
НЕ НАПОМЕНE

Из ра ди Про стор ног пла на под руч ја по себ не на ме не На ци-
о нал ног пар ка Ко па о ник (у да љем тек сту: Про стор ни план) при-
сту пи ло се на осно ву Од лу ке о из ра ди из ме на и до пу на Про стор-
ног пла на под руч ја по себ не на ме не На ци о нал ног пар ка Ко па о ник 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 32/15 и 81/15) и Од лу ке о из ра ди 
Стра те шке про це не ути ца ја из ме на и до пу на Про стор ног пла на 
под руч ја по себ не на ме не На ци о нал ног пар ка Ко па о ник на жи вот-
ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 39/13, 32/15 и 76/15). У 
скла ду са од лу ком Вла де о из ра ди Про стор ног пла на, Ми ни стар-
ство гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре (као Но си лац 
из ра де) је оба ве ште но од стра не HE PA KO d.o.o. Бе о град Вра чар 
(као пред у зе ћа ко је обез бе ђу је фи нан сиј ска сред ства за из ра ду 
Про стор ног пла на) да је Ин сти тут за ар хи тек ту ру и ур ба ни зам Ср-
би је ода бран за об ра ђи ва ча Про стор ног пла на. Уго вор о пру жа њу 
услу га на из ра ди Про стор ног пла на је за кљу чен из ме ђу Уго вор них 
стра на HE PA KO d.o.o. Бе о град, као На ру чи о ца, с јед не стра не и 

УВОД 



Ин сти ту та за ар хи тек ту ру и ур ба ни зам Ср би је (Уго вор број 1027, 
од 28. сеп тем бра 2015. го ди не) као Извршиoца, с дру ге стра не.

На кон до но ше ња Про стор ног пла на 2009. го ди не усво је но 
је не ко ли ко но вих за ко на и под за кон ских ака та, као и стра те шких 
раз вој них до ку ме на та ко ји има ју зна ча јан ути цај на за шти ту На-
ци о нал ног пар ка и про стор ни раз вој ту ри зма на Ко па о ни ку. По ред 
ва же ћег за кон ског осно ва, као и из ме на ре ле вант них про пи са, нео-
п ход но је би ло са гле да ти, или има ти у ви ду и дру ге ини ци ја ти ве за 
про ме ну Про стор ног пла на1, оста лу до ку мен та ци ју, као и смер ни-
це Европ ске уни је за усме ра ва ње одр жи вог раз во ја ту ри зма и за-
шти ту при ро де. На осно ву рас по ло жи вих ин фор ма ци ја, ре зул та та 
но ви јих ис тра жи ва ња и по зи тив них ис ку ста ва раз во ја пла нин ских 
цен та ра и за шти те при ро де на про сто ру европ ских Ал па, до шло 
је до из ве сних про ме на у кон цеп ци ји раз во ја и за шти те ви со ко-
пла нин ских под руч ја, у ко је спа да и Ко па о ник, што има ути ца ја 
на ускла ђи ва ње из град ње ту ри стич ких цен та ра и функ ци ја ски ја-
ли шта са зах те ви ма и стро жим ре жи ми ма и стан дар ди ма за шти те 
при ро де и жи вот не сре ди не. Све на ве де не окол но сти и про ме не 
ути ца ле су на по кре та ње про це ду ре за из ра ду Про стор ног пла на. 

Из ра да Про стор ног пла на под руч ја по себ не на ме не На ци-
о нал ног пар ка Ко па о ник ускла ђе на је са: За ко ном о пла ни ра њу 
и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09, 81/09  – ис прав-
ка, 64/10  – УС, 24/11, 121/12, 42/13  – УС, 50/13  – УС, 98/13  – УС, 
132/14 и 145/14), За ко ном о Про стор ном пла ну Ре пу бли ке Ср би-
је oд 2010. до 2020. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 88/10), 
Пра вил ни ком о са др жи ни, на чи ну и по ступ ку из ра де до ку ме на та 
про стор ног и ур ба ни стич ког пла ни ра ња („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 64/15), За ко ном о за шти ти при ро де („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 36/09, 88/10, 91/10  – ис прав ка и 14/16), За ко ном о на ци о нал-
ним пар ко ви ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 84/15), За ко ном о 
за шти ти жи вот не сре ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 135/04, 
36/09, 36/09  – др. за кон, 72/09  – др. за кон, 43/11  – УС и 14/16), За-
ко ном о во да ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 30/10 и 93/12), За ко-
ном о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе-
ни гла сник РС”, бр. 135/04 и 88/10), За ко ном о кул тур ним до бри ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 71/94, 52/11  – др. за кон, 52/11  – др. 
за кон и 99/11  – др. за кон), За ко ном о ту ри зму („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 36/09, 88/10, 99/11  – др. за кон, 93/12 и 84/15), Уред бом о 
еко ло шкој мре жи („Слу жбе ни гла сник РС”, број 102/10), Уред бом 
о утвр ђи ва њу Во до при вред не осно ве Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе-
ни гла сник РС”, број 11/02) и дру гим ва же ћим од лу ка ма и стра те-
ги ја ма Вла де, као и дру гим нор ма тив ним ак ти ма и до ку мен ти ма 
ко ји се од но се на про бле ма ти ку из пред ме та Про стор ног пла на.

По себ не на ме не због ко јих се ра ди Про стор ни план су: за-
шти ће но под руч је На ци о нал ног пар ка Ко па о ник и при мар на ту ри-
стич ка де сти на ци ја Ко па о ник.

Про стор ни план се до но си за пе ри од до 2019. го ди не, са еле-
мен ти ма за ње го ву им пле мен та ци ју у том пе ри о ду.

У при пре ми и из ра ди Про стор ног пла на ус по ста вље на је са-
рад ња са струч ним и дру гим ин сти ту ци ја ма и ор га ни за ци ја ма, као 
и пред у зе ћи ма ко ја по слу ју на план ском под руч ју. Оства ре на је не-
по сред на са рад ња и оба вљен низ кон сул та ци ја са За во дом за за-
шти ту при ро де Ср би је и ми ни стар стви ма над ле жним за за шти ту 
жи вот не сре ди не и про стор но пла ни ра ње, у окви ру ко јих су до би-
је ни усло ви за из ра ду Про стор ног пла на. Ус по ста вље на је са рад ња 
и оба вље не су по себ не кон сул та ци је по сле ра ног јав ног уви да са 
пред став ни ци ма оп штин ских упра ва Ра шке, Бру са и Ле по са ви ћа, 
чи ја ће уло га по себ но би ти из ра же на у про це су им пле мен та ци је 
план ских ре ше ња. 

Овај до ку мент пред ста вља Про стор ни план под руч ја по себ не 
на ме не На ци о нал ног пар ка Ко па о ник ко ји је при пре мљен на кон 
по сту па ња по Из ве шта ју Ко ми си је за спро во ђе ње по ступ ка јав-
ног уви да (Из ве штај о оба вље ном јав ном уви ду у На црт из ме на и 
до пу на Про стор ног пла на под руч ја по себ не на ме не На ци о нал ног 
пар ка Ко па о ник и Из ве штај о стра те шкој про це ни ути ца ја из ме на 
и до пу на Про стор ног пла на под руч ја по себ не на ме не На ци о нал-
ног пар ка Ко па о ник на жи вот ну сре ди ну, Ми ни стар ство гра ђе ви-
нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре број 350-01-01002/2015-11, 
од 21. мар та 2016. го ди не), као и по ми шље њи ма ми ни стар ста ва 
на Пред лог уред бе о Про стор ном пла ну ко ја су до ста вље на об ра-
ђи ва чу то ком ју ла 2016. го ди не.
 – – – – – – – – – – – – –
1 Јав но пред у зе ће „Ски ја ли шта Ср би је” из 2015  го ди не („Ана ли за мо гућ но сти 

раз во ја ски ја шке ин фра струк ту ре у Ски цен тру „Ко па о ник”); је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве; и др  

Про стор ни план са др жи: I. По ла зне осно ве (са об у хва том и 
гра ни ца ма под руч ја про стор ног пла на, це ли на и под це ли на по себ-
не на ме не; оба ве за ма, усло ви ма и смер ни ца из Про стор ног пла на 
Ре пу бли ке Ср би је и дру гих раз вој них до ку ме на та; син те зним при-
ка зом ана ли зе и оце не ста ња, огра ни че ња и по тен ци ја ла и др.); II. 
Прин ци пе и ци ље ве про стор ног раз во ја под руч ја по себ не на ме не 
(Прин ци пи про стор ног раз во ја; Оп шти и опе ра тив ни ци ље ви про-
стор ног раз во ја; Ре ги о нал ни по ло жај и аспек ти раз во ја под руч ја 
по себ не на ме не; Оп шта кон цеп ци ја раз во ја под руч ја На ци о нал ног 
пар ка и др.); III. План ска ре ше ња про стор ног раз во ја под руч ја по-
себ не на ме не и дру гих обла сти од зна ча ја за де фи ни са ње план ских 
ре ше ња (са ана ли зом ути ца ја по себ них на ме на На ци о нал ног пар ка 
на раз вој по је ди них обла сти, из ра же них кон фли ка та, пред ло зи ма 
за ре ше ње кон фли ка та, на ме ном про сто ра и би лан сом по вр ши на 
по себ не на ме не и др.); IV. Пра ви ла упо тре бе зе мљи шта, пра ви-
ла уре ђе ња и пра ви ла гра ђе ња (са пра ви ли ма гра ђе ња за де таљ ну 
раз ра ду по слов но-стам бе ног ком плек са и хе ли дро ма са хан га ром у 
на се љу Ча је ти на); V. Им пле мен та ци ју Про стор ног пла на (уче сни-
ке, смер ни це за из ра ду план ске и дру ге раз вој не до ку мен та ци је; 
при о ри тет на план ска ре ше ња и про јек те; ме ре и ин стру мен те за 
им пле мен та ци ју); Ре фе рал не кар те (број 1. „Посебнe наменe про-
сто ра” у раз ме ри 1:25.000, број 2. „Мре жа на се ља, ин фра струк тур-
ни си сте ми и за шти та жи вот не сре ди не, при род них и кул тур них 
до ба ра” у раз ме ри 1:25.000, број 3. „Спро во ђе ње Про стор ног пла-
на” у раз ме ри 1:25.000, и број 4. са че ти ри ли ста де таљ не раз ра де 
за по слов но-стам бе ни ком плекс и хе ли дром са хан га ром у на се љу 
Ча је ти на, КО Ко па о ник у раз ме ри 1:1.000  – Лист 1. „По сто је ћа на-
ме на по вр ши на”, Лист 2. „Пла ни ра на на ме на по вр ши на”, Лист 3. 
„План ре гу ла ци је и ни ве ла ци је са са о бра ћај ним ре ше њем”, Лист 
3а „План ре гу ла ци је и ни ве ла ци је са са о бра ћај ним ре ше њем  – по-
ду жни про фил са о бра ћај ни це” и Лист 4. „Син хрон план ин фра-
струк ту ре”). 

Упо ре до са из ра дом на цр та Про стор ног пла на, при пре мљен 
је на црт Из ве шта ја о стра те шкој про це ни ути ца ја Про стор ног пла-
на на жи вот ну сре ди ну. 

Про стор ни план се ра ди у ГИС окру же њу за сно ва ном на 
ESRI тех но ло ги ји (Arc GIS 10х), што омо гу ћа ва јед но став ни ју раз-
ме ну по да та ка, фор ми ра ње Ге о граф ског ин фор ма ци о ног си сте ма 
за об у хва ће но под руч је и ефи ка сни ју кон тро лу спро во ђе ња Про-
стор ног пла на.

Про стор ни план пред ста вља план ски основ за за шти ту, ко ри-
шће ње и уре ђе ње На ци о нал ног пар ка Ко па о ник, дру гих за шти ће-
них и пред ви ђе них за за шти ту при род них и не по крет них кул тур-
них до ба ра, об у хва ће ног де ла при мар не ту ри стич ке де сти на ци је 
Ко па о ник и за одр жи ви раз вој об у хва ће них ло кал них за јед ни ца. 
Про стор ни план пред ста вља план ски основ за из да ва ње ин фор ма-
ци је о ло ка ци ји и ло ка циј ских усло ва за по слов но-стам бе ни ком-
плекс и хе ли дром са хан га ром у на се љу Ча је ти на, КО Ко па о ник. 

Овај про стор ни план је план ски основ за ускла ђи ва ње до не-
тих (за те ри то ри је оп шти на Ра шка и Брус) и из ра ду (за те ри то ри ју 
оп шти не Ле по са вић) план ских ре ше ња про стор них пла но ва је ди-
ни ца ло кал не са мо у пра ве и за ускла ђи ва ње свих ур ба ни стич ких 
пла но ва чи ји се об у хват на ла зи у це ло сти или јед ним де лом у гра-
ни ца ма На ци о нал ног пар ка Ко па о ник и план ског под руч ја пре ма 
смер ни ца ма утвр ђе ним у де лу V. 2. Про стор ног пла на.

I. ПО ЛА ЗНЕ ОСНО ВЕ

1. Об у хват и опис гра ни ца под руч ја Про стор ног пла на,  
гра ни це це ли на и под це ли на по себ не на ме не

Гра ни це Про стор ног пла на, од но сно под руч ја На ци о нал ног 
пар ка Ко па о ник и под руч ја по себ не на ме не, од ре ђе не су на ре фе-
рал ним кар та ма Про стор ног пла на и опи сно, пре ма си ту а ци ји на 
То по граф ским кар та ма (ТК) раз ме ре 1:25.000 (Ли сто ви ТК25: Но-
ви Па зар 580-1-1, 580-1-2, 580-1-3, 580-1-4, 580-2-1, 580-2-2, 580-
2-3, 580-2-4, 580-3-1, 580-3-2, 580-3-3, 580-3-4, 580-4-1, 580-4-2, 
580-4-3 и 580-4-4). У слу ча ју не сла га ња са тек стом, ме ро дав на је 
си ту а ци ја у при ка зи ма ре фе рал них ка ра та.

1.1. По ло жај и основ не од ли ке под руч ја Про стор ног пла на

Под руч је Про стор ног пла на под руч ја по себ не на ме не На ци о нал-
ног пар ка Ко па о ник об у хва та под руч је На ци о нал ног пар ка Ко па о ник 



(са зо на ма I, II и III сте пе на за шти те) и под руч је ван На ци о нал ног пар-
ка, на де ло ви ма те ри то ри ја оп шти на Ра шка, Брус и Ле по са вић.

На ци о нал ни парк Ко па о ник за хва та се вер ни део ма си ва Ко па-
о ни ка, ко ји се као нај ве ћа пла ни на цен трал не Ср би је пру жа прав-
цем се ве ро за пад  – ју го и сток у об ли ку раз гра на тог гре бе на ду жи не 
око 82 km и ши ри не 40 –60 km, на по вр ши ни од око 2.750 km2. Ис-
точ ни обод ма си ва пред ста вља гра ни цу из ме ђу пла нин ских си сте ма 
Ди на ри да и Ро до па. Окру жен је ма си ви ма Го ли је на за па ду и не што 
ни жим пла ни на ма Же љин, Сто ло ви и Гоч на се ве ру, а при па да сли-
во ви ма Ибра, Ра си не и То пли це. Под руч је Про стор ног пла на за хва та 
се вер ни, нај ви ши и нај шу мо ви ти ји део ма си ва Ко па о ни ка, са нај за-
сту пље ни јим и нај о чу ва ни јим пла нин ским при род ним вред но сти ма. 

Сам На ци о нал ни парк про те же се ве ћим де лом на ре ла тив но 
бла го ди се ци ра ној пла нин ској по вр ши (на зва ној и Рав ни Ко па о ник), 
про сеч не ви си не од око 1.700 m н в, са нај ви шим Пан чи ће вим вр-
хом (2.017 m н в) и ви ше дру гих вр хо ва. У ову по врш нај и зра зи ти је 
је усе чен ба сен Са мо ков ске ре ке, као нај вред ни ја пре де о на це ли на, а 
На ци о нал ни парк за хва та и гор ње де ло ве пла нин ских па ди на пре ма 
до ли на ма Ибра, Јо ша нич ке, Го бељ ске и Бр зећ ке ре ке, као и пре ма из-
во ри шним при то ка ма То пли це. Ви син ска ди фе рен ци ра ност под руч ја 
пар ка је 1.217 m. Под руч је На ци о нал ног пар ка за хва та де ло ве те ри-
то ри ја оп шти на Ра шка (у окви ру Ра шког управ ног окру га) и Брус (у 
окви ру Ра син ског управ ног окру га) у ју жном де лу цен трал не Ср би-
је. Про стор ван На ци о нал ног пар ка об у хва ћен Про стор ним пла ном 
(ра ни ја за штит на зо на На ци о нал ног пар ка) за хва та де ло ве те ри то ри ја 
оп шти на Ра шка, Брус и Ле по са вић (у окви ру Ко сов ко-ми тро вач ког 
управ ног окру га у се вер ном де лу АП Ко со во и Ме то хи ја).

По сво јој основ ној и при о ри тет ној на ме ни очу ва ња, уна пре ђе-
ња, за шти те и пре зен та ци је по себ них при род них и кул тур них вред-
но сти на ци о нал ног зна ча ја, На ци о нал ни парк Ко па о ник је 1981. 
го ди не про гла шен као при род но до бро од из у зет ног зна ча ја у I ка-
те го ри ји. Ме ђу на род ни ста тус пар ка ни је утвр ђен, а по ка те го ри за-
ци ји Ме ђу на род не асо ци ја ци је за за шти ту при ро де IUCN, при па да 
II ка те го ри ји. Уза јам но де ло ва ње број них при род но-ге о граф ских 
фак то ра, по ја ва и про це са, усло ви ло је број на спе ци фич на обе леж ја 
из ра зи тог ге о ди вер зи те та, ко ји се ма ни фе сту је ге о тек тон ским, оро-
граф ским, кли мат ско-хи дро ло шким, би о ге о граф ским, пе до ло шким 
и дру гим усло ви ма и вред но сти ма. Уз вред но сти не по крет них кул-
тур них до ба ра, ови усло ви и вред но сти ква ли фи ко ва ли су Ко па о ник 
као на ци о нал ни парк у ран гу оста лих про гла ше них на ци о нал них 
пар ко ва у Ср би ји (Фру шка Го ра, Ђер дап, Та ра и Шар пла ни на). 

Због угро же но сти те мељ них при род них фе но ме на, у од но-
су на европ ске кри те ри ју ме у обла сти за шти те при ро де, На ци о-
нал ни парк Ко па о ник да нас по сте пе но гу би ка рак те ри сти ке ко је 
су нео п ход не за ка те го ри ју на ци о нал ног пар ка. При род не вред-
но сти На ци о нал ног пар ка Ко па о ник ни су тре ти ра не у при род ној 
про стор ној це ли ни, бу ду ћи да ни је об у хва ћен пла нин ски про стор 
на се ве ру АП Ко со во и Ме то хи ја. Са при о ри тет ном на ме ном На-
ци о нал ног пар ка нај ком па ти бил ни ја је ње го ва на ме на за шти те и 
одр жи вог ко ри шће ња на ци о нал ног и ре ги о нал ног из во ри шта во да 
(гор њи сли во ви Ра си не и То пли це), а за тим пла нин ски ту ри зам, 
под усло вом да се ис пу не зах те ви ње го ве одр жи во сти у окви ру ре-
жи ма за шти ће ног при род ног под руч ја.

Ре ги о нал ни и на ци о нал ни ни во при вред ног раз во ја, под руч-
је На ци о нал ног пар ка Ко па о ник по сти гло је са мо у по гле ду пла-
нин ског ту ри зма, пр вен стве но зим ског (алп ско ски ја ње). За хва-
љу ју ћи зна чај ним, пре те жно др жав ним ула га њи ма, ство рен је нов 
ту ри стич ки про из вод и имиџ глав ног зим ског ту ри стич ког цен тра 
Ре пу бли ке Ср би је. Ова де лат ност пред ста вља ће и на да ље глав ну 
раз вој ну шан су Ко па о ни ка и од ре ђи ва ти ње гов ре ги о нал ни и на-
ци о нал ни зна чај, под усло вом да бу де ин те гри са на у је дин стве ну 
ре ги о нал ну по ну ду и да ин те гри ше све ло кал не и ре ги о нал не ком-
пле мен тар не де лат но сти и са др жа је (по љо при вре ду и се ла, ма лу 
при вре ду, са о бра ћај и дру го), уз обез бе ђе ње оства ри ва ња при о ри-
тет не на ме не и функ ци ја На ци о нал ног пар ка.

Да љи раз вој пла нин ског ту ри зма у окви ру На ци о нал ног пар-
ка Ко па о ник у ве ли кој ме ри за ви си од пре ва зи ла же ња те ку ћег 
кон флик та са за шти том при ро де и при род них вред но сти на нај-
по вољ ни јим алп ским ски ја шким те ре ни ма у II сте пе ну за шти те 
и у окви ру ту ри стич ких ком плек са у III сте пе ну за шти те са ин-
тен зив ном и не план ском из град њом. Пре ма ис ку стви ма са европ-
ских Ал па, нај бо љи алп ски ски ја шки те ре ни и ло ка ли те ти за из-
град њу ту ри стич ких ком плек са, као кључ ни ре сур си пла нин ског 
ту ри зма, по пра ви лу су из у зе ти из ри го ро зни јих ре жи ма за шти те 

при род них вред но сти (што не зна чи да су ти ме за не ма ре на пра ви-
ла за шти те при ро де). За то је и за раз вој пла нин ског ту ри зма на Ко-
па о ни ку од кључ ног зна ча ја да се омо гу ћи оп ти мал но ко ри шће ње 
ина че огра ни че них по вољ них алп ских ски ја шких те ре на, уз аде-
кват ну за шти ту пла нин ске при ро де. 

С дру ге стра не, и да ље тре ба ин си сти ра ти да те жи ште сме-
штај них ка па ци те та бу де ван гра ни ца На ци о нал ног пар ка, пре те-
жно у окви ру по сто је ћих на се ља. Ре ше ње те ку ћег кон флик та и 
кре а тив на ре ше ња ком про ми са из ме ђу одр жи ве за шти те и одр-
жи вог ту ри зма усло вље ни су ин сти ту ци о нал ним и ор га ни за ци о-
ним про ме на ма у упра вља њу за шти том и ту ри змом, ко ји ма тре ба 
обез бе ди ти ин те гра ци ју ове две глав не ак тив но сти На ци о нал ног 
пар ка, та ко да се аде кват ном пре зен та ци јом по др жи атрак тив ност 
за шти ће них вред но сти за раз вој ту ри зма, а да ту ри зам ор га ни за-
ци о но и фи нан сиј ски по др жа ва за шти ту.

1.2. Те ри то ри јал ни об у хват под руч ја Про стор ног пла на

Под руч је Про стор ног пла на об у хва та про стор по вр ши не од 
око 324,84 km2 на де ло ви ма те ри то ри је (Та бе ла I-1):

 – оп шти не Ра шка (10 КО): це ле ка та стар ске оп шти не Јо ша-
нич ка Ба ња, Цр на Гла ва, Кре ми ће, Ба дањ, Се ме теш, Ти о џе, Ли си-
на, Ши па чи на, Ко па о ник и Ра ко вац;

 – оп шти не Брус (8 КО): це ле ка та стар ске оп шти не Кри ва Ре-
ка, Па љев шти ца, Ли ва ђе, Гоч ман ци, Кне же во, Рав ни ште, Бо зо љин 
и Бр зе ће; и

 – оп шти не Ле по са вић (2 КО): це ле ка та стар ске оп шти не Гув-
ни ште и Бе ло Бр до. 

1.3. Гра ни ца под руч ја Про стор ног пла на

Под руч је Про стор ног пла на (324,84 km2) об у хва та: под руч-
је На ци о нал ног пар ка Ко па о ник по вр ши не од око 120,79 km2 (или 
37% укуп не по вр ши не) и ван На ци о нал ног пар ка по вр ши не об у-
хва ће них ка та стар ских оп шти на од око 204,05 km2 (или 63%).

Гра ни ца под руч ја Про стор ног пла на де фи ни са на је гра ни ца-
ма це лих ка та стар ских оп шти на, а при ка за на је у де лу I. 1.4. Про-
стор ног пла на.

Гра ни ца Про стор ног пла на је:
1) се вер на гра ни ца  – осла ња се на ју жну спољ ну гра ни цу оп-

шти не Алек сан дро вац од но сно од пре се ка се вер них спољ них гра-
ни ца ка та стар ских оп шти на Јо ша нич ка Ба ња и Ре ко вац (оп шти на 
Ра шка) и на ста вља ка ис то ку спољ ном се вер ном гра ни цом ка та-
стар ске оп шти не Кри ва ре ка (оп шти на Брус);

2) ис точ на гра ни ца  – од пре се ка спољ них ис точ них гра ни ца 
ка та стар ских оп шти на Кри ва Ре ка и Па љев шти ца (оп шти на Брус) 
и пру жа се ка ју гу спољ ном ис точ ним гра ни ца ма ка та стар ских оп-
шти на Ли ва ђе, Гоч ман ци и Бр зе ће, за тим иде спољ ним ис точ ним 
гра ни ца ма ка та стар ских оп шти на Кне же во, Рав ни ште и Бо зо љин 
(све у оп шти ни Брус);

3) ју жна гра ни ца  – од спољ не ју жне гра ни це ка та стар ске оп-
шти не Бо зо љин (оп шти на Брус) и ула зи у под руч је оп шти не Ле по-
са вић где пра ти спољ не ју жне гра ни це ка та стар ских оп шти на Бе ло 
Бр до и Гув ни ште у ис тој оп шти ни; 

4) за пад на гра ни ца  – од пре се ка спољ них гра ни ца оп шти на 
Ле по са вић и Ра шка, пра ти спољ не за пад не гра ни це ка та стар ских 
оп шти на Ши па чи на, Ли си на и Ти о џе (оп шти на Ра шка) и да ље 
спољ ном гра ни цом ка та стар ских оп шти на Се ме теш, Ба дањ и Кре-
ми ће у ис тој оп шти ни. На ста вља у прав цу се ве ра и пра ти спољ ну 
за пад ну и се ве ро за пад ну гра ни цу ка та стар ске оп шти не Јо ша нич ка 
Ба ња (оп шти на Ра шка), до пре се ка са спољ ном гра ни цом ка та стар-
ске оп шти не Ра ко вац у ис тој оп шти ни, од но сно до по чет не тач ке.

Би ланс по вр ши на пре ма про стор ном об у хва ту под руч ја Про-
стор ног пла на дат је у Та бе ли I-1.

Та бе ла I-1: Об у хват под руч ја Про стор ног пла на

Територија
По вр ши на у km2

укуп но 
оп шти на

Про стор ни план %
општинеподручје у НП ван НП укупно

општина Рашка 670,01 79,15 108,63 187,78 57,8
општина Брус 605,64 41,64 56,41 98,05 30,2
општина Лепосавић 538,60 0 39,01 39,01 12,0
Укупно 1814,25 120,79 204,05 324,84 100,0



1.4. Гра ни це це ли на и под це ли на по себ не на ме не

Гра ни ца На ци о нал ног пар ка Ко па о ник утвр ђе на је За ко ном 
о на ци о нал ним пар ко ви ма. У по ступ ку из ра де Про стор ног пла на 
кон ста то ва но је да су ка та стар ске пар це ле бр. 248/1, 248/2, 259/1, 
259/2, 259/3, 260 и 265, КО Бр зе ће, те ри то ри ја оп шти не Брус, 
укуп не по вр ши не око 10 ha, укљу че не у об у хват под руч ја На ци о-
нал ног пар ка и при ка за не тек сту ал но и гра фич ки. Та ко ђе, у опи су 
гра ни ца има и дру гих тех нич ких про пу ста ко је је по треб но ис пра-
ви ти (нпр. пар це ла 3714 КО Па љев шти ца са по сто је ћим објек ти-
ма), те се пред ла же да се на кон де таљ ног ка та стар ског од ре ђи ва ња 
свих гра ни ца за шти те На ци о нал ног пар ка, уоче не гре шке у про-
стор ној иден ти фи ка ци ји гра ни ца и њи хо вом опи су утвр де кроз 
опе рат у скла ду са За ко ном о на ци о нал ним пар ко ви ма. 

Гра ни ца На ци о нал ног пар ка опи са на је на сле де ћи на чин:
„Гра ни ца по чи ње у тач ки где се до ди ру ју КО Бе ло Бр до, Бр-

зе ће, Гув ни ште и Рав ни ште, од ко је у КО Бр зе ће у прав цу се ве ро-
за па да пра ти кат. парц. бр. 1880, 1879 и 1877/1, од ко је пре ла зи у 
КО Ко па о ник и пра ти гра ни це кат. парц. бр. 101, 100, 102, 106, 110, 
111, 112, 113, 115, 108, 109, 118, 122/2, 122/1, 136/1, 136/2, 136/3, 
136/4, 135/3, 134/2, 135/2, 121/2, 197,4, 107/2, 106/2, 110/4, 110/2, 
104/2, 102/7, 24/1, 25, 2457/1, 69, 2443, 2444, 2436/2, 2436/1, 2436/2, 
2443, 2442, 2441, 2440, 69, 66, 632, 635, 632 и 66, ко ју пра ти до гра-
ни це са КО Ли си не (за јед нич ка пре лом на тач ка за кат. парц. бр. 66, 
КО Ко па о ник и кат. парц. бр. 1532, 1530 и 1528 КО Ли си не). Ода-
тле на ста вља гра ни цом кат. парц. бр. 1530, 1529, опет гра ни цом 
кат. парц. бр. 1530, за тим гра ни цом кат. парц. бр. 1528 све до гра-
ни це са КО Ко па о ник у ко јој пра ти гра ни цу кат. парц. бр. 66 све до 
гра ни це са КО Ли си не. Пре ла зе ћи у КО Ли си не пра ти гра ни цу кат. 
парц. бр. 78 и 79, на ста вља иви цом пу та кат. парц. бр. 898 КО Ко-
па о ник, ко јим до ла зи до источнe преломнe тачкe кат. парц. бр. 
1496 КО Ли си не, пра ти гра ни цу пар це ле све до за пад не пре лом не 
тач ке ода кле пре се ца пут кат. парц. бр. 2452 КO Ли си не у ко јој да-
ље пра ти гра ни це кат. парц. бр. 1493, 1489, 1488, 1494, 1490 и 1491 
до за пад не пре лом не тач ке, од ко је у пра вој ли ни ји пре се ца кат. 
парц. бр. 1464 из би ја ју ћи на ко ту 1394 ко ја је и три го но ме триј ска 
тач ка 508 (на гра ни ци кат. парц. бр. 1460). Ода тле пра ти гра ни цу 
кат. парц. бр. 1460, а по том гра ни цу кат. парц. бр. 1457 до пре се ка 
кат. парц. бр. 2448 (пут), на ста вља гра ни ца ма кат. парц. бр. 140, 
142, 141, 145, 155/1, 157/2, 158/1, 176/1, 179/1, 1355/1, 1354, 1357/1, 
1352/1, 1351/1, 1347/1, 1341/1, 547/1, 539/1, 538/2, 535/1, 532, 531, 
284, 283, 282, 281, 280/2, 277, 276, 274, 264, 263, 257, 256, 251/2, 
251/1, 249, 215 и 218, до пре се ка са кат. парц. бр. 2459 (пут). Пре-
се ца га и за тим пре ла зи на гра ни цу кат. парц. бр. 43 у КО Ти о џе. 
Пра ти гра ни цу кат. парц. бр. 43, за тим кат. парц. бр. 45 и 47 до ње-
не нај се вер ни је пре лом не тач ке и на ста вља гра ни цом кат. парц. бр. 
45, за тим у пра вој ли ни ји пре се ца кат. парц. бр. 147 и из ла зи на 
гра ни цу кат. парц. бр. 79 ко ју пра ти до гра ни це из ме ђу КО Се ме-
теш и КО Ти о џе. На ста вља том гра ни цом у ду жи ни од 280 m, на-
кон че га до ла зи до пре лом не тач ке кат. парц. бр. 35/1, пра ти гра ни-
цу кат. парц. бр. 35/1 и 42/2 из би ја ју ћи на пут кат. парц. бр. 57, 
пре се ца га и на ста вља гра ни цом кат. парц. бр. 29 и 57 (пут), 27/1 и 
27/2, за тим опет 27/1 све до ушћа Се ме те шке ре ке и без и ме ног по-
то ка (ко та 1064). Од те ко те у пра вој ли ни ји пре се ца кат. парц. бр. 
56 (Се ме те шка ре ка) и на ста вља у прав цу се ве ра гра ни цом кат. 
парц. бр. 56 (Се ме те шка ре ка), за тим пре ла зи на кат. парц. бр. 16/1, 
а по том и 12/2. На да ље на ста вља гра ни цом кат. парц. бр. 27/1 до 
кат. парц. бр. 125 КО Ба дањ (пут) и из ла зи на гра ни цу из ме ђу КО 
Се ме теш и КО Ба дањ. Од те тач ке на ста вља гра ни цом из ме ђу по-
ме ну тих ка та стар ских оп шти на, од но сно гра ни цом кат. парц. бр. 
125 (пут) све до нај се вер ни је пре лом не тач ке КО Се ме теш, ода кле 
пра ти за пад ну гра ни цу кат. парц. бр. 4, ко ју пра ти до гра ни це из-
ме ђу КО Ба дањ и КО Кре ми ће. У КО Кре ми ће на ста вља да пра ти 
гра ни цу кат. парц. бр. 73, 72, 50, 51 и 70/2 и пре се ца у пра вој ли ни-
ји кат. парц. бр. 57 (пут) и на ста вља гра ни цом кат. парц. бр. 50/2 до 
гра ни це из ме ђу КО Јо ша нич ка ба ња и КО Кре ми ће. Из те тач ке у 
КО Јо ша нич ка ба ња пре се ца кат. парц. бр. 6281 спу шта ју ћи се на 
ушће (ко та 956) два без и ме на по то ка од ко јих на ста је Да шнич ки 
по ток. Од те ко те (956) пре се ца кат. парц. бр. 6281 пра те ћи Да-
шнич ки по ток све до ушћа у Са мо ков ску ре ку. Од ушћа у прав цу 
ју га пра ти гра ни цу кат. парц. бр. 6281 до тро ме ђе кат. парц. бр. 
6562, 6563 и 6281. Од тро ме ђе на ста вља пре се ца ју ћи кат. парц. бр. 
6563 у пра вој ли ни ји и на ста вља гра ни цом кат. парц. бр. 6564, а 
по том у прав цу се ве ра гра ни цом кат. парц. бр. 6570, те пре ла зи на 

гра ни це кат. парц. бр. 6510 и 6511 ко јом опет из ла зи на гра ни цу 
кат. парц. бр. 6570. За тим пра ти гра ни цу кат. парц. бр. 6487 и њо ме 
из ла зи на гра ни цу кат. парц. бр. 6570, и на ста вља гра ни ца ма кат. 
парц. бр. 6576/2, 6575/2 и 6578/2 ко јом из ла зи на гра ни цу кат. 
парц. бр. 6570. Пра ти гра ни цу по ме ну те пар це ле све до гра ни це 
кат. парц. бр. 7855 (пут) ко ју пре се ца и на ста вља гра ни ца ма кат. 
парц. бр. 6736, 7628, 6816/2, 6820/2, 6821/2, 7628, 6823/2, 6824/2, 
6828/2 и 6827/3 ко јом опет из ла зи на кат. парц. бр. 6824/2. На да ље 
пра ти гра ни цу по ме ну те пар це ле, за тим на ста вља гра ни ца ма кат. 
парц. бр. 6823/2, 7628 и 7629 ко јом из ла зи на гра ни цу кат. парц. 
бр. 7628. На ста вља гра ни ца ма кат. парц. бр. 7631, 7627, 7643, 
7644/1, 7644/2, 7743, 7744, 7745, 7747, 7643, 7754, 7755 и 7640, за-
тим ју жном гра ни ца ма кат. парц. бр. 7761, 7762 и 7764 и за пад ном 
и се вер ном гра ни цом кат. парц. бр. 7764, за тим иде за пад ном и се-
вер ном гра ни цом кат. парц. бр. 7762 ко јом из ла зи на кат. парц. бр. 
7640, пра ти гра ни цу по ме ну те кат. парц. бр. и на ста вља гра ни ца ма 
кат. парц. бр. 7775, 7776, 7730, 7731, 7725, 7724, 7723, 7722, 7709, 
1949, 7709, 7717, 7722, 7724, 7778, 7780, 7720, 7781 и 7640. Пра ти 
се вер ну гра ни цу кат. парц. бр. 1915 и 1914 ко јом опет из ла зи на 
гра ни цу кат. парц. бр. 7640. Пра ти је и на ста вља гра ни ца ма кат. 
парц. бр. 1908, 1907, 1906, 1892, 1893, 1890, 1883, 1671, 1884/2, па 
гра ни ца ма кат. парц. бр. 1671, 1883 и 1862 до кат. парц. бр. 7851 
(пут). Од те тач ке у прав цу се ве ра гра ни ца на ста вља кат. парц. бр. 
1801, 1800, 1803 и 1802 ко јом из ла зи на кат. парц. бр. 1803, па на-
ста вља гра ни цом кат. парц. бр. 1801 и 1805 ко јом из ла зи на кат. 
парц. бр. 7851 (пут) и пра ти је до тро ме ђе кат. парц. бр. 1856, 1855 
(ко је не при па да ју НП) и кат. парц. бр. 7851. Из те тач ке у пра вој 
ли ни ји гра ни ца пре се ца кат. парц. бр. 7851 (пут) и из ла зи на гра-
ни цу кат. парц. бр. 1860 те на ста вља гра ни цом кат. парц. бр. 1876, 
1877 и 1863 ко јом до ла зи до гра ни це КО Јо ша нич ке ба ње и КО 
Цр не Гла ве. Гра ни ца на ста вља у КО Цр на Гла ва пра те ћи гра ни це 
кат. парц. бр. 5430, 5374, 5373, 5366, 5369, 5368/1, 5327, 5326, 5174 
и 5170/1. Од пре лом не тач ке исте пар це ле пра во ли ниј ски пре се ца 
кат. парц. бр. 5167 и из ла зи на пре лом ну тач ку кат. парц. бр. 
5166/1. На да ље пра ти гра ни цу кат. парц. бр. 5166/1 за тим гра ни це 
кат. парц. бр. 5163/2, 5162/2, 5151/1, 4107/1, 5043/2, 5042/2 и 
5039/2 ко јом из ла зи на гра ни цу кат. парц. бр. 4107/1 и њо ме на ста-
вља до кат. парц. бр. 5024/2, до укр шта ња са кат. парц. бр. 5921 
(пут), пре се ца га у пра вој ли ни ји и на ста вља пра те ћи гра ни це кат. 
парц. бр. 5023/2, 4107/1, 5019/2, 5018/2, 5008/2, 4107/1, 4990/2, 
4989/2, 4988/2, 4987/2, 4986/2, 4978/2, 4977/3 и 4107/1 а по том гра-
ни цом кат. парц. бр. 5922 (Го бељ ска ре ка). На ста вља гра ни цом кат. 
парц. бр. 5922 (Го бељ ска ре ка) до нај за пад ни је пре лом не тач ке кат. 
парц. бр. 2218. Од те тач ке на ста вља гра ни цом кат. парц. бр. 
4107/1, 2298/2, 4107/1, 4331/2, 4329/2, 4327/2, 4306/2, 4305/2, 
4107/1, 4215/2, 4214/2, 4213/2, 4211/3, 4209/2 и 4190/2 са ко је пре-
ла зи на гра ни цу кат. парц. бр. 4189/2 ко јом се вра ћа на гра ни цу кат. 
парц. бр. 4190/2 са ко је пре ла зи на гра ни цу кат. парц. бр. 4166/2, а 
по том на гра ни це кат. парц. бр. 3656/2, 3657/2, 3666/2, 3667/2, 
3668/2, 3677/2, 3678/2, 3679/2, 3680/2, 3696/2, 3697/3, 3697/1, 3698, 
3705, 3747, 3752, 3753, 3754 и 3781 ко јом до ла зи до кат. парц. бр. 
5918 (пут) пре се ца је и из ла зи на ју жни ју пре лом ну тач ку кат. 
парц. бр. 3485. За тим на ста вља кат. парц. бр. 3485, 3493, 3555, 
3556, 3557, 3558, 3560, 3551, 3550, 3548, 3562, 3563, 3424, 3426 и 
3425 ко јом из ла зи на гра ни цу кат. парц. бр. 3424 и њо ме на ста вља 
пре ко гра ни це кат. парц. бр. 3383 и 3381. Из ла зи опет на кат. парц. 
бр. 3383, ко ју пра ти до пре се ка са кат. парц. бр. 5917 (пут) пре се ца 
је под пра вим углом и на ста вља да је пра ти све до пре се ка са кат. 
парц. бр. 3440/1. Гра ни ца пар ка да ље на ста вља гра ни ца ма кат. 
парц. бр. 3422, 3418, 3417, 3440/1, пре се ца кат. парц. бр. 5919 (пут) 
и на ста вља гра ни цом кат. парц. бр. 3439/1 и 3439/3 ко јом опет из-
ла зи на гра ни цу кат. парц. бр. 3439/1. Пра ти је и на ста вља гра ни-
цом кат. парц. бр. 2922 и 2920 и кат. парц. бр. 2918 ко јом из ла зи на 
гра ни цу из ме ђу КО Ра ко вац и КО Цр на Гла ва. Пра ти гра ни цу ка та-
стар ских оп шти на до тро ме ђе КО Цр на Гла ва, КО Кри ва Ре ка и 
КО Ра ко вац ко ја се на ла зи на гра ни ци оп шти на Ра шка и Брус. У 
оп шти ни Брус гра ни ца на ста вља у КО Кри ва Ре ка гра ни цом кат. 
парц. бр. 1152, 1156/1, 1157 и 1158, ко јом до ла зи до кат. парц. бр. 
3806 (пут), пре се ца га и на ста вља гра ни цом кат. парц. бр. 1246 ко-
јом опет из ла зи на пут кат. парц. бр. 1251, пре се ца га пра вој ли ни-
ји и на ста вља гра ни цом кат. парц. бр. 1453/1, до ње не се вер не пре-
лом не тач ке, ода кле пре се ца пут кат. парц. бр. 3807/4 (пут) и 
на ста вља да пра ти гра ни це кат. парц. бр. 700/4, 700/3, 700/1, 702 и 
701/1, до ла зи до гра ни це кат. парц. бр. 701/2 ко јом из ла зи на кат. 



парц. бр. 3804 (пут), пре се ца га и на ста вља гра ни ца ма кат. парц. 
бр. 697 и 699, све до рас кр сни це пу те ва кат. парц. бр. 3804 и 
3807/4, на ста вља пре се ца ју ћи пут кат. парц. бр. 3807/4 и пре ла зи 
на гра ни цу кат. парц. бр. 1453/1. Пра ти је и пре ко кат. парц. бр. 
1446, 1453/21, 1453/20, 1453/18, 1453/17, 1453/16, 1453/15, 
1453/14, 1449, 1453/13, 1450, 1453/1, 1451, 1453/10, 1453/9, 1453/6, 
1453/2, 1453/5, 1453/3, 1453/4, 1453/27, 1453/28, 1453/29, 1453/1, 
1454, 1455 и 1456/1, до ла зи до кат. парц. бр. 1457/1, ко ју пра ти до 
се вер не пре лом не тач ке кат. парц. бр. 1458/1, из ко је пре се ца пут 
кат. парц. бр. 3808/1 и из ла зи на кат. парц. бр. 1458/1 и пра ти је до 
укр шта ња са пу тем кат. парц. бр. 3808/1 од ко је на ста вља гра ни ца-
ма кат. парц. бр. 2834 и 2833. До ла зи до пу та кат. парц. бр. 3808, 
пре се ца га и на ста вља гра ни цом кат. парц. бр. 2830/1, пра ти је и 
пре ла зи на кат. парц. бр. 2828 и 2829, ко јом по но во из ла зи на гра-
ни цу кат. парц. бр. 2828. Пра ти је до кат. парц. бр. 3808 (пут) а за-
тим исти пре се ца и на ста вља да пра ти гра ни це кат. парц. бр. 2839, 
2833/12 и 2844 ко јом до ла зи до пре лом не тач ке за јед нич ке за кат. 
парц. бр. 2845/1, 2864 и 2865. У тој тач ки пре се ца пут кат. парц. 
бр. 3808 и на ста вља да пра ти гра ни цу кат. парц. бр. 2865. Пра ти 
ње ну гра ни цу и на ста вља гра ни ца ма кат. парц. бр. 2833/12, 2842/2, 
2842/3, 2842/4, 2842/5, 2843, 2842/6, 2833/13, 2833/17, 2833/18, 
2939/2 и 2939/1 ко јом се че кат. парц. бр. 3802 (Ци ган ски по ток) и 
на ста вља гра ни цом кат. парц. бр. 3041/14, 3041/9, 3043, 3044/1, 
3049/1, 3049/8 и 3049/9. Гра ни цом кат. парц. бр. 3049/9 из ла зи опет 
на гра ни цу кат. парц. бр. 3049/1 ко јом на ста вља и се че кат. парц. 
бр. 3813 (пут). На кон то га пра ти гра ни цу кат. парц. бр. 3273/3, по-
но во се вра ћа ју ћи и пре се ца ју ћи кат. парц. бр. 3813 (пут). За тим 
пра ти гра ни цу кат. парц. бр. 3049/4, 3427/7, 3427/3, 3427/2, 3426, 
3425, 3424, 3423, 3422/2, 3422/1, 3421/2, 3421/1, 3420, 3413, 3414, 
3415, 3416/1, 3417, 3418/1, 3419/2, 3428/29, 3428/40, 3428/39 и 
3428/38 ко јом се че у пра вој ли ни ји кат. парц. бр. 3816 (пут). Из ла-
зи на кат. парц. бр. 3640/2, пра ти ње ну гра ни цу и на да ље пра ти 
гра ни це кат. парц. бр. 3639/2, 3645 и 3624 ко јом из ла зи на гра ни цу 
КО Кри ва Ре ка и КО Ли ва ђе, пра ти је до ју го за пад не пре лом не 
тач ке кат. парц. бр. 3757 од ко је сле ди гра ни це у КО Кри ва Ре ка 
кат. парц. бр. 3757, 3754, 3716, 3754 и 3755, за тим опет кат. парц. 
бр. 3754, ко јом из ла зи на гра ни цу из ме ђу КО Ли ва ђе и КО Кри ва 
Ре ка све до укр шта ња са Сре бр нач ком ре ком и пра ти гра ни цу из-
ме ђу кат. парц. бр. 996 и 729 КО Ли ва ђе и на да ље у КО Ли ва ђе 
пра ти гра ни це кат. парц. бр. 996, 724, 722/1, 722/5, 722/1, 721, 
719/2 и 720, ко јом опет из ла зи на гра ни цу кат. парц. бр. 719/2, пра-
ти је и до ла зи до кат. парц. бр. 991 (пут) се че је под пра вим углом и 
из ла зи на кат. парц. бр. 715. Пра ти ње ну гра ни цу, као и гра ни це 
кат. парц. бр. 713/2 и 711/2, а по том се че под пра вим углом кат. 
парц. бр. 988 (пут). Од пу та кат. парц. бр. 988, пра ти кат. парц. бр. 
45, 42/3, 42/2 и 47, ко јом по но во из ла зи на кат. парц. бр. 42/2 и њо-
ме до ла зи до гра ни це из ме ђу КО Ли ва ђе и КО Гоч ман ци. Гра ни ца 
На ци о нал ног пар ка да ље пра ти пар це ле у КО Гоч ман ци и то гра-
ни цу кат. парц. бр. 24/9, ко јом из ла зи на во до ток кат. парц. бр. 145, 
пре се ца га и на да ље пра ти гра ни цу кат. парц. бр. 52/1 и 152/1, ко-
јом по но во иза ђе на 52/1 (ју жна пре лом на тач ка на гра ни ци из ме ђу 
КО Гоч ман ци и КО Бр зе ће, пра ти је до ју го и сточ не пре лом не тач ке 
кат. парц. бр. 247, од ко је на ста вља гра ни ца ма кат. парц. бр. ко је 
при па да ју КО Бр зе ће), и то гра ни ца ма кат. парц. бр. 247, 248/1, 
260, 259, 259/1 и 259/3, па за пад ним гра ни ца ма кат. парц. бр. 259/1, 
259, 260, 265, 248/2 и 247 ко јом из ла зи на гра ни цу из ме ђу КО Гоч-
ма ци и КО Бр зе ће, пра ти је у ду жи ни од 64 m од но сно до пре лом-
не тач ке кат. парц. бр. 207, пра ти ње ну ис точ ну, ју жну и за пад ну 
гра ни цу ко јом из ла зи на гра ни цу из ме ђу КО Гоч ман ци и КО Бр зе-
ће, ко ју пра ти дуж гра ни це кат. парц. бр. 207 у ду жи ни од 63 m од-
но сно до пре лом не тач ке кат. парц. бр. 51/5 КО Гоч ман ци. Од те 
тач ке у КО Гоч ман ци пра ти гра ни цу кат. парц. бр. 51/5, 52/16, 52/2, 
52/3, 52/2, 51/1 и 51/3 ко јом до ла зи до гра ни це из ме ђу КО Бре зе ће 
и КО Гоч ман ци. Пре ла зи у КО Бр зе ће и пра ти гра ни це кат. парц. 
бр. 65/3, 65/1, 65/7, 65/8, 65/9, 65/10 и 173, ко јом до ла зи до кат. 
парц. бр. 189/2 (пут), пре се ца га под пра вим углом и да ље пра ти 
гра ни цу кат. парц. бр. 172 и 171/2, за тим пре се ца кат. парц. бр. 
1892/2 (пут) под пра вим углом и на ста вља да пра ти гра ни цу кат. 
парц. бр. 65/1 све до се ве ро за пад не пре лом не тач ке кат. парц. бр. 
65/21, пра ти ње ну за пад ну гра ни цу и од пре лом не тач ке пра ти на 
да ље гра ни цу из ме ђу кат. парц. бр. 65/1 и 1891/2 ко јом из ла зи на 
пре лом ну тач ку кат. парц. бр. 76, од ко је на ста вља да пра ти ју жне 
гра ни це кат. парц. бр. 1891/1 и 75 у ду жи ни од 180 m, ка да гра ни ца 
на гло скре ће ка ју гу пре се ца ју ћи кат. парц. бр. 1882/1 (Бр зећ ка 

ре ка) и из ла зи на пре лом ну тач ку кат. парц. бр. 84/1 и пра ти ње ну 
гра ни цу у прав цу ју го ис то ка ка да пре ла зи на гра ни цу кат. парц. 
бр. 146/3 за тим пра ти гра ни це кат. парц. бр. 109/1, 146/3, са ко је 
пре ла зи на гра ни цу кат. парц. бр. 165 и по но во из ла зи на гра ни цу 
кат. парц. бр. 146/3, пра ти је и пре ла зи на гра ни цу кат. парц. бр. 
924. Пра те ћи је по но во из ла зи на гра ни цу кат. парц. бр. 146/3. За-
тим пра ти гра ни цу кат. парц. бр. 146/1, из ла зе ћи на гра ни цу кат. 
парц. бр. 146/3 и пре ко гра ни ца кат. парц. бр. 146/51 опет из ла зи и 
пра ти гра ни цу кат. парц. бр. 146/3. Пра ти је и на ста вља гра ни цом 
кат. парц. бр. 84/9 до чвор не тач ке те пар це ле и кат. парц. бр. 1089, 
где под пра вим углом пре се ца ту кат. парц. бр. 1089 (Бе ла ре ка), и 
на ста вља да пра ти гра ни цу кат. парц. бр. 1073, а по том гра ни це 
кат. парц. бр. 1094/1, 1094/6, 1064/7, 1063/8, 1061/9, 1048, 1053/7, 
1046/3, 1046/2, 1044/2, 1044/5, 1044/6, 1044/7, 1044/3, 1044/4, 
1030/7, 1030/2, 1030/6, 1030/5, 1664/3, 1664/1, 1662/2, 1662/3, 
1662/8, 1662/6, 1661, 1644, 1643, 1625/11, 1641/4, 1638/8, 1638/7, 
1639/3, 1638/2, 1637/1, 1637/2, 1635/4, 1635/3, 1635/2, 1635/1, 
1634/2, 1634/2, 1634/1, 1560, 1559/1, 1559/2, 1559/3, 1559/4, 1559/5, 
1393/1, 1390/3, 1390/2, 1390/4, 1390/5, 1389/3, 1389/2, 1389/5, 
1389/4, 1389/6, 1389/7, 1389/11, 1389/12, 1389/14, 1389/15, 1387/2, 
1387/1, 1386, 1379, 1378, 1377, 1367/4, 1369/5, 1369/3, 1901, 1358, 
1359 и 1905 ко јом гра ни ца пар ка до ла зи до гра ни це из ме ђу КО 
Бре зе ће и КО Кне же во. Гра ни ца пре ла зи у КО Кне же во и пра ти 
гра ни це кат. парц. бр. 5, 14, 15 и 16, ко јом до ла зи до гра ни це из ме-
ђу КО Кне же во и КО Рав ни ште. У КО Рав ни ште пра ти гра ни цу 
кат. парц. бр. 380 до тро ме ђе кат. парц. бр. 380, 738 и 1850 где под 
пра вим углом се че кат. парц. бр. 1850 и да ље пра ти гра ни цу кат. 
парц. бр. 385/1 и 385/2. Ка да гра ни ца кат. парц. бр. 385/2 до ђе до 
гра ни це кат. парц. бр. 1851, се че је под пра вим углом и да ље пра ти 
гра ни цу кат. парц. бр. 1851 и 378/1 ко јом пре се ца под пра вим уг-
лом кат. парц. бр. 1855 и из ла зи на кат. парц. бр. 370. Гра ни ца пар-
ка пра ти гра ни цу кат. парц. бр. 370 до кат. парц. бр. 1854, ко ју пре-
се ца под пра вим углом. Да ље гра ни ца На ци о нал ног пар ка пра ти 
гра ни цу кат. парц. бр. 158, 159/1 и 160, ко јом до ла зи до кат. парц. 
бр. 1854 (пут) ко ју се че под пра вим углом, за тим на ста вља да пра-
ти гра ни цом кат. парц. бр. 441, пре се ца кат. парц. бр. 442, под пра-
вим углом и из ла зи на кат. парц. бр. 146, пра ти ње ну гра ни цу у 
прав цу ис то ка и ју га и на да ље пра ти гра ни цу кат. парц. бр. 145, ко-
јом из ла зи на кат. парц. бр. 1851 (пут) и пра ти је у прав цу се ве ро и-
сто ка и код се вер не пре лом не тач ке кат. парц. бр. 463 се че пут и 
пра ти у прав цу ју го и сто ка и ју га гра ни цу кат. парц. бр. 463, ју жну 
гра ни цу кат. парц. бр. 464, 140 и 136/1, до ла зи до кат. парц. бр. 
1859, се че је под пра вим углом и из ла зи на гра ни цу кат. парц. бр. 
136/1, пра ти ње ну гра ни цу, а за тим гра ни це кат. парц. бр. 129, 
1861, 1705, 1703, 1702 и по но во из ла зи на кат. парц. бр. 1703. Пре-
се ца кат. парц. бр. 1861 под пра вим углом и пра ти кат. парц. бр. 
129 и 1655, ко јом по но во из ла зи на гра ни цу кат. парц. бр. 129. За-
тим пра ти гра ни цу кат. парц. бр. 1604, 129, 1731, 1732, 1733, 1734, 
1735, 1737/1, 1738, 1739, 129 и 128. Из ју жне пре лом не тач ки кат. 
парц. бр. 128, гра ни ца пре се ца кат. парц. бр. 1863 и пре ла зи у КО 
Бо зо љин пра те ћи кат. парц. бр. 5/1, ко ја из ла зи на гра ни цу из ме ђу 
КО Бо зо љин и КО Бе ло Бр до, пра ти је све до тро ме ђе КО Рав ни-
ште, КО Бо зо љин и КО Бе ло Бр до, на ста вља гра ни цом из ме ђу КО 
Бе ло Бр до и КО Рав ни ште до по чет не тач ке.” 

Об у хват и гра ни це зо на са ре жи мом за шти те I, II и III сте пе на 
На ци о нал ног пар ка утвр ђе ни су, та ко ђе, За ко ном о на ци о нал ним 
пар ко ви ма, а Про стор ним пла ном бли же су од ре ђе не на сле де ћи 
на чин2: 

1 )  Зо  на  за  шти  те  I  сте  пе  на   –  про сторнe  ј единицe :  
13  лока лите  тa ,  укуп  не  по  вр  ши  не  1 .470 ,9  ha

1. Ло ка ли тет „Бар ска ре ка”, об у хва та ка та стар ске пар це ле 
(у да љем тек сту: к п.) бр. 122 у це ло сти и де ло ве к.п.бр. 121 и 123, 
КО Ба дањ, те ри то ри ја оп шти не Ра шка, од но сно оде ље ње 30 у це-
ло сти и де ло ве оде ље ња 27, 28, 29, 31 и 34, Га здин ска је ди ни ца (у 
да љем тек сту: ГЈ) „Бар ска ре ка”.

Гра ни ца ло ка ли те та по чи ње од тач ке Б13 (7481035, 4794334) 
у к п.бр. око 120 m се ве ро и сточ но од тро ме ђе КО Ко па о ник, КО 
Ти о џе и КО Ба дањ, на гра ни ци оде ље ња 25 и 28 и иде пре ма се-
ве ру гра ни цом на ве де них оде ље ња кроз к п.бр. 121 до тач ке Б2 
 – – – – – – – –
2 Гра ни це про стор них је ди ни ца са ре жи мом за шти те I и II сте пе на бли же су од ре-

ђе не на осно ву ак та о усло ви ма за шти те при ро де ко је је из дао За вод за за шти ту 
при ро де Ср би је



(7481164, 4794585) на гра ни ци к.п.бр. 121 и 123, за тим на ста вља у 
прав цу се ве ра кроз к.п.бр. 123 гра ни цом оде ље ња 25/28 и 26/28 до 
тач ке Б3 (7481119, 4795981) где скре ће пре ма ис то ку-ју го и сто ку и 
иде не ка те го ри са ним пу тем (к п.бр. 123) кроз оде ље ње 27 до тач-
ке Б4 (7481658, 4795798), он да оштро скре ће пре ма југ-ју го за па ду, 
кроз к п.бр. 123, гра ни цом оде ље ња 27 и 34, а за тим скре ће пре ма 
југ-ју го и сто ку кроз оде ље ње 34 до тач ке Б5 (7481757, 4795429) на 
гра ни ци КО Ба дањ и КО Ко па о ник ода кле иде пре ма ју гу по ме-
ну том гра ни цом до тач ке Б6 (7481156, 4794269), где скре ће пре ма 
за пад-се ве ро за па ду и се че оде ље ња 29 и 28 од но сно к п.бр. 121 на 
ду жи ни 147 m до по чет не тач ке.

По вр ши на ло ка ли те та је 87,0 ha.
2. Ло ка ли тет „Ко зје сте не”, об у хва та це ле к п.бр. 6283/1, 

6283/2 и 6565, и де ло ве к п.бр. 6281 и 6563. Јо ша нич ка Ба ња, це-
ле к.п.бр. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 и 14 и де ло ве к п.бр. 4, 16, 69 и 127, 
КО Ба дањ и це ле к п.бр. 71, 72, 73 и 74, КО Кре ми ће, те ри то ри ја 
оп шти не Ра шка, од но сно оде ље ња 1, 2, 3, 4 и 5 ГЈ „Бар ска ре ка” и 
оде ље ња 119, 120, 121, 122, 1023, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 
12, 13, 141, 142 и 140 од сек „б” и чи сти на 1, 139 чи сти на 1 и део 
од се ка „а”, ГЈ „Са мо ков ска ре ка”.

Гра ни ца по чи ње од тач ке К1 (7478807, 4800393) на тро ме-
ђи КО Кре ми ће, КО Јо ша нич ка Ба ња и КО Ба дањ, ода кле у прав-
цу се ве ра на ста вља гра ни цом КО Јо ша нич ка Ба ња и КО Ба дањ у 
ду жи ни од 200 m, где пре ла зи у КО Јо ша нич ка Ба ња и пре се ца 
к п.бр. 6281 пра те ћи гра ни цу оде ље ња 129 и 130 ГЈ „Са мо ков ска 
ре ка” и из ла зи на пут к.п.бр. 6563 (се вер на гра ни ца к п.бр. 6565 
 – тач ка К2 (7479463, 4801533), ода тле у прав цу ју га пра ти гра ни-
цу к п.бр. 6565, 6563, 6283/2 и 6281 до ме ста где се до ти чу КО 
Јо ша нич ка Ба ња и КО Ба дањ до тач ке К3 (7479643, 4800769), и 
пре ла зи у КО Ба дањ пра те ћи Са мо ков ску ре ку (к п.бр. 127) у ду-
жи ни од 308 m до тач ке К4 (7479458, 4800582), где се су сре ћу оде-
ље ња 128, 12 и 11 ГЈ „Са мо ков ска ре ка”, на к п.бр. 16. Од те тач ке 
пра ти гра ни цу к п.бр. 127 и пре ла зи у к.п.бр. 69 пра те ћи гра ни-
цу оде ље ња 12, 13 (ме ђом к.п.бр. 69 и 25, 26, 27, 30 и 31 у ду жи-
ни од 40 m), ода кле пра во ли ниј ски у прав цу ју га пре се ца по но во 
к п.бр. 69 и из би ја на Са мо ков ску ре ку ко ју пре се ца и из ла зи на 
тач ку К5 (7480437, 4799519), где се до ти чу оде ље ња 13, 14, 120 
и 121. Од те тач ке у к п.бр. 16 пра ти гра ни цу оде ље ња 120, за тим 
119 ГЈ „Са мо ков ска ре ка” (укљу чу ју ћи це лу к п.бр. 14) и из ла зи 
на к п.бр. 4 (КО Ба дањ) ко ју та ко ђе пре се ца пра те ћи оде ље ња 119, 
од тач ке К6 (7479922, 4797979), до ла зи до оде ље ња 5 ГЈ „Бар ска 
ре ка”, пра ти ње ну ис точ ну гра ни цу и до ла зи до гра ни це оп шти на 
Се ме теш и Ба дањ до тач ке К7 (7479492, 4797519). Од те тач ке на-
ста вља гра ни цом те две оп шти не до нај се вер ни је тач ке оп шти не 
Се ме теш од ко је у прав цу ју го за па да на ста вља гра ни цом к п.бр. 
6 за тим к п.бр. 4 и 5, ко јом опет из ла зи на к п.бр. 4, пра ти гра ни-
цу пар це ле из ла зе ћи на тач ку где се до ти чу КО Ба дањ и Кре ми ће, 
тач ка К8 (7478479, 4799058). Од те тач ке на ста вља за пад ном гра-
ни цом к п.бр. 73, за тим к п.бр. 72, до ла зе ћи до тач ке К9 (7478417, 
4800200) где се до ди ру ју КО Кре ми ће и Јо ша нич ка Ба ња, и на ста-
вља гра ни цом из ме ђу по ме ну тих КО и до ла зи до по чет не тач ке. 

Укуп на по вр ши на из но си 485,9 ha.
3. Ло ка ли тет „Јан ко ве ба ре”, об у хва та к п.бр. 47, и де ло ве 

к п.бр. 48, 69 и 126, КО Ба дањ, те ри то ри ја оп шти не Ра шка, од но-
сно оде ље ња 21, 22, 23, 28, 29 и 24 од сек „а”, ГЈ „Са мо ков ска ре ка”.

Гра ни ца по чи ње од тач ке Јб1 (7482122, 4798108) на ко ти 
1531 m н.в. где се до ди ру ју ГЈ „Са мо ков ска ре ка” и „Го бељ ска ре-
ка” (к.п.бр. 69), од ко је у прав цу се ве ро и сто ка пре се ца к п.бр. 69 
пра те ћи гра ни цу оде ље ња 22 ГЈ „Са мо ков ска ре ка”, ко јом до ла зи 
до к п.бр. 48 ко ју пре се ца пра те ћи гра ни цу оде ље ња 22 и 23 до 
тач ке Јб2 (7483321, 4799101), и до ла зи до к п.бр. 69 ко ју пре се ца 
пра те ћи гра ни цу оде ље ња 23, за тим гра ни цом истог оде ље ња пре-
се ца и к п.бр. 126 до тач ке Јб3 (7483005, 4798953). Гра ни цом истог 
оде ље ња пре се ца је пра те ћи ис точ ну гра ни цу оде ље ња 24 од сек а, 
за тим на ста вља ис точ ном гра ни цом оде ље ња 22, 28 до тач ке Јб4 
(7481976, 4797435). Од те тач ке пра те ћи ју жну и за пад ну гра ни цу 
оде ље ња 29 из ла зи на гра ни цу к п.бр. 47, пра ти гра ни цу по ме ну те 
пар це ле до ње не нај за пад ни је тач ке Јб5 (7482607, 4797192) од ко је 
опет пре ла зи у к п.бр. 69 и пре се ца је пра те ћи гра ни цу оде ље ња 21 
ко јом из ла зи на по чет ну тач ку.

Укуп на по вр ши на из но си 106,7 ha.
 – – – – – – –
3 У за гра ди су да те ори јен та ци о не ко ор ди на те пре лом них та ча ка у Га ус Кри ге ро-

вој про јек ци ји

4. Ло ка ли тет „Са мо ков ска ре ка”, об у хва та к. п. бр. 21 и 22 
у це ло сти и део к. п. бр. 77, КО Ко па о ник, те ри то ри ја оп шти не Ра-
шка, од но сно оде ље ње 93 у це ло сти и де ло ве оде ље ња 94, 95 и 96, 
ГЈ „Са мо ков ска ре ка” и део оде ље ња 44 ГЈ „Бар ска ре ка”.

Гра ни ца ло ка ли те та по чи ње од тач ке С1 (7483107, 4795697), 
на гра ни ци КО Ба дањ и Ко па о ник (ко та 1567), иде у прав цу се-
ве ро и сто ка гра ни цом по ме ну тих ка та стар ских оп шти на од но-
сно ју жном иви цом не ка те го ри са ног пу та до тач ке С2 (7483336, 
4795797), ода кле на ду жи ни 290 m, пре ко пре лом них та ча ка С3 
(7483443, 4795912) и С4 (7483520, 4795946.27) на ста вља ју жном 
иви цом при ступ ног пу та по стро је њу за во до снаб де ва ње ту ри стич-
ког цен тра и оби ла зе ћи са ју жне стра не про стор по стро је ња до-
ла зи до тач ке С5 (7483555, 4795943) на ле вој оба ли Са мо ков ске 
ре ке (к п.бр. 899), за тим скре ће ка ју гу и иде уз вод но пр во ле вом 
оба лом Са мо ков ске ре ке, а за тим ле вом оба лом ње не са став ни-
це Мур ске ре ке, од но сно за пад ном гра ни цом к п.бр. 899 до тач-
ке С6 (7483847, 4794359) он да скре ће пре ма за па ду до тач ке С7 
(7483503, 4794450) се ку ћи к п.бр. 77 на ду жи ни 359 m, он да скре-
ће пре ма се ве ро за па ду и иде ис точ ном иви цом ас фалт ног пу та ДП 
IIа бр. 210 на ду жи ни 266 m до тач ке С8 (7483411, 4794690), за тим 
иде иви цом тра се ста рог пу та (к п.бр 900) до тач ке С9 (7483358, 
4794730) на ду жи ни 80 m, он да по но во иде иви цом но вог пу та 
до тач ке С10 (7483100, 4795116) на ду жи ни 473 m, да ље на ста-
вља тра сом ста рог пу та на ду жи ни 204 m до тач ке С11 (7483040, 
4795308), он да иви цом но вог пу та на ду жи ни 42 m до тач ке С12 
(7483045, 4795349), да ље иде тра сом ста рог пу та на ду жи ни 60 m 
до тач ке С13 (7483054, 4795405), за тим иви цом но вог пу та на ду-
жи ни 70 m до тач ке С14 (7483074, 4795472) и да ље до по чет не 
тач ке С1 иде на ду жи ни 231 m иви цом др жав ног пу та и тра сом 
ста рог пу та ко је се на овој де о ни ци по кла па ју.

По вр ши на ло ка ли те та је 71,2 ha.
5. Ло ка ли тет „Ву чак”, об у хва та к.п.бр. 7515, 7575, 7576, 

7577, 7578 у це ло сти и део к.п.бр. 7523, КО Јо ша нич ка Ба ња и део 
к.п.бр. 69, КО Ба дањ, те ри то ри ја оп шти не Ра шка, од но сно оде ље-
ња 99 од сек „а”, 101 од сек „а”, 104, 105 од сек „б” и 106 од сек „а”, 
ГЈ „Го бељ ска ре ка”.

Гра ни ца по чи ње у тач ки В1 (7481891, 4799951), где се до ди ру-
ју КО Јо ша нич ка Ба ња и Ба дањ (пре лом на тач ка к п.бр. 7515 КО Јо-
ша нич ка Ба ња) од ко је у прав цу се ве ро и сто ка пра ти гра ни цу к п.бр. 
7515 ко јом из ла зи на к п.бр. 7523, пре се ца је пра во ли ниј ски и из ла зи 
на к п.бр. 7515 и пра ти ње ну се вер ну гра ни цу, и на ста вља се вер ном 
гра ни цом к.п.бр. 7576, за тим пра ти гра ни цу к п.бр. 7575, до тач ке 
В2 (7482394,4800202). Од те тач ке на ста вља гра ни цом к п.бр.7577, 
7578, 7577 и 7576 па к п.бр. 7515 и до ла зи до гра ни це из ме ђу КО 
Јо ша нич ка Ба ња и Ба дањ и пра ти је у прав цу ис то ка у ду жи ни од 
170 m до тач ке В3 (7482558, 4800000), ка да ула зи у КО Ба дањ и пре-
се ца к п.бр. 69 пра те ћи ис точ ну гра ни цу оде ље ња 99 од сек „а”, за-
тим гра ни цу оде ље ња 101 од сек а и ис точ ну гра ни цу оде ље ња 104 
од се ка до тач ке В4 (7482790,4799182). Од те тач ке пра те ћи гра ни цу 
оде ље ња 104 и 105 од сек б, до тач ке В5 (7481890,4799719), и гра ни-
цу 106 од сек „а” до тач ке В6 (7481902,4799366), и за пад ну гра ни цу 
оде ље ња 106 и се вер ну гра ни цу оде ље ња 105 од сек „б” до тач ке В7 
(7481557,4799937) (све у к п.бр. 69), ко јом из ла зи на тач ку где се до-
ди ру ју КО Јо ша нич ка Ба ња и Ба дањ и њо ме до по чет не тач ке.

Укуп на по вр ши на из но си 66,2 ha.
6. Ло ка ли тет „Мр ко ње”, об у хва та део к п.бр. 4107/1, КО 

Цр на Гла ва, те ри то ри ја оп шти не Ра шка, од но сно оде ље ња 45 и 46 
од сек „а” у ГЈ „Го бељ ска ре ка”.

Гра ни ца је де фи ни са на гра ни цом оде ље ња 45 и 46 од сек 
„а”, ГЈ „Го бељ ска ре ка” и у це ло сти се на ла зи у сре ди шњем де-
лу к п.бр. 4107/1, КО Цр на Гла ва. Гра ни ца по ла зи од тач ке М1 
(7486184,4801191) пра ти ис точ ну гра ни цу оде ље ња 45 до тач ке 
М2 (7485611,4800214), на ста вља ју жном гра ни цом оде ље ња 46 
од сек „а” до тач ке М3 (7485198,4800322) ода кле пра те ћи ис точ не 
гра ни це истих оде ље ња до ла зи до по чет не тач ке.

Укуп на по вр ши на из но си 29,9 ha.
7. Ло ка ли тет „Го бе ља”, об у хва та к п.бр. 4119 у це ло сти и 

де ло ве к п.бр. 4107/1 и 4118, КО Цр на Гла ва, те ри то ри ја оп шти не 
Ра шка, од но сно оде ље ња 30, 31, 32, 33 и 34 ГЈ „Го бељ ска ре ка”.

Гра ни ца ло ка ли те та по чи ње од тач ке Г1 (7486090, 4797098), 
на гра ни ци КО Ба дањ и Цр на Гла ва, 20 m се ве ро за пад но од тро-
ме ђе КО Кри ва Ре ка, Ба дањ и Цр на Гла ва, ода кле иде пре ма се-
ве ро за па ду и пре ко тач ке Г2 (7485554, 4797373) пра ти гра ни цу 
КО Цр на Гла ва и Ба дањ до Ма ле Го бе ље (три го но ме тар 1.845 m 



н.в.) од но сно до тач ке Г3 (7485447, 4798245) где скре ће и иде ге-
не рал ним прав цем пре ма ис то ку се ку ћи к п.бр. 4118 и 4101/1 дуж 
гра ни ца оде ље ња 34, 30 и 31 и пре лом них та ча ка Г4 (7485605, 
4798424), Г5 (7486101, 4798299) и Г6 (7486196, 4798652) и до ла-
зи до тач ке Г7 (7486451, 4798632) на гра ни ци КО Цр на Гла ва и 
Кри ва Ре ка, за тим скре ће пре ма ју го и сто ку и иде гра ни цом по ме-
ну тих ка та стар ских оп шти на до тач ке Г8 (7486638, 4797870) ода-
кле се че к п.бр. 4107/1 у пра вој ли ни ји на ду жи ни 123 m до тач ке 
Г9 (7486612, 797750), за тим на ста вља пре ма ју го за па ду гра ни цом 
к п.бр. 4107/1 с јед не и к п.бр. 4107/4 и 4107/3 с дру ге стра не, до 
тач ке Г10 (7486150, 4797129) где ула зи у к п.бр. 4107/1, се че је на 
ду жи ни 72 m пре ко пре лом них та ча ка Г11 (7486119, 4797120) и 
Г12 (7486111, 4797105) и до ла зи до по чет не тач ке Г1.

По вр ши на ло ка ли те та је 127,7 ha.
8. Ло ка ли тет „Бе ле сте не”, об у хва та це ле к.п.бр. 4, 5, 32, 

33, 34, 35, 37 и 38 и де ло ве к п.бр. 3/10, 9/1, 31 и 1889, КО Бр зе ће, 
те ри то ри ја оп шти не Брус, од но сно оде ље ње 81 у це ло сти и део 
оде ље ња 78 (од се ци а, б, ц и чи сти на 1), ГЈ „Бр зећ ка ре ка” и део 
про сто ра се вер но од гра ни це ГЈ.

Гра ни ца по ла зи од тач ке Бс1 (7487280, 4796353), где се до-
ди ру ју КО Бр зе ће и Кри ва Ре ка (за пад но од ко те 1772), и њо ме 
на ста вља у КО Бр зе ће, у прав цу ис то ка гра ни цом к п.бр. 38 све до 
пу та (к п.бр. 1889) ко ји пре се ца тј. тач ке Бс2 (7487766, 4796098). 
Ода тле на ста вља у прав цу ју го и сто ка пре се ца ју ћи к п.бр. 31 гра-
ни цом оде ље ња 81, на ста вља за тим кроз к п.бр. 9/1 се ку ћи је 
гра ни цом оде ље ња 81 све до Бр зећ ке ре ке (к.п.бр. 1882) до тач-
ке Бс3 (7488012, 4795800), и на ста вља уз вод но Бр зећ ком ре ком 
од но сно гра ни цом к п.бр. 9/1 до ко те 1425 (Гво здац) до тач ке Бс4 
(7487699,4795645). Ода тле се че к п.бр. 9/1 пра те ћи оде ље ње 81 и 
78 све до за јед нич ке пре лом не тач ке к.п.бр. 9/1 и 9/9, до тач ке Бс5 
(7486572, 4795708) од ко је у прав цу се ве ра пра ти гра ни цу к п.бр. 
9/1 и 33, а по том пре ла зи на гра ни цу к п.бр. 9/1, 35 и 34 до тач ке 
Бс6 (7486951, 4796416), од ко је пра ти се вер ну гра ни цу к п.бр. 35, 
ко јом оштрог скре та ња у де сно на уда ље но сти од 163 m до ла зи до 
тач ке у ко јој пре се ца пут (к.п.бр.1889) и на ста вља пра во ли ниј ски 
у прав цу ју го и сто ка где пре се ца к п.бр. 3/10 у ду жи ни од 200 m и 
до ла зи до се вер не пре лом не тач ке к п.бр. 37, пра ти гра ни цу к п.бр. 
37 до ју жне пре лом не тач ке к.п.бр. 36, ода тле на ста вља да пра ти 
гра ни цу к п.бр. 38 и до ла зи до по чет не тач ке.

Укуп на по вр ши на из но си 59,8 ha.
9. Ло ка ли тет „Ме то ђе”, об у хва та це ле к п.бр. 30 и 40 и де-

ло ве к п.бр. 9/1,31,1882 и 1889, КО Бр зе ће, те ри то ри ја оп шти не 
Брус, од но сно оде ље ња 67, 69, 70, 71,82 и 83 од сек б, ц, и чи сти не 
1 и2, ГЈ „Бр зећ ка ре ка”.

Гра ни ца по ла зи од тач ке Мт1 (7487699, 4795645) на ко ти 1425 
(Гво здац) и иде у прав цу се ве ро и сто ка гра ни цом к п.бр. 1882 (Бр-
зећ ка ре ка) до тач ке где се на Бр зећ кој ре ци до ди ру ју оде ље ње 81 
и 82, од те тач ке се че к п.бр. 9/1 пра те ћи гра ни цу оде ље ња 82, све 
до пу та (к.п.бр. 1889) ко јег пре се ца и из ла зи на к п.бр. 40, пра ти 
гра ни цу исте пар це ле и по но во из ла зи на пут (к п.бр. 1889), пре се-
ца га и од тач ке Мт2 (7487744, 4796137) из ла зи на гра ни цу к п.бр. 
31 и на да ље пра ти гра ни цу к п.бр. 31 све до к п.бр. 9/1, пра ти ње-
ну гра ни цу и пре ла зи на се вер ну гра ни цу к п.бр. 30, пра ти је до 
к п.бр. 9/1 ко ју за тим се че пра те ћи гра ни це оде ље ња 82 и 83 све до 
пре се ка са Бр зећ ком ре ком и тач ке Мт3 (7488734, 4795402), ода кле 
на ста вља гра ни цом к п.бр. 9/1 (од но сно ју жном гра ни цом оде ље ња 
67 и 69), до тач ке Мт4 (7487759, 4794688), а по том у прав цу се ве ра 
исту пар це лу се че гра ни цом оде ље ња 71 све до по чет не тач ке.

Укуп на по вр ши на из но си 117,6 ha.
10. Ло ка ли тет „Је лак” („Па нић ки Је лак”), об у хва та це ле 

к п.бр. 12, 14 и 16, и де ло ве к п.бр. 9/11 и 1882, КО Бр зе ће, те ри то-
ри ја оп шти не Брус, од но сно оде ље ња 64, 65 и 66, ГЈ „Бр зећ ка ре ка”.

Гра ни ца по ла зи од тач ке Ј1 (7488927, 4795594) на мо сту пу-
та (к п.бр. 22) пре ко Бр зећ ке ре ке у ла кат кри ви ни ( к п.бр. 1882) 
и у прав цу се ве ро и сто ка пра ти гра ни цу к п.бр. 9/11, пре се ца гра-
ни цу к п.бр. 1882 (ре ка) и по том пра ти гра ни цу к.п.бр. 16, ко јом 
опет до ла зи до ре ке, пре се ца је и пра ти се вер ну гра ни цу к п.бр. 
12 до тач ке Ј2 (7489381, 4795695). Од те тач ке у прав цу ју га пре-
ла зи к п.бр. 9/11 до тач ке Ј3 (7489532, 4795021), и на да ље пра ти 
ју жну гра ни цу к п.бр. 9/11 све до ко те 1508 и тач ке Ј4 (7488550, 
4794825), ода кле се че к.п.бр. 9/11 пра те ћи за пад ну гра ни цу оде ље-
ња 66 ГЈ „Бр зећ ка ре ка”, њо ме до ла зи до Бр зећ ке ре ке, пра ти ње ну 
ле ву оба лу све до по чет не тач ке.

Укуп на по вр ши на из но си 59,9 ha.

11. Ло ка ли тет „Ду бо ка”, об у хва та це ле к п.бр. 1325, 1353, 
1354, 1355, 1360, 1361, 1362, 1365, 1366, 1367 и 1368 и де ло ве 
к п.бр. 1319/1, 1328, 1346, 1885 и 1888, КО Бр зе ће, те ри то ри ја оп-
шти не Брус, од но сно об у хва та оде ље ња 23, 24, 25, 26, 49 и 50 у 
це ло сти и де ло ве оде ље ња 46 и 47, ГЈ „Бр зећ ка ре ка”. 

Гра ни ца по ла зи од тач ке Ду1 (7489828, 4792474) на тро ме ђи 
КО Кне же во, Бр зе ће и Рав ни ште и пра ти гра ни цу к.п.бр. 1346 до 
пу та (к п.бр. 1888), пре се ца га и на ста вља до тач ке Ду2 (7488959, 
4792517), ода кле на ста вља пре ко к п.бр. 1319/1 ко ју се че пра те ћи 
гра ни цу 25 и 26 оде ље ња до ла зе ћи до ко те 1782 (Ши љак) и тач ке 
Ду3 (7487825, 4792597). Од ове тач ке на гло скре ће ка се ве ру се-
ку ћи к п.бр. 1328 пра те ћи гра ни цу оде ље ња 26 све до укр шта ња 
са пу тем (к п.бр. 1888) и тач ке Ду4 (7488414, 4793333), пре се ца 
пут и на да ље про ла зи кроз к п.бр. 1346 пра те ћи гра ни цу оде ље ња 
26 ко јом до ла зи до ре ке (к п.бр. 1885), пра ти ле ву оба лу ре ке и из-
ла зи на пре лом ну тач ку к п.бр. 1361, пра ти ње ну се вер ну гра ни цу, 
за тим гра ни це к.п.бр. 1354 и 1361, и на ста вља гра нич ном ли ни-
јом из ме ђу к.п.бр. 1355 и 1901 до тач ке Ду5 (7489929, 4793084) 
на ста вља до пре лом не тач ке к п.бр. 1361, пра ти ње ну гра ни цу, а 
по том је се че пра те ћи гра ни цу оде ље ња 50 све до укр шта ња пу тем 
(к п.бр. 1905) и тач ке Ду6 (7489851, 4792678), што је и гра ни ца 
из ме ђу КО Бр зе ће и Кне же во и на ста вља пра те ћи ту гра ни цу до 
по чет не тач ке.

Укуп на по вр ши на из но си 144,0 ha.
12. Ло ка ли тет „Је ло вар ник”, об у хва та це ле к п.бр. 1865, 

1867, 1874, 1875 и 1876 и де ло ве к п.бр. 1868/1, 1868/4, 1868/5 и 
1887 у КО Бр зе ће као и це ле к п.бр. 115, 116 и117, КО Рав ни ште, 
те ри то ри ја оп шти не Брус, од но сно оде ље ња 16, 17 и 15 од сек „б” 
и чи сти на 1и18 од сек „а”, ГЈ „Бр зећ ка ре ка”.

Гра ни ца по чи ње од тач ке Јв1 (7488148,4791311) од но сно, за-
пад не пре лом не тач ке к п.бр. 115 КО Рав ни ште и иде у прав цу за-
па да пра те ћи гра ни цу из ме ђу КО Бр зе ће и Рав ни ште, све до ис точ-
не пре лом не тач ке к п.бр. 1881 у КО Бр зе ће и тач ке Јв2 (7487277, 
4791059). Од ње на ста вља пра те ћи гра ни цу к п.бр. 1868/5 КО Бр-
зе ће до укр шта ња са пу тем (к.п.бр. 1897 КО Бр зе ће) до тач ке Јв3 
(7486911, 4791115) и на ста вља кроз к п.бр. 1868/5 пра те ћи гра ни-
цу оде ље ња 16, ко јом из ла зи на к п.бр. 1876, пра ти ње ну се вер ну 
гра ни цу и на ста вља пра те ћи гра ни це к п.бр. 1875 и 1874, до тач-
ке Јв4 (7487846, 4791581), где до ла зи до ушћа два по то ка од ко-
јих на ста је по ток Је ло вар ник (к п.бр. 1887 КО Бр зе ће). Од ушћа 
на ста вља кроз к п.бр. 1868/1 и 1868/4 пра те ћи гра ни цу оде ље ња 
17 и из ла зи на пре лом ну тач ку к.п.бр. 1867 КО Бр зе ће и тач ке Јв5 
(7488456, 4791937), од ко је на гло скре ће ка за па ду и пра ти гра ни-
цу к.п.бр. 1867 све до укр шта ња са по то ком. На да ље пра ти по ток 
и пре се ца ју ћи к п.бр. 1867 и из ла зи на гра ни цу из ме ђу КО Рав ни-
ште и КО Бр зе ће. Од те тач ке гра ни ца на ста вља кроз КО Рав ни-
ште пра те ћи ис точ не гра ни це к.п.бр. 117, 116 и 115 до тач ке Јв6 
(7488972, 4791329), а по том пра те ћи и ју жну гра ни цу к п.бр. 115 
до ла зи до по чет не тач ке.

Укуп на по вр ши на из но си 66,4 ha.
13. Ло ка ли тет „Су во ру ди ште”, об у хва та к п.бр. 1319/2 и 

1878 у це ло сти и де ло ве к п.бр. 1319/7, 1328/1, 1868, 1877/1, 1897 
и 1903, КО Бр зе ће, те ри то ри ја оп шти не Брус, од но сно де ло ве оде-
ље ња 31, 32 и 33 ГЈ „Бр зећ ка ре ка”. 

Гра ни ца ло ка ли те та по чи ње од тач ке Ср1 (7485880, 4792019) 
на гра ни ци оде ље ња 33 (ис точ но од три го но ме тра 1976 m н в.), 
у к п.бр. 1877/1 и иде пре ма се ве ро и сто ку гра ни цом оде ље ња 33 
пре ко пре лом них та ча ка Ср2 (7486182, 4792429) и Ср3 (7486259, 
4792516) до тач ке Ср4 (7486668, 4792678) се ку ћи к п.бр. 1877/1, 
1897, 1319/7 и 1328/1, за тим се че одељењe 33 на ду жи ни 181 m до 
тач ке Ср5 (7486837, 4792762) где под оштрим углом скре ће пре ма 
ју го за па ду гра ни цом оде ље ња 33 до тач ке Ср6 (7486768, 4792663), 
он да скре ће пре ма ју го и сто ку гра ни цом оде ље ња 31 до тач ке Ср7 
(7486833, 4792416), скре ће по но во пре ма ју го за па ду и се че оде-
ље ње 31 и 32 као и к п.бр. 1328/1, 1319/7, 1903, 1868 и 1877/1 на 
ду жи ни 939 m до тач ке Ср8 (7486234, 4791694) на гра ни ци к п.бр. 
1877/1 и 1877/2, за тим скре ће у прав цу се ве ро за па да и иде по ме-
ну том гра ни цом до тач ке Ср9 (7485965, 4791888), он да скре ће пре-
ма се ве ро и сто ку до тач ке Ср10 (7485974, 4791894) се ку ћи к п.бр. 
1877/1 на ду жи ни 11 m, за тим по но во скре ће пре ма се ве ро за па ду и 
иде дo по чет не тач ке Ср1 се ку ћи к п.бр. 1877/1 на ду жи ни 143 m. 

По вр ши на ло ка ли те та је 48,6 ha.



2)  Зо  на  за  шти  те  I I  сте  пе  на   –  про  стор  не  ј е  ди  ни  це : 
ј ед  на  пре  де  о  на  це  ли  на  с а  т ри  под  це  ли  не ,  

два  ло  ка  ли  те  т а  и  ј е  дан  ло  ка  ли  тет  с а  две  под  це  ли  не , 
укуп  не  по  вр  ши  не  3600 ,4  ha

1. Пре де о на це ли на „Сли во ви Бар ске и Са мо ков ске ре ке, 
Ре чи це и Го бељ ске ре ке”, са три под це ли не, укуп не по вр ши не 
3.078,6 ha

Под це ли на 1а (Кли су ра Са мо ков ке), об у хва та оде ље ња 1,2, 3, 
4, 5, 6, 10, 11 и 131 ГЈ „Са мо ков ска ре ка”, КО Јо ша нич ка Ба ња и 
КО Ба дањ, те ри то ри ја оп шти не Ра шка.

Гра ни ца по чи ње од тач ке Бр1 (7480217,4800133) на Че ли нар-
ском по то ку ко ја је исто вре ме но и гра ни ца КО Јо ша нич ка Ба ња и 
КО Ба дањ и пре лом на тач ка к.п.бр. 6570 и 7929, од ње у прав цу 
ју га пра ти гра ни цу КО Јо ша нич ка Ба ња и КО Ба дањ до ис точ не 
пре лом не тач ке к.п.бр 26 у КО Ба дањ, на да ље у КО Ба дањ пра ти 
гра ни цу к п.бр. 26 до ње не за пад не пре лом не тач ке Бр2 (7480164, 
4799784) од ко је на да ље пра ти гра ни цу ре зер ва та „Ко зје сте не” 
све до пре лом не тач ке оде ље ња 131 ко је пре се ца к п.бр. 6281 у КО 
Јо ша нич ка Ба ња до тач ке Бр3 (7478938, 4801188). Од те тач ке у 
КО Јо ша нич ка Ба ња у к п.бр. 6281 гра ни ца пра ти гра ни цу оде ље-
ња 131 ко јом из би ја на спољ ну гра ни цу На ци о нал ног пар ка Ко па-
о ник до тач ке Бр4 (7479273, 4801904), пра ти је до се вер не чвор-
не тач ке к п.бр. 6510 и тач ке Бр5 (7479227, 4802410). Од те тач ке 
на гло скре ће у прав цу ју го и сто ка пре се ца ју ћи к.п.бр. 6511 и 6570 
пра те ћи ис точ ну гра ни цу оде ље ња 1, 2, 3 и 4 све до ко те 1322 и 
тач ке Бр6 (7480651, 4801018) од ко је у прав цу за па да пра ти се-
вер ну гра ни цу к п.бр. 7089 и 7088 и на ста вља ис точ ном гра ни цом 
к п.бр. 6570 све до по чет не тач ке.

По вр ши на ове под це ли не је 201,8 ha.
Под це ли на 1б (Го бељ ска ре ка), об у хва та оде ље ња 26, 27, 28/део, 

29/део, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46/део, 47/део, 48/део, 49 и 50/део, 
ГЈ „Го бељ ска ре ка”, КО Цр на Гла ва, те ри то ри ја оп шти не Ра шка.

Гра ни ца под це ли не 1б по чи ње од тач ке Гр1 (7486838, 
4799339) на три го но ме тру 1.581 m н в у КО Цр на Гла ва и да ље 
иде ис точ ном и ју жном гра ни цом к п.бр. 5623/2, за тим на ста вља 
ге не рал ним прав цем пре ма ју гу гра ни цом к п.бр. 4107, с јед не и 
к п.бр. 5577/2, 5577/1 и 5576/1, с дру ге стра не, он да пра ти ис точ-
ну гра ни цу к п.бр. 5576/2, 5580/2, 5581/2, 5575, 5583/2 и 5584/2, 
на ста вља ис точ ном гра ни цом к.п.бр. 4107/1 и до ла зи до гра ни це 
ло ка ли те та „Го бе ља” у тач ки Г7 и иде ге не рал но пре ма за па ду 
се вер ном гра ни цом тог ло ка ли те та до тач ке Г3, он да скре ће пре-
ма се ве ру и де гра ни цом КО Цр на гла ва и КО Ба дањ до тач ке Гр2 
(7485391, 4798995) од но сно ју жне пре лом не (чвор не) тач ке оде-
ље ња 37, на ста вља пре ма се ве ру кроз к п.бр. 4107/1 за пад ном гра-
ни цом оде ље ња 37 и 39 до чвор не тач ке к п.бр. 5128/ и 5128/4, на-
ста вља пре ма се ве ру за пад ним гра ни ца ма к п.бр. 5128/4, 5129/1, 
5130/1, 5112/1, 5111/1, 5110/1, 5104/1, 5101/1 и 5100/1 до тач ке Гр3 
(7485421, 4799954), за тим под оштрим углом скре ће ка југ-ју го-
за па ду пра те ћи гра ни це к п.бр. 5146/2, 5144, 5140/3, 5137/2, до ла-
зи до тач ке Гр4 (7485080, 4799696) на за пад ном чво ри шту к п.бр. 
5135/2, скре ће пре ма се ве ру и иде за пад ном гра ни цом к п.бр. 5144 
и 5145 до тач ке Гр5 (7485067, 4799913), за тим на ста вља ге не рал-
ним се вер ни прав цем кроз к.п.бр.4107/1 пре ко пре лом них та ча-
ка Гр6 (7485119, 4800003) и Гр7 (7485133, 4800145) до тач ке Гр8 
(7485090, 4800460) на се вер ној гра ни ци оде ље ња 49, на ста вља 
пре ко тач ке Гр9 (7485611, 4800986) се вер ном гра ни цом оде ље-
ња 49 и за пад ном гра ни цом оде ље ња 50 до тач ке Гр10 (7485855, 
4801310) где скре ће пре ма ис ток-се ве ро и сто ку и се че оде ље ње 50 
и к п.бр. 4107/1 на ду жи ни 170 m и до ла зи до ко ри та Го бељ ске ре-
ке у тач ки Гр11 (7486050, 4801362), на ста вља уз вод но пре ма ју го-
и сто ку ле вом оба лом Го бељ ске ре ке и се ве ро и сточ ном гра ни цом 
оде ље ња 50, 45 и 44, за тим ис точ ном гра ни цом оде ље ња 26 до тач-
ке Гр12 (7486777, 4799962) иде да ље пре ма ју гу ис точ ном гра ни-
цом оде ље ња 26, 27 и 28, од но сно гра ни цом др жав ног и при ват ног 
зе мљи шта до по чет не тач ке Гр1. 

По вр ши на ове под це ли не је 305,3 ha. 
Под це ли на 1в (Ба сен Са мо ков ске и Бар ске ре ке), об у хва та 

оде ље ња 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54 и 55 у це ло сти и де ло ве оде-
ље ња 11, 12, 13, 14, 18, 19 и 56 ГЈ „Бар ска ре ка”, оде ље ња 7, 8, 9, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 82, 83, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 

102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 
116, 117 и 118 у це ло сти и де ло ве оде ље ња 24 и 67 ГЈ „Са мо ков-
ска ре ка” и оде ље ња 66, 67, 100, 102, 103, 107, 108, 109, 110 и 111 
у це ло сти и де ло ве оде ље ња 101, 106, 112 ГЈ „Го бељ ска ре ка”, КО: 
Ти о џе, Ли си на, Се ме теш, Јо ша нич ка Ба ња, Ко па о ник, Ба дањ и Цр-
на Гла ва, те ри то ри ја оп шти не Ра шка. Гра ни ца под це ли не 1в по чи-
ње у тач ки СБр1 (7486012, 4796909), у к п.бр. 73/1, КО Ба дањ, 205 
m југ-ју го за пад но од тро ме ђе ка та стар ских оп шти на Ба дањ, Цр на 
Гла ва и Кри ва Ре ка, иде пре ма југ-ју го за па ду се ку ћи у пра вој ли-
ни ји к п.бр. 73/1 и 72 до тач ке СБр2 (7485665, 4795858) на гра ни ци 
КО Ба дањ и КО Ко па о ник, иде да ље истим прав цем кроз КО Ко па-
о ник пре ко пре лом не тач ке СБр3 (7485605, 4795671) до тач ке СБр4 
(7485526, 4795482) се ку ћи к п.бр. 6 и 13/1, на ста вља ге не рал ним 
прав цем пре ма ју го за па ду кроз к.п.бр. 13/1 пре ко пре лом них СБр5 
(7485580, 4795356), СБр6 (7485518, 4795256), СБр7 (7485502, 
4795077), СБр8 (7485379, 4795017) и СБр9 (7485326, 4794863) до 
тач ке СБр10 (7485184, 4794759) на гра ни ци к п.бр. 13/1 и 19/1, иде 
гра ни цом тих пар це ла до тач ке СБр11 (7485146, 4794717), он да иде 
пре ма ју го за па ду до тач ке СБр12 (7485030, 4794414), за тим скре-
ће пре ма ју го и сто ку и до ла зи до тач ке СБр13 (7485247, 4794367) 
на гра ни ци ПГР „Су во ру ди ште”, иде том гра ни цом ге не рал но пре-
ма ју го за па ду се ку ћи к п.бр. 13/1 пре ко пре лом них та ча ка СБр14 
(7485196, 4794235), СБр15 (7485252, 4794115), СБр16 (7485007, 
4794085), СБр17 (7484915, 4793945), СБр18 (7484671, 4794058) и 
СБр19 (7484594, 4793814) до тач ке СБр20 (7484398, 4793551) на 
гра ни ци к п.бр. 13/1 и 899 (Мур ска ре ка), он да на ста вља низ вод но 
ле вом оба лом Мур ске ре ке пре ко тач ке СБр21 (7484366, 4793757) 
до тач ке СБр22 (7483953, 4794073), за тим скре ће пре ма за па ду и 
у об ли ку из ло мље не ли ни је се че к п.бр. 77 пре ко пре лом не тач-
ке СБр23 (7483823, 4794059) и СБр24 (7483802, 4794191) до тач-
ке СБр25 (7483482, 4794157) на иви ци др жав ног пу та ДП 2а-210 
(к п.бр. 900), пре се ца тај пут и скре ће на југ се ку ћи к.п.бр. 66 гра-
ни цом оде ље ња 45, 47, 51 и 55 ГЈ „Бар ска ре ка” и до ла зи на гра ни-
цу из ме ђу КО Ко па о ник и КО Ли си на код тач ке СБр26 (7481937, 
4793509), да ље пра ти гра ни цу ка та стар ских оп шти на све до се вер-
не пре лом не тач ке к п.бр. 1530, КО Ли си не, он да на ста вља у прав-
цу ју га пра те ћи гра ни цу исте пар це ле, за тим иде гра ни цом к п.бр. 
1529, КО Ли си не, он да за пад ном гра ни цом к п.бр. 1530 и 1528 и 
до ла зи по но во до гра ни це КО Ли си не и КО Ко па о ник ко ју пра ти 
у ду жи ни од 76 m на кон че га пра ти за пад не гра ни це к.п.бр. 78 и 
79 у КО Ли си не, да ље пре ла зи у КО Ко па о ник пра те ћи иви цу пу-
та (к п.бр. 898), пре се ца пут и из ла зи на ју жну пре лом ну тач ку 
к п.бр. 45, КО Ко па о ник, ула зи по но во у КО Ли си не и пра ти гра-
ни це к п.бр. 1494, 1489, 1488, 1494, 1490, 1494 и 1491, из ла зи на 
гра ни цу КО Ко па о ник и КО Ли си не и ула зи у КО Ко па о ник где иде 
гра ни цом к п.бр. 904, 43, 42 и 897 и до ла зи до тро ме ђе КО Ко па о-
ник, КО Ли си на и КО Ти о џе, да ље иде кроз КО Ти о џе и пра ти ју-
жну гра ни цу к п.бр. 43 до рас кр сни це пу те ва (к п.бр. 2459 и 50, КО 
Ти о џе), он да на ста вља пу тем (к п.бр. 50) у ду жи ни од 70 m до тач ке 
СБр27 (7479559, 4794390) за тим скре ће у прав цу се ве ра и пре се ца 
к п.бр. 43 и 45 пра те ћи за пад ну гра ни цу од се ка ц и б оде ље ња 19 
ГЈ „Бар ска ре ка” све до пу та (к п.бр. 146), пре се ца га и на да ље пра-
во ли ниј ски пре се ца к п.бр. 4, за тим на ста вља за пад ном гра ни цом 
к п.бр. 17, 18 и 14, пре се ца пут Руд ни ца –Ко па о ник (к.п.бр. 147), на-
ста вља у прав цу се ве ра пре се ца ју ћи к.п.бр. 56 и до ла зи до гра ни це 
КО Ти о џе и КО Се ме теш, иде кроз КО Се ме теш и у прав цу се вер-
се ве ро и сто ка пре се ца к п.бр. 27 све до ко те 1311 (Га ри не), за тим 
пре се ца пра во ли ниј ски к п.бр. 19, 17 и 125 (пут) до ко те 1.311 m 
н в., за тим иде пре ко ко те 1514 m н в. до гра ни це КО Се ме теш и КО 
Ба дањ (рас кр сни ца пу те ва  – к п.бр. 125 и 96, КО Ба дањ), да ље пра-
ти гра ни цу КО Ба дањ и Се ме теш до ју жне пре лом не тач ке к п.бр. 
95 ода кле иде гра ни цом к п.бр. 95 до за јед нич ке пре лом не тач ке за 
к п.бр. 95 и 4 што је исто вре ме но и чвор на тач ка оде ље ња 111, 114 
и 118, за тим пре се ца к п.бр. 4 пра те ћи гра ни цу оде ље ња 118 ГЈ „Са-
мо ков ска ре ка”, из ла зи на гра ни цу ло ка ли те та „Ко зје сте не”, на ста-
вља да пра ти ис точ ну гра ни цу ло ка ли те та све до ко те 1.291 m н в 
и тач ке СБр28 (7480418, 4799670) где је пре лом на тач ка оде ље ња 
14, иде из ме ђу к п.бр. 69/3, и к.п.бр. 31, 34, 35, 37/2, 37/1 и 38, КО 
Ба дањ, из ла зи на Че ли нар ски по ток и гра ни цу КО Ба дањ и КО Јо-
ша нич ка Ба ња, он да пра ти гра ни цу из ме ђу ка та стар ских оп шти на 
до укр шта ња са пу тем (к п.бр. 2586, КО Ба дањ), на ста вља пу тем 
и из ла зи на гра ни цу ло ка ли те та „Ву чак”, пра ти је у прав цу ју га а 
по том се ве ра све до тач ке ко ја је за јед нич ка пре лом на за к п.бр. 
7589, 7577, 7578 и 7588, КО Јо ша нич ка Ба ња, за тим иде се вер ном 



гра ни цом к п.бр.7588 и из ла зи на гра ни цу из ме ђу КО Јо ша нич ка 
ба ња и КО Ба дањ, пра ти је до ју жне пре лом не тач ке к п.бр. 7627, 
КО Јо ша нич ка Ба ња, за тим у прав цу се ве ра и се ве ро за па да пра ти 
гра ни цу исте пар це ле до за јед нич ке пре лом не тач ке са к п.бр. 7587, 
од ње на ста вља кроз к п.бр. 7627 и 7638 до тач ке СБр29 (7482994, 
4800536) на вр ху Ву чак (три го но ме тар 1714 m н в), скре ће пре ма 
ју го и сто ку и се че к п.бр. 7638, 7830 и 7831 пра те ћи гра ни цу оде-
ље ња 100 ГЈ „Го бељ ска ре ка” све до пре лом не тач ке к п.бр. 7832, 
на ста вља ње ном ис точ ном гра ни цом а за тим гра ни цом к п.бр.7833, 
7834, 7835, 7836/2, 7841 и 7840, из ла зи на гра ни цу КО Јо ша нич-
ка Ба ња и КО Цр на Гла ва, пра ти је у прав цу ју го за па да до се вер не 
пре лом не тач ке к п.бр. 5552 КО Цр на Гла ва, да ље пра ти ис точ не 
гра ни це к п.бр. 5552, 5553, 5554, 5555 и 5557 и из ла зи на гра ни цу 
КО Цр на Гла ва и КО Ба дањ, иде до ју жне пре лом не тач ке к п.бр. 
5574, КО Цр на Гла ва, да ље пре се ца к п.бр. 49, 69 и 126, КО Ба дањ, 
пра те ћи оде ље ње 102 ГЈ „Го бељ ска ре ка” чи ја се ју жна пре лом на 
тач ка на ла зи на гра ни ци ло ка ли те та „Јан ко ве ба ре” (ко та 1607 m 
н.в), ода тле на ста вља у прав цу ју го и сто ка и на да ље гра ни цом ло ка-
ли те та све до тач ке ко ја се на ла зи ју жно од ко те 1.607 m н в на уда-
ље но сти од 280 m, да ље иде у прав цу ју га пре се ца к п.бр. 69 пре ко 
тач ке СБр30 (7483254, 4798433), пра ти ис точ ну гра ни цу оде ље ња 
24 ГЈ „Са мо ков ска ре ка”, он да се вер ну гра ни цу оде ље ња 67 и 66 ГЈ 
„Го бељ ска ре ка”, за тим се вер ну гра ни цу оде ље ња 40 и 41 ГЈ „Са-
мо ков ска ре ка” ко јом до ла зи до тач ке СБр31 (7485181, 4797969), 
он да иде ге не рал но пре ма ју го и сто ку пре ко та ча ка СБр32 (7485437, 
4797663), СБр33 (7485457, 4797618), СБр34 (7485478, 4797565), 
СБр35 (7485483, 4797435), СБр36 (7485507, 4797296), СБр37 
(7485605, 4797155) и СБр38 (7485819, 4797016.61), се ку ћи к п.бр. 
75, 74 и 73/1, КО Ба дањ, до ла зи до по чет не тач ке СБр1. 

По вр ши на под це ли не 1в је 2.571,5 ha.
2. Ло ка ли тет „На Пан чи ће вом вр ху”, об у хва та део к п.бр. 

1877/1 КО Бр зе ће, те ри то ри ја оп шти не Брус и к.п.бр. 96, 97 и 98 у 
це ло сти и део к.п.бр. 95, КО Ко па о ник, те ри то ри ја оп шти не Ра шка, 
од но сно део оде ље ња 70, ГЈ „Бар ска ре ка”, део оде ље ња 88, ГЈ „Са-
мо ков ска ре ка” и де ло ве оде ље ња 34 и 35, ГЈ „Бр зећ ка ре ка”.

Гра ни ца ло ка ли те та по чи ње од тач ке Пр1 (7485852, 4791968) 
на гра ни ци КО Ко па о ник и КО Бр зе ће, 70 m ју го и сточ но ис точ но 
од тро ме ђе к п.бр. 1877/1, 95 и 100, за тим иде том гра ни цом до на-
ве де не тро ме ђе од но сно тач ке Пр2 (7485802, 4792019), за тим скре-
ће пре ма за па ду и иде ју жном гра ни цом к п.бр. 95 до тач ке Пр3 
(7485168, 4792114) на ис точ ној иви ци не ка те го ри са ног пу та, к.п. бр. 
107, скре ће пре ма се ве ру и иде ис точ ном иви цом тог пу та до тач ке 
Пр4 (7485181, 4792442) на ду жи ни 340 m, он да скре ће пре ма ис то ку 
и се че к п.бр. 95 на ду жи ни 591 m и к п.бр. 1877/1 на ду жи ни 340 m 
и до ла зи до тач ке Пр5 (7486102, 4792310) на гра ни ци ло ка ли те та 
„Су во ру ди ште”, где скре ће пре ма ју го за па ду, иде гра ни цом ло ка ли-
те та, а за тим кроз к п.бр 1877/1 до ла зи до по чет не тач ке Пр1.

По вр ши на ло ка ли те та је 28,9 ha.
3. Ло ка ли тет „Ду бо ка”, об у хва та оде ље ња 27, 42, 43, 44, 45, 

46, 47 и 48 ГЈ „Бр зећ ка ре ка”, КО Бр зе ће, те ри то ри ја оп шти не Брус.
Гра ни ца по чи ње од тач ке Дб1 (7487825, 4792597) на ко ти 

1782 (Ши љак) и иде у прав цу се ве ра кроз к п.бр. 1328 пра те ћи за-
пад ну гра ни цу оде ље ња 27 до ње ног из ла ска на ре чи цу Ду бо ка од-
но сно гра ни цу к п.бр. 1339, ода кле пра во ли ниј ски у прав цу се ве ра 
се че к.п.бр. 1339, 1338 и 1885 та ко да из ла зи на ле ву оба лу ре ке 
Ду бо ка (к п.бр. 1885) и тач ку Дб2 (7487829, 4793256) и на ста вља 
њо ме до пре лом не тач ке оде ље ња 42. Од ње на гло скре ће у прав цу 
се ве ро за па да и пре се ца к п.бр. 1333 и 1319 пра те ћи ју го за пад ну 
гра ни цу оде ље ња 42 до тач ке Дб3 (7487115, 4794106), за тим се ве-
ро за пад не гра ни це оде ље ња 43 и 44, а по том се ве ро и сточ ну гра ни-
цу оде ље ња 45, до тач ке Дб4 (7487694, 4794466), ко јом до ла зи до 
пре лом не тач ке к.п.бр. 1297, по том пра ти исту и гра ни цу к п.бр. 
1319, 1324, опет к п.бр. 1319 све док не иза ђе на пут (к п.бр. 1901) 
до тач ке Дб5 (7489677, 4793202), ода кле у прав цу за па да пра ти 
ње го ву де сну иви цу све до ју жне пре лом не тач ке Дб6 (7488710, 
4793273) на к п.бр. 1350. Од те тач ке пре се ца пут пра во ли ниј ски 
и на ста вља ју жном гра ни цом к п.бр. 1352, за тим на ста вља ле вом 
иви цом пу та (к.п.бр. 1301), док не до ђе до пре лом не тач ке к п.бр. 
1351, пра ти ње ну ис точ ну гра ни цу до из ла ска на во до ток  – Бр зећ-
ку ре ку (к п.бр. 1885) пра ти ње ну ле ву оба лу 110 m пре се ца је и 
ула зи у к п.бр. 1346 и пре се ца је пра те ћи оде ље ње 27, пре се ца пут 
(к п.бр. 1888) и к п.бр. 1328 пра те ћи и да ље оде ље ње 27 и из ла зи 
на по чет ну тач ку.

По вр ши на из но си 167,5 ha.

4. Ло ка ли тет „Ја рам – Бр зећ ка ре ка”, са две под це ли не 
укуп не по вр ши не 268,6 ha.

Под це ли на 4а, об у хва та де ло ве оде ље ња 72, 79, 80, ГЈ „Бр-
зећ ка ре ка”, КО Бр зе ће, те ри то ри је оп шти не Брус.

Гра ни ца под це ли не де фи ни са на је гра ни цом оде ље ња 72, 79 
и 80 ко је се на ла зе уну тар к.п.бр. 9/1 КО Бр зе ће. Гра ни ца по чи ње 
од тач ке Ја1 (7487738, 4794721) пра ти ју жне гра ни це оде ље ња 72 
и 80, за тим за пад ну гра ни цу оде ље ња 79 до тач ке Ја2 (7486860, 
4795792). Од те тач ке на да ље пра ти гра ни цу ре зер ва та „Бе ла Сте-
на” и „Ме то ђе” до по чет не тач ке. 

По вр ши на под це ли не из но си 59,15 ha.
Под це ли на 4б, об у хва та оде ље ња 61, 62, 63, 84, 85, 86, 87, 88, 

89 и 90, ГЈ „Бр зећ ка ре ка”, КО Бр зе ће и КО Ли ва ђе, те ри то ри ја 
оп шти на Брус.

Гра ни ца по чи ње од тач ке Бз1 (7488672, 4796823) где се до-
ди ру ју КО Бр зе ће и КО Ли ва ђе и пра ти је у прав цу ис то ка дуж се-
вер не и ис точ не гра ни це к п.бр. 888 КО Ли ва ђе, до ла зи до чвор не 
тач ке КО Ли ва ђе и КО Бр зе ће и пра ти је до чвор не тач ке за КО: Ли-
ва ђе, Гоч ман ци и Бр зе ће и тач ке Бз2 (7489790, 4796460). На ста вља 
у КО Бр зе ће пре се ца ју ћи к п.бр. 9/1 пра те ћи гра ни цу оде ље ња 90 
ГЈ „Бр зећ ка ре ка” до тач ке Бз3 (7490383, 4795993), на ста вља на да-
ље гра ни цом из ме ђу оде ље ња 90 и к.п.бр. 66/15, 66/16, 127, 126/1, 
121, 65/39, 120/3, 65/17, 120/1, 65/19, 65/36, 65/20, 65/21, 1891/2, 
1891/1, 78, и 76, ко јом из ла зи на Бр зећ ку ре ку (к.п.бр. 1882/1) пре-
се ца је и до ла зи до пре лом не тач ке к п.бр. 87 од но сно тач ке Бз4 
(7489627, 4795734), на да ље иде гра ни цом из ме ђу к п.бр. 84/1 и 
к п.бр. 87, 88, 91/3, 91/4, 91/1, 92, 93, 94, 98/3, 102, 101/2, 101/1, 
103/5, 103/9 и 84/4 до тач ке Бз5 (7490242, 4795545), за тим на ста-
вља ис точ ном гра ни цом к п.бр. 146/3, 148 и од пре лом не тач ке 
к п.бр. 148 на ста вља кроз к.п.бр. 146/3 пра ти гра ни цу оде ље ња 61 
до тач ке Бз6 (7490058, 4794930) и до ко те 1469 (Оштра чу ка). Ода-
тле пра ти гра ни цу ре зер ва та Је лак и Ме то ђе, про ла зи кроз к п.бр. 
84/1 пра те ћи оде ље ње 63 све до из ла ска на ју жну пре лом ну тач ку 
к п.бр. 84/2 од ко је у прав цу за па да па се ве ра пра ти исту и из ла зи 
на Бр зећ ку ре ку (к.п.бр. 1882/1), пра ти уз вод но ње ну гра ни цу (де-
сна до лин ска стра на) све до мо ста (по чет на тач ка ре зер ва та Је лак), 
на ста вља ис точ ном, а по том и се вер ном гра ни цом ре зер ва та Је лак, 
ис точ ном, а по том се вер ном гра ни цом ре зер ва та Ме то ђе све до 
кри ви не на пу ту (к.п.бр. 1889) и до тач ке Бз7 (7488132, 4796084), 
ода тле пра ти гра ни цу пу та све до се ве ро и сточ не пре лом не тач ке 
к п.бр. 58, ода кле на ста вља дуж пу та још 20 m, а по том га пре се ца 
и из ла зи на пре лом ну тач ку к.п.бр. 54, пра ти ње ну ис точ ну гра ни-
цу до пу та (к п.бр. 1890), се че га и из ла зи на гра ни цу КО Ли ва ђе и 
КО Бр зе ће и пра ти је до по чет не тач ке.

По вр ши на под це ли не из но си 209,5 ha. 
5. Ло ка ли тет „Пан чи ћев врх”, об у хва та де ло ве к п.бр. 

1877/1, 1897 (не ка те го ри са ни пут) и 1868, КО Бр зе ће, те ри то ри ја 
оп шти не Брус.

Гра ни ца ло ка ли те та по чи ње у к п.бр. 1877/1, од тач ке Пб1 
(7486394, 4791662) око 152 m ју жно-ју го и сточ но од крај ње ју-
жне тач ке ло ка ли те та „Су во ру ди ште” (Ср8) и иде у прав цу се-
ве ро и сто ка до тач ке Пб2 (7486714, 4792053) се ку ћи у пра вој ли-
ни ји к п.бр. 1877/1, 1897 и 1868 на укуп ној ду жи ни 505 m, за тим 
скре ће пре ма ју го и сто ку и пре ко пре лом них та ча ка Пб3 (7486851, 
4792069), Пб4 (7487202, 4792024) Пб5 (7487327, 4791988) и Пб6 
(7487494, 4791897) иде до тач ке Пб7 (7487556, 4791813) и се че 
к п.бр. 1868 на ду жи ни 920 m, за тим скре ће пре ма ју го за па ду се-
ку ћи у пра вој ли ни ји к.п.бр. 1868 до тач ке на ду жи ни 381 m до 
тач ке Пб8 (7487288, 4791542), на ста вља у прав цу ју го за па да се ку-
ћи луч но к.п.бр. 1868, 1897 и 1877/1 на ду жи ни 791 m, пре ко пре-
лом них та ча ка Пб9 (7487098, 4791507) Пб10 (7486971, 4791425) и 
Пб11 (7486804, 4791284) до тач ке Пб12 (7486652, 4791115) за тим 
под оштрим углом скре ће пре ма се ве ро за па ду и пре ко пре лом них 
та ча ка Пб13 (7486648, 4791271) и Пб14 (7486524, 4791506) се че 
к п.бр 1877/1 на ду жи ни 625 m и до ла зи до по чет не тач ке Пб1.

По вр ши на ло ка ли те та је 56,8 ha.

3 )  Зо  на  за  шти  те  I I I  сте  пе  на  об у  хва т а  про  стор  у  На-
ци  о  на л  ном пар  ку  на  те  ри  то  ри  ји  оп  шти  на  

Ра  шка  и  Брус ,  ко  ји  ни  ј е  об у  хва  ћен  зо  на  ма  за  шти  те  I 
и  I I  сте  пе  на ,  укуп  не  по  вр  ши  не  7 .007 ,9  ha

У слу ча ју не сла га ња гра ни ца На ци о нал ног пар ка и гра ни ца 
зо на за шти те при ка за них на ре фе рал ним кар та ма и опи са да тог у 



тек сту ал ном де лу Про стор ног пла на, ме ро да ван је и при ме њу је се де та љан гра фич ки при каз гра ни ца ко ји се у ди ги тал ном об ли ку на ла зи 
и чу ва за јед но са штам па ним при мер ци ма ре фе рал них ка ра та.

Ма ња од сту па ња по вр ши не На ци о нал ног пар ка и зо на за шти те у Про стор ном пла ну, ко је су при ка за не у Та бе ла I-2: Би ланс по вр-
ши на под руч ја Про стор ног пла на и зо на за шти те у На ци о нал ном пар ку у од но су на по вр ши не утвр ђе не За ко ном о на ци о нал ним пар ко-
ви ма по сле ди ца су на ве де ног бли жег од ре ђи ва ња гра ни ца про стор них је ди ни ца и пре ци зни јег, ди ги тал ног би лан си ра ња по вр ши на ГИС 
тех ни ком. 

Та бе ла I-2: Би ланс по вр ши на под руч ја Про стор ног пла на и зо не за шти те у На ци о нал ном пар ку

Оп шти на

Зо на I сте пе на за-
шти те

Зо на II сте пе на 
за шти те

Зо на III сте пе на 
за шти те

На ци о нал ни
парк

Ван На ци о нал ног 
пар ка Укуп но

1 2 3 1+2+3 4 1+2+3+4

ha %
НП ha %

НП ha %
НП ha %

План ha %
План ha %

План
Ра шка 974,6 66,3 3099,6 86,0 3841,0 54,8 7915,2 65,5 10855,4 53,2 18778,5 57,8
Брус 496,3 33,7 500,8 14,0 3166,9 45,2 4164,0 34,5 5648,5 27,7 9804,6 30,2
Ле по са вић 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3900,8 19,1 3900,8 12,0
СВЕ ГА 1470,9 100,0 3600,4 100,0 7007,9 100,0 12079,2 100,0 20404,7 100,0 32483,9 100,0

1.5. По себ не на ме не под руч ја Про стор ног пла на

По себ на на ме на под руч ја Про стор ног пла на ко ја је кључ на 
за утвр ђи ва ње план ских ре ше ња је сте за шти ће но под руч је На ци-
о нал ног пар ка Ко па о ник. На ци о нал ни парк Ко па о ник уста но вљен 
је за IBA, IPA, PBA и ЕMERALD под руч је, а пла ни ра но је и уста-
но вље ње рeзервата би ос фе ре по про гра му UNE SCO „Чо век и би-
ос фе ра” (MaB). 

Дру га по себ на на ме на под руч ја Про стор ног пла на је ту ри зам 
на кључ ном де лу под руч ја при мар не ту ри стич ке де сти на ци је Ко-
па о ник.

Оста ле по себ не на ме не на под руч ју Про стор ног пла на су: 
 – Во до при вре да  – об у хва ће ни де ло ви сли во ва аку му ла ци је 

„Ће ли је” на ре ци Ра си ни и пла ни ра не аку му ла ци је „Се ло ва” на ре-
ци То пли ци. Сли во ви, од но сно зо не III за шти те ових из во ри шта 
ре ги о нал них си сте ма во до снаб де ва ња на ла зе се у ис точ ном де лу 
под руч ја Про стор ног пла на, на те ри то ри ји оп шти не Брус. 

 – За шти та кул тур ног на сле ђа  – об у хва ће на не по крет на кул-
тур на до бра зна чај на су, јер пред ста вља ју ком пле мен тар ну на ме ну 
за шти ти и пре зен та ци ји вред но сти На ци о нал ног пар ка Ко па о ник 
и ту ри зму, иако ме ђу про гла ше ним до бри ма не ма ни јед ног од из-
у зет ног зна ча ја.

 – Коп не на зо на без бед но сти у ви ду по ја са ши ри не 5 km дуж 
ад ми ни стра тив не ли ни је са АП Ко со во и Ме то хи ја, као и ком плек-
си спе ци јал не на ме не.

2. Оба ве зе, усло ви и смер ни це из Про стор ног пла на Ре пу бли ке 
Ср би је и дру гих раз вој них до ку ме на та

2.1. Про стор ни пла но ви

2 .1 .1 .  Про  стор  ни  план  Ре  пу бли  ке  Ср  би  ј е  од  2010 .  
до  2020 .  го ди  не  

( „Слу жбе  ни  гла  сник  Р С” ,  бро ј  88 /10 )

За ко ном о Про стор ном пла ну Ре пу бли ке Ср би је од 2010. до 
2020. го ди не (у да љем тек сту: ПП Ре пу бли ке Ср би је) утвр ђе на су 
основ на стра те гиј ска опре де ље ња, план ска ре ше ња, смер ни це и 
про по зи ци је, а за под руч је Про стор ног пла на ре ле вант не су сле де-
ће од ред бе ПП Ре пу бли ке Ср би је:

 – Еко ном ска по ве за ност и ин тер ак тив ност тре ба да обез бе-
ди да Ре пу бли ка Ср би ја у пе ри о ду до 2020. го ди не бу де про стор-
но струк ту ри ра на и еко ном ски раз ви је на. У том ци љу ну жно је 
умре жа ва ње или кла сте ро ва ње на ни воу раз вој них ре ги о на ко ји 
ће има ти ка па ци тет, оба ве зу и од го вор ност уна пре ђе ња ре ги о нал-
ног раз во ја. У том сми слу из два ја се цен трал на Ср би ја са ви со ким 
пла ни на ма и ви со ко пла нин ским ту ри змом.

 – У по гле ду ква ли те та и ра зно вр сних по тен ци ја ла пред ња-
че ви со ко пла нин ска под руч ја са не по сред ним сред ње пла нин ским 
окру же њем. Ме ђу ви со ко пла нин ским под руч ји ма од на ци о нал-
ног зна ча ја, ис ти че се Ко па о ник (у цен трал ној Ср би ји са Же љи-
ном, Сто ло ви ма и Го чом, и у АП Ко со во и Ме то хи ја ју жни део 
пла ни не). Основ ни циљ про стор ног раз во ја ви со ко пла нин ских 
под руч ја Ре пу бли ке Ср би је је за шти та и уре ђе ње ових про сто ра 
као из у зет них при род них вред но сти Ре пу бли ке Ср би је уз одр жив 

со цио-еко ном ски раз вој ко ји ће омо гу ћи ти ква ли тет ни ји жи вот и 
при вре ђи ва ње ло кал ног ста нов ни штва, као и ства ра ње усло ва за 
од мор и ре кре а ци ју до ма ћих и ино стра них ту ри ста, у скла ду са 
ка па ци те ти ма при род них си сте ма и еле ме на та.

 – Кон цепт упра вља ња за шти том и раз во јем ви со ко пла нин-
ских под руч ја зах те ва уста но вља ва ње фон до ва раз во ја, и/или 
де фи ни са ње дру гих из во ра фи нан си ра ња за шти те при ро де, из-
град ње пу те ва, ко му нал не и ту ри стич ке ин фра струк ту ре, јав них 
сер ви са и др. У за ви сно сти од бр зи не пре ва зи ла же ња раз вој них 
огра ни че ња ство ри ће се усло ви за: одр жи ви раз вој еко ло шки при-
хва тљи вих тра ди ци о нал них де лат но сти; са на ци ју, ре кон струк ци ју 
и да љи раз вој и за шти ту ви со ко пла нин ских под руч ја са из гра ђе-
ним или ини ци ра ним ту ри стич ким цен три ма, што се у пр вом ре ду 
од но си на Ко па о ник.

 – Ко па о ник је из дво јен као стра те шки при о ри тет раз во ја и за-
шти те ви со ко пла нин ских под руч ја до 2014. го ди не (одр жи ви раз-
вој ту ри стич ког цен тра, ту ри стич ке, са о бра ћај не и тех нич ке ин-
фра струк ту ре, уз ин те гри са ње по ну де са пот пла нин ским се ли ма; 
уна пре ђе ње по љо при вре де и дру гих ком пле мен тар них ак тив но-
сти; уна пре ђе ње за шти те и одр жа ва ње ста ту са На ци о нал ног пар ка 
пре ма европ ским ме ри ли ма).

 – Од укуп ног ква ли тет ног и ра зно вр сног по тен ци ја ла за раз-
вој ви со ко пла нин ских под руч ја Ср би је, ак ти ви ран је са мо ма ли 
део. Уз от кла ња ње стал ног кон флик та из ме ђу за шти те при ро де и 
раз во ја ту ри стич ких и дру гих ак тив но сти и уз од го ва ра ју ће ко му-
нал но опре ма ње, мо гла би се спро ве сти аде кват на за шти та и пре-
зен та ци ја ових про сто ра, уз по што ва ње прин ци па одр жи во сти, ко-
ји би мо гли да омо гу ће ства ра ње усло ва за раз вој це ло го ди шњег 
ту ри зма и ква ли тет ни ји жи вот и при вре ђи ва ње ло кал ног ста нов-
ни штва.

 – На под руч ји ма угро же не жи вот не сре ди не са ма њим ути-
ца ји ма на чо ве ка, у ко ја спа да и ту ри стич ки цен тар Ко па о ник (као 
ту ри стич ка зо на са пре ко мер ним оп те ре ће њем про сто ра), тре ба 
спре чи ти да љу де гра да ци ју као огра ни ча ва ју ћи фак тор раз во ја и 
обез бе ди ти по бољ ша ње по сто је ћег ста ња жи вот не сре ди не. По-
треб но је од ре ди ти нај а де кват ни ји на чин ко ри шће ња при род них 
ре сур са и про сто ра са ци љем очу ва ња при род них вред но сти и 
уна пре ђе ња жи вот не сре ди не. 

 – На про сто ри ма ве о ма ква ли тет не жи вот не сре ди не (под руч-
ја за шти ће них при род них до ба ра, мо чвар на под руч ја, под руч ја за-
шти ће на ме ђу на род ним кон вен ци ја ма, пла нин ски вр хо ви и те шко 
при сту пач ни те ре ни, во до то ци I кла се) у ко ји ма до ми ни ра ју по зи-
тив ни ути ца ји на чо ве ка и жи ви свет тре ба обез бе ди ти та ква ре ше-
ња ко ји ма се за др жа ва по сто је ће ста ње ква ли те та жи вот не сре ди не 
и шти те при род но вред ни и очу ва ни еко си сте ми. У ову ка те го ри ју 
спа да ју за шти ће на при род на до бра, уз на по ме ну да под руч је Ко па-
о ни ка убр за но гу би ка рак те ри сти ке нео п ход не за на ци о нал ни парк 
услед бес прав не из град ње, нео д го ва ра ју ћег ко му нал ног си сте ма и 
угро же не при ро де пре те ра ним гра ђе њем.

 – У план ском пе ри о ду, На ци о нал ни парк Ко па о ник за др жа-
ва ста тус про гла ше них за шти ће них под руч ја и са сво јим тре са ва-
ма и по то ци ма пред ла же се за упис у Рам сар ску ли сту. Основ ни 
ци ље ви за шти те и одр жи вог ко ри шће ња при род ног на сле ђа су: 
очу ва ње и уна пре ђе ње би о ло шке ра зно вр сно сти, вред но сти ге о-
на сле ђа и пре де ла и раз вој јав них функ ци ја за шти ће них под руч ја, 



пр вен стве но у обла сти на уч но-ис тра жи вач ког и обра зов ног ра да, 
кул ту ре, спор та и ре кре а ци је; одр жи ви раз вој за шти ће них под-
руч ја и оства ре ње до бро би ти ло кал них за јед ни ца кроз план ско, 
кон тро ли са но и огра ни че но ко ри шће ње при род них ре сур са и про-
сто ра као гра ђе вин ске ка те го ри је, раз вој ту ри зма и по љо при вре де; 
по ве зи ва ње и ускла ђи ва ње на ци о нал ног са ме ђу на род ним си сте-
мом за шти те при ро де.

 – Стра те шки при о ри тет на под руч ја за ко је је оба ве зна из ра да 
по себ них пи лот про је ка та „Ка рак те ри за ци је пре де ла”, као осно ва 
за за шти ту, пла ни ра ње и упра вља њем њи хо вим раз во јем, су под-
руч ја по себ них при род них и/или кул тур них вред но сти (као што је 
На ци о нал ни парк Ко па о ник) и про сто ри у ко ји ма су ква ли тет пре-
де ла и фи зич ке струк ту ре на се ља од по себ ног зна ча ја (као у ту ри-
стич кој де сти на ци ји пла нин ског подручjа Ко па о ни ка).

 – У по гле ду про стор ног раз во ја ту ри зма у Ре пу бли ци Ср би ји, 
ту ри стич ки ре сур си ни су до вољ но ва ло ри зо ва ни. Јед но од огра ни-
че ња пред ста вља струк ту ра сме шта ја у ко ме пре о вла ђу ју основ ни 
ка па ци те ти (хо те ли, апарт ма ни и дру го), за тим не за до во ља ва ју ћа 
са о бра ћај на до ступ ност и опре мље ност ту ри стич ких про сто ра ту-
ри стич ком и ко му нал ном ин фра струк ту ром, што умно го ме успо-
ра ва раз вој пла нин ских ту ри стич ких ме ста. Ре ла тив но скром на 
ту ри стич ка из град ња ни је иза зва ла ве ли ке ко ли зи је са за шти том 
при ро де, сем на не ким ло ка ли те ти ма у за шти ће ним при род ним 
до бри ма (по себ но у На ци о нал ном пар ку Ко па о ник), што је усло-
ви ло по тре бу за хит ним ме ра ма са на ци је.

 – Из два ја њем при мар них ту ри стич ких де сти на ци ја (као ре ги-
о нал них це ли на ин те гри са не по ну де уну тар ту ри стич ких кла сте-
ра) пре ма кри те ри ју ми ма уче шћа це ло го ди шње ту ри стич ке се зо не 
Ко па о ник je из дво јен као де сти на ци ја са ком плет ном це ло го ди-
шњом по ну дом.

 – Се лек ци јом укуп них при о ри те та за пе ри од до 2020. го ди-
не, уз да ва ње пред но сти про сто ри ма са фор ми ра ном по ну дом, ме-
ђу при о ри те те свр стан је и Ко па о ник (оса вре ме њи ва ње ски ја шке 
ин фра струк ту ре, из град ња ту ри стич ких ме ста и ме ста за од мор, 
ком пле ти ра ње, са о бра ћај но по ве зи ва ње и ин те гри са ње по ну де са 
окру же њем).

2 .1 .2 .  Уред  ба  о  утвр  ђи  ва  њу  Ре  ги  о  на л  ног  про  стор  ног 
пла  на  за  под  руч  ј е  Шу ма  ди ј  ског,  По мо  рав  ског,  

Ра  шког  и  Ра  син  ског  управ  ног  окру  га  
( „Слу жбе  ни  гла  сник  Р С” ,  бро ј  39 /14 )

Уред ба о утвр ђи ва њу Ре ги о нал ног про стор ног пла на за под-
руч је Шу ма диј ског, По мо рав ског, Ра шког и Ра син ског управ ног 
окру га („Слу жбе ни гла сник РС”, број 39/14  – у да љем тек сту: 
РПП ШПРР) има за циљ: утвр ђи ва ње ду го роч не кон цеп ци је раз-
во ја, ор га ни за ци је, уре ђе ња, за шти те и ко ри шће ња под руч ја че ти-
ри управ на окру га; ра ци о нал но ко ри шће ње и очу ва ње по љо при-
вред ног зе мљи шта, вод них и оста лих при род них ре сур са; раз вој, 
из град њу и ре кон струк ци ју ин фра струк тур них си сте ма и обје ка та 
јав них слу жби; раз вој мре же на се ља; раз вој и раз ме штај се кун дар-
них и тер ци јар них де лат но сти на план ском под руч ју; обез бе ђе ње 
са о бра ћај не, еко ном ске, со ци јал не и дру гих об ли ка ин те гра ци је 
план ског под руч ја и ши рег окру же ња; за шти ту и уна пре ђе ње жи-
вот не сре ди не, за шти ту при род них и не по крет них кул тур них до-
ба ра и за шти ту би о ди вер зи те та. За под руч је Про стор ног пла на ре-
ле вант не су и сле де ће од ред бе РПП ШПРР:

 – у по гле ду ту ри стич ке при вре де као нај зна чај ни ја де сти на-
ци ја у до ме ну пла нин ског ту ри зма из два ја се Ко па о ник у окви ру 
На ци о нал ног пар ка и ње го ве за штит не зо не;

 – Ко па о ник пред ста вља ту ри стич ку де сти на ци ју са це ло го ди-
шњом ту ри стич ком по ну дом;

 – у по гле ду за шти те при род них вред но сти пла ни ра се по ве-
ћа ње бро ја при род них до ба ра Ре пу бли ке Ср би је ко ји ће би ти но-
ми но ва ни за Рам сар ска под руч ја, ме ђу ко ји ма су и тре са ве на Ко-
па о ни ку;

 – про стор на ор га ни за ци ја при вре де/ин ду стри је об у хва та раз-
вој не зо не уз стра те шке ко му ни ка циј ске прав це и цен тре раз ли-
чи тог ран га; Ко па о ник се свр ста ва у VI ранг, као цен тар са спе ци-
фич ним про из вод ним и услу жним раз вој ним по тен ци ја лом;

 – на Ко па о ни ку по сто ји ло ви ште за ко је је до не та Лов на 
осно ва по ко јој су у окви ру На ци о нал ног пар ка пред ви ђе ни лов-
ни ре зер ва ти „Су во ру ди ште  – Ја рам” и „Рав ни ште” на 11.219,53 
hа; од лов не ди вља чи, у На ци о нал ном пар ку су као га је не вр сте 

при сут не: ср на, ди вља сви ња, зец, пољ ска ја ре би ца и ја ре би ца ка-
ме њар ка; у бу дућ но сти се пла ни ра ре ин тро дук ци ја но вих вр ста, 
али су при хва тљи ве са мо иш че зле аутох то не вр сте (ме двед, европ-
ски је лен, рис, ди во ко за, ве ли ки те треб), а не и дру ге (му флон, је-
лен ло па тар) и то са мо ако се обез бе де ста ни шни усло ви;

 – про стор но функ ци о нал ним струк ту ри са њем ту ри стич ке 
при вре де фор ми ра ни су ту ри стич ки кла сте ри/зо не; у при мар ну 
ту ри стич ку де сти на ци ју са ком плет ном це ло го ди шњом по ну дом 
убра ја се Ко па о ник уз град ске и бањ ске ту ри стич ке цен тре, ма на-
сти ре, кру жне ту ре и дру го;

 – за со цио-еко ном ске, про стор но-еко ло шке и кул ту ро ло шке 
при ли ке ре ле вант ни су сле де ћи ту ри стич ки про из во ди: to u ring 
(кру жна и ли не ар на ту ри стич ка пу то ва ња са мо ти ви ма гра до ва, 
се ла, ма на сти ра и дру гих кул тур них до ба ра, На ци о нал ног пар ка 
Ко па о ник и дру гих при род них до ба ра) и пла нин ски ту ри зам на 
Ко па о ни ку;

 – пре ма ди фе рен ци ра њу ту ри стич ког про сто ра на це ли не 
(ту ри стич ке зо не и прав це), ко је се раз ли ку ју по при род ним ка-
рак те ри сти ка ма, рас по ло жи вим ту ри стич ким ре сур си ма, ге о граф-
ско-са о бра ћај ном по ло жа ју и пла ни ра ним са др жа ји ма, Ко па о ник 
се свр ста ва у пла нин ску зо ну пр вог ре да;

 – ју жни део Ко па о ни ка об у хва ћен за штит ном зо ном На ци о-
нал ног пар ка, а ад ми ни стра тив но при па да оп шти ни Ле по са вић, 
пред мет је фо ку си ра не за шти те у план ском пе ри о ду;

 – при о ри тет на план ска ре ше ња до 2015. го ди не су би ла: 
про је кат „Тран сфор ма ци ја бањ ских ме ста у мо дер не spa wel lness 
цен тре”. Тра ди ци о нал на бањ ска ме ста, у де лу, или пот пу но би ће 
при ла го ђе на мо дер ним ту ри стич ким по тре ба ма; ова кви је дин стве-
ни ком плек си има ли би у свом са ста ву ком би на ци ју здрав стве ног, 
спорт ско-ре кре а тив ног и за бав ног са др жа ја; ово под ра зу ме ва ре-
а ли за ци ју дру гог про јек та и но ву де таљ ни ју раз ра ду, у скла ду са 
европ ским то ко ви ма, са ци љем да се по ве ћа број ту ри ста, сма њи 
про сеч на ста рост ту ри ста и де ли мич но про ме ни циљ на гру па ту-
ри ста. Ово се од но си и на ду го не раз ви је не бањ ске цен тре (на при-
мер Јо ша нич ка Ба ња) и на оне ко је ак тив но ра де, али на кон вен ци-
о на лан на чин.

2 .1 .3 .  Уред ба  о  утвр ђи ва  њу Про  стор ног  пла на  под-
руч ја  по  себ не  на  ме не  сли ва  аку му ла  ци је  „Се ло ва” 

(„Слу жбе ни гла  сник РС”,  број  11/15)

Под руч је Про стор ног пла на под руч ја по себ не на ме не сли ва 
аку му ла ци је „Се ло ва” („Слу жбе ни гла сник РС”, број 11/15  – у да-
љем тек сту ППППН „Се ло ва”), про сти ре се на де ло ви ма терито-
ријe оп шти на Кур шу мли ја и Брус. Око 51 km2 под руч ја ППППН 
„Се ло ва”, или око 10,3% те ри то ри је Про стор ног пла на, (на де ло-
ви ма те ри то ри је оп шти не Брус, КО: Гоч ман ци, Бр зе ће, Кне же во, 
Рав ни ште и Бо зо љин) пре кла па се са об у хва том овог Про стор ног 
пла на. Про стор ним пла ном под руч ја по себ не на ме не сли ва аку му-
ла ци је „Се ло ва” ус по ста вље не су сле де ће зо не са ни тар не за шти те 
из во ри шта во до снаб де ва ња: зо на не по сред не са ни тар не за шти те 
(зо на I аку му ла ци је) и ужа зо на са ни тар не за шти те (зо на II аку му-
ла ци је) ко је се на ла зе ван под руч ја овог Про стор ног пла на, као и 
ши ра зо на са ни тар не за шти те (зо на III аку му ла ци је) ко ја се утвр-
ђу је на под руч ју сли ва уз вод но од бра не „Се ло ва”, и ко јој при па да 
об у хва ће ни део под руч ја овог Про стор ног пла на. У зо ни III аку-
му ла ци је „Се ло ва” на ла зи се 31,3 km2 под руч ја Про стор ног пла на.

Основ ни прин ци пи и план ска ре ше ња за шти те, уре ђе ња 
и одр жи вог раз во ја под руч ја ППППН „Се ло ва” је су: заш титa и 
унапређењe жи вот не сре ди не, по себ но ква ли те та из во ри шта во-
да аку му ла ци је „Се ло ва”, за шти та и одр жи во ко ри шће ње вод ног, 
по љо при вред ног и шум ског зе мљи шта, по себ но од не план ске из-
град ње у зо на ма I и II аку му ла ци је и ин фра струк тур ном ко ри до ру, 
за шти та при ро де и при род них вред но сти и др. 

Про стор ни план под руч ја по себ не на ме не сли ва аку му ла ци је 
„Се ло ва” и овај план ме ђу соб но су ускла ђе ни.

2 .1 .4 .  Уред  ба  о  утвр  ђи  ва  њу  Про  стор  ног  пла  на  
под руч ја  по  себ  не  на  ме  не  сли ва  аку му ла  ци је  „Ће ли је” 

(„Слу жбе ни гла  сник РС”,  број  95 /15)

Под руч је Про стор ног пла на под руч ја по себ не на ме не сли ва 
аку му ла ци је „Ће ли је” („Слу жбе ни гла сник РС”, број 95/15  – у да-
љем тек сту ППППН „Ће ли је”) про сти ре се на де ло ви ма територијe 



гра да Кру шев ца и оп шти на Алек сан дро вац, Брус, Бла це и Вр њач-
ка Ба ња. Око 102 km2 под руч ја ППППН „Ће ли је”, или око 11% 
(на де ло ви ма те ри то ри је оп шти не Брус, КО: Бо зо љин, Рав ни ште, 
Кне же во, Бр зе ће, Гоч ман ци, Ли ва ђе, Па љев шти ца и Кри ва Ре ка) 
пре кла па се са об у хва том овог Про стор ног пла на. Про стор ним 
пла ном под руч ја по себ не на ме не сли ва аку му ла ци је „Ће ли је” ус-
по ста вље не су сле де ће зо не са ни тар не за шти те из во ри шта во до-
снаб де ва ња: зо на не по сред не са ни тар не за шти те (зо на I аку му ла-
ци је) и ужа зо на са ни тар не за шти те (зо на II аку му ла ци је) ко је се 
на ла зе ван под руч ја овог Про стор ног пла на, као и ши ра зо на са ни-
тар не за шти те (зо на III аку му ла ци је) ко ја се утвр ђу је на под руч ју 
сли ва уз вод но од бра не „Ће ли је”. У зо ни III аку му ла ци је „Ће ли је” 
на ла зи се 38,3 km2 под руч ја Про стор ног пла на. 

Основ ни прин ци пи и план ска ре ше ња за шти те, уре ђе ња 
и одр жи вог раз во ја под руч ја ППППН „Ће ли је” је су: заш титa и 
унапређењe жи вот не сре ди не по себ но ква ли те та из во ри шта во-
да аку му ла ци је „Ће ли је”, за шти та и одр жи во ко ри шће ње вод ног, 
по љо при вред ног и шум ског зе мљи шта, по себ но од не план ске из-
град ње у зо на ма I и II аку му ла ци је и ин фра струк тур ном ко ри до ру, 
за шти та при ро де и при род них вред но сти и др. 

Про стор ни план под руч ја по себ не на ме не сли ва аку му ла ци је 
„Ће ли је” и овај план ме ђу соб но су ускла ђе ни.

2.2. Оста ли ре ле вант ни до ку мен ти

Про стор ни план уса гла шен је са на ци о нал ним до ку мен ти ма, 
као што су: 

 – Стра те ги ја раз во ја ту ри зма Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 91/06  – у да љем тек сту Стра те ги ја ту ри зма) са-
др жи опис по сто је ћег ста ња ту ри зма Ре пу бли ке Ср би је и мо гућ-
но сти ње го вог раз во ја. Стра те ги јом ту ри зма је де фи ни са но и под-
руч је Ко па о ни ка као пла ни на из гру пе вр ло тра же них ре ги о нал них 
цен та ра зим ског ту ри зма ко ји пред ста вља ре сурс и осно ву за раз-
вој ту ри зма. Кључ ни ин ве сти ци о ни про је кат је до вр ше ње и про-
ши ре ње/по бољ ша ње ове ту ри стич ке де сти на ци је кроз оса вре ме-
њи ва ње ски ја шке ин фра струк ту ре, из град њу ту ри стич ких ме ста и 
ме ста за од мор. Као при о ри тет да љег раз во ја ове ту ри стич ке де-
сти на ци је, убра ја се и ком пле ти ра ње ин фра струк ту ре и са о бра ћај-
но по ве зи ва ње и ин те гри са ње ту ри стич ке по ну де са окру же њем.

 – На ци о нал на стра те ги ја одр жи вог раз во ја („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 57/08); Од лу ка о утвр ђи ва њу На ци о нал ног про гра-
ма за шти те жи вот не сре ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 12/10); 
Стра те ги ја би о ло шке ра зно вр сно сти Ре пу бли ке Ср би је за пе ри од 
од 2011. до 2018. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 13/11); На-
ци о нал на стра те ги ја одр жи вог ко ри шће ња при род них ре сур са и 
до ба ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 33/12); Стра те ги ја по љо при-
вре де и ру рал ног раз во ја за пе ри од 2014 –2024. го ди не („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 85/14); Стра те ги ја раз во ја шу мар ства Ре пу бли ке 
Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС”, број 59/06); Стра те ги ја упра вља-
ња от па дом за пе ри од 2010 –2019. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 29/10); и др. 

Кон сул то ва ни су и дру ги раз вој ни и план ски до ку мен ти, про-
стор ни пла но ви оп шти на и ур ба ни стич ки пла но ви за про сто ре у 
об у хва ту овог про стор ног пла на: Про стор ни план оп шти не Брус 
(„Слу жбе ни лист оп шти не Брус”, број 3/13), Про стор ни план оп-
шти не Ра шка („Слу жбе ни гла сник оп шти не Ра шка”, број 114/11), 
План де таљ не ре гу ла ци је ло ка ли те та „Ја рам” на Ко па о ни ку у оп-
шти ни Брус („Слу жбе ни лист оп шти не Брус”, број 3/07), Одлукa о 
из ме ни и до пу ни Пла на де таљ не ре гу ла ци је Ја рам у тек сту ал ном 
де лу („Слу жбе ни лист оп шти не Брус”, број 6/15), План де таљ не 
ре гу ла ци је ло ка ли те та „Рен да ра” на Ко па о ни ку у оп шти ни Брус 
(„Слу жбе ни лист оп шти не Брус”, број 2/11), План де таљ не ре гу ла-
ци је ло ка ли те та „Сре бр нац” на Ко па о ни ку у оп шти ни Брус („Слу-
жбе ни лист оп шти не Брус”, број 6/07), Изменe и допунe Пла на 
де таљ не ре гу ла ци је ло ка ли те та „Сре бр нац” на Ко па о ни ку у оп-
шти ни Брус (це ли не 10а и 10б) („Слу жбе ни лист оп шти не Брус”, 
број 2/11), На црт из ме на и до пу на Пла на де таљ не ре гу ла ци је ло-
ка ли те та „Сре бр нац” на Ко па о ни ку у оп шти ни Брус (це ли не 6 и 
4б) из 2013. го ди не, План ге не рал не ре гу ла ци је Бр зе ће  – Ко па о ник 
(„Слу жбе ни лист оп шти не Брус”, број 4/15), План де таљ не ре гу ла-
ци је за из град њу це во во да од из во ра Виг њи ште до Бр зећ ке ре ке и 
из град њу ми ни хи дро е лек тра не („Слу жбе ни лист оп шти не Брус”, 
број 4/15), План де таљ не ре гу ла ци је за из град њу це во во да си ро-
ве во де од бу нар ског во до за хва та до по стро је ња за пре ра ду во де 

за пи ће  – за во до снаб де ва ње ту ри стич ких ло ка ли те та на Ко па о ни-
ку  – оп шти на Брус („Слу жбе ни лист оп шти не Брус”, број 2/16), 
План де таљ не ре гу ла ци је Су во ру ди ште на Ко па о ни ку („Слу жбе ни 
гла сник оп шти не Ра шка”, број 139/14), На црт пла на де таљ не ре гу-
ла ци је Сун ча на до ли на  – Ба чи ште на Ко па о ни ку, План ге не рал не 
ре гу ла ци је за ту ри стич ку зо ну Ко па о ник  – ту ри стич ко на се ље Ли-
си на  – Ча је ти на  – Тре ска у оп шти ни Ра шка („Слу жбе ни гла сник 
оп шти не Ра шка”, број 103/10), и План ге не рал не ре гу ла ци је на-
се ље ног ме ста Јо ша нич ка Ба ња („Слу жбе ни гла сник оп шти не Ра-
шка”, број 138/14).

3. Скра ће ни при каз и оце на по сто је ћег ста ња (син те зни  
при каз по тен ци ја ла и огра ни че ња про стор ног раз во ја  

под руч ја по себ не на ме не)

3.1. По сто је ће ста ње

3 .1 .1 .  По  с еб  не  на  ме  не  под  руч  ј а

3.1.1.1. За шти та при ро де, при род них вред но сти и пре де ла

Ге о ло шке ка рак те ри сти ке. Под руч је Про стор ног пла на об у-
хва та се вер не, нај ви ше де ло ве ма си ва Ко па о ни ка, нај ве ће пла ни не 
цен трал не Ср би је, укљу чу ју ћи и Пан чи ћев врх (2.017 m н в) као 
ње го ву нај ви шу тач ку. Ко па о ник при па да шу ма диј ско-вар дар ској 
зо ни ге о тек тон ске је ди ни це уну тра шњих Ди на ри да. Са ис точ не 
и за пад не стра не огра ни чен је ду бин ским раз ло ми ма. Ка рак те ри-
ше га хе те ро ге на ге о ло шка гра ђа усло вље на ин тен зив ном ге о ло-
шком ак тив но шћу, по себ но у пе ри о ди ма гор ње кре де и тер ци ја ра, 
што је ре зул ти ра ло ства ра њем моћ ног ком плек са маг мат ско-еруп-
тив них сте на, ко је су ис ти сну те или из ли ве не пре ко па ле о зој ске 
ме та морф не се ри је. У ге о ло шкој гра ђи Ко па о ни ка до ми ни ра „ко-
па о нич ки плу тон” са ста вљен од ва ри је те та маг мат ских сте на (по-
себ но гра но ди о ри та, кварц ди о ри та, кварц мон цо ни та и гра ни та), 
чи јим су ра за ра њем и об ли ко ва њем ство ре ни бло ко ви и осте ња ци 
ка рак те ри стич ни за ко па о нич ки пре део. На ис точ ном обо ду плу то-
на ка рак те ри сти чан је „тер мо кон такт ни оре ол”, ство рен ин тру зи-
јом маг ме у кар бо нат не сте не и па ле о зој ске шкриљ це и са ста вљен 
од број них ме та мор фи та, ме ђу ко ји ма су по себ но ин те ре сант не 
по ја ве скар но ва (нај че шће гра нит и во ла сто нит), кор ни та, мер-
ме ра и шкри ља ца. Од руд них бо гат ста ва на под руч ју Ко па о ни ка 
има гво жђа (ис цр пље не ра ци о нал не ре зер ве и за тво ре ни руд ни ци 
„Су ва Ру да” на ло ка ли те ти ма „Су во ру ди ште  – Пан чи ћев врх” и 
„Бар ска ре ка”), во ла сто ни та на Јар му и гра ђе вин ског ка ме на (ни је 
пред ви ђе на екс пло а та ци ја због ре жи ма На ци о нал ног пар ка Ко па-
о ник). Ис под ју го и сточ ног де ла На ци о нал ног пар ка Ко па о ник на 
те ри то ри ја ма оп шти на Брус и Ле по са вић још увек је де ли мич-
но ак тив но под зем но екс пло а та ци о но по ље руд ни ка „Бе ло Бр до” 
(оло во и цинк), а на за пад ном де лу под руч ја Про стор ног пла на 
ван На ци о нал ног пар ка Ко па о ник су на пу ште ни ко по ви „Ба дањ” 
и „Кри же вак”.

Ге о мор фо ло шке ка рак те ри сти ке. Ре љеф Ко па о ни ка, као ве-
нач не пла ни не, чи не пла нин ски вр хо ви, те ме на флу ви јал них по вр ши 
и ко са, у ко је су усе че не реч не до ли не и дру ги об ли ци флу вио-де-
ну да ци о них про це са. Аси ме трич но по сво јој уз ду жној оси, глав но 
би ло Ко па о ни ка има при бли жно ме ри ди јан ски пра вац пру жа ња (у 
прав цу СЗ  – ЈИ). Ње го ве за пад не стра не и њи хо ви на ги би по сле ди-
ца су раз ли чи тог ге о ло шког са ста ва и не јед на ких усло ва у ко ји ма су 
се од ви ја ли про це си еро зи је. Под руч је На ци о нал ног пар ка Ко па о ник 
про сти ре се ве ћим де лом на цен трал ној пла нин ској по вр ши Рав ног 
Ко па о ни ка, ви со кој око 1.700 m н в., оиви че ној вр хо ви ма и уз ви ше-
њи ма  – Пан чи ћев врх (2.017 m н в.), Ка ра ман (1.936 m н в), Го бе-
ља (1.934 m н.в) и дру го. Се вер но од цен трал не по вр ши је ком плекс 
Бањ ског Ко па о ни ка (са вр хом Ву чак, 1.718 m н в), чи је се вер не 
стра не се стр мо спу шта ју пре ма Јо ша ни ци, док се се ве ро и сточ не 
стра не по сте пе но раш чла њу ју у сли ву Ра си не. Основ не мор фо ло-
шке струк ту ре Ко па о ни ка на под руч ју На ци о нал ног пар ка Ко па о-
ник фор ми ра не су ин тен зив ним ен до ге ним про це си ма (тек то ни ка, 
маг ма ти зам, вул ка ни зам), са вр хун цем у тер ци ја ру, ка да је нај ве ро-
ват ни је до шло до ства ра ња плу тон ског те ла цен трал ног Ко па о ни-
ка, са нај ин тен зив ни јим уз ди за њем на про сто ру Пан чи ће вог врхa. 
Ово те ло се и да нас по сте пе но уз ди же, што је пра ће но се и змич-
ком ак тив но шћу и бла гим про ме на ма у ре ље фу. Са вре ме не мор фо-
ло шке струк ту ре Ко па о ни ка об ли ко ва не су ег зо ге ним ути ца ји ма 



елу ви јал них, па дин ских и флу ви јал них про це са, чи јим де ло ва-
њем су ство ре ни еро зи о ни и аку му ла ци о ни об ли ци. Елу ви јал ним 
про це сом, као фи зич ко-хе миј ским про це сом рас па да ња основ не 
гра но ди о рит ске ма се, ства ра се на под руч ју На ци о нал ног пар ка 
Ко па о ник грус де бљи не од јед ног ме тра и ви ше, на ко ме се фор-
ми ра пе до ло шки слој, а ис под ко га је дро бин ски слој раз ли чи те 
де бљи не. Па дин ски про це си (по себ но про лу ви јал ни, за тим де лу-
ви јал ни и ко лу ви јал ни) усло вље ни су ин тен зи те том елу ви јал них 
и флу ви јал них про це са, а њи хо ви об ли ци при сут ни су на це лом 
под руч ју На ци о нал ног пар ка Ко па о ник. Нај до ми нант ни ји са вре-
ме ни ге о мор фо ло шки про цес на Ко па о ни ку је флу ви јал ни, ве зан 
за мре жу стал них и по вре ме них во до то ка. Ис по ља ва се пр вен стве-
но као ли ниј ска еро зи ја, вер ти кал на (ја ру же ње), или боч на, што 
усло вља ва не пра вил но сти уз ду жних про фи ла во до то ка, са ка скад-
ним пре ло ми ма, кли су ра стим су же њи ма, као и V-об лик по преч ног 
про фи ла во до то ка (ка рак те ри сти чан по себ но за Са мо ков ску, Го-
бељ ску, Бр зећ ку и Ду бо ку ре ку). Флу ви јал ни про цес усло вља ва и 
по ја ву кли зи шта и од ро на (у то ко ви ма Са мо ков ске, Па љев штич ке 
и Јо ша нич ке ре ке). Ипак, ве ће по вр ши не „бе длендс-а” усло вље не 
флу вио-де ну да ци о ним про це си ма, за сту пље не су са мо у ул тра ма-
фит ском ком плек су по обо ди ма гра но ди о рит ског ма си ва (по себ но 
на за пад ним па ди на ма Ко па о ни ка). По је ди ни де ло ви сте на, за хва-
љу ју ћи са ста ву и по ло жа ју, оста ли су не ра зо ре ни у ви ду осте ња-
ка раз ли чи тих ди мен зи ја и об ли ка (ком пакт не ка ме не фи гу ре ко-
је под се ћа ју на жи во ти ње и пред ме те, на ло ка ли те ти ма „Мар ко ва 
сте на”, „Ли сич ја сте на”, „Ба бин гроб”, „Јан ков брег”, „Ре чи ца”, 
„Су ви врх”, гре бен Ка ра ма на и дру го, или не ком пакт ни об ли ци 
облу та ка и пло ча). Ин те ре сант ни су и об ли ци сте но ви тих из да-
на ка на ого ље ним сте но ви тим про фи ли ма пла нин ских па ди на, 
или као за себ ни осте ња ци, са ка рак те ри стич ном ми кро на бор ном 
струк ту ром, са ста вље ни од скар но ва, кор ни та, мер ме ра и шкри ља-
ца у скло пу ме та мор фи та кон такт ног оре о ла Ко па о ни ка (Ве ли ка 
сте на, Оштри крш, Је ли ца, Ши ља ча и дру го). Нај ви ши де ло ви Ко-
па о ни ка би ли су то ком пле и сто це на за хва ће ни гла ци ја ци јом сла-
би јег ин тен зи те та, чи ји су мор фо ло шки тра го ви очу ва ни у ви ду 
оста та ка ма лих цир ко ва и то на ис точ ној стра ни Го бе ље (нај ве ћи), 
на Крч ма ру, Ши ро ком до лу и Ле де ни ца ма.

Хи дро ге о ло шке и хи дро граф ске ка рак те ри сти ке. Сло жен ге-
о ло шки са став усло вио је и сло же не хи дро ге о ло шке по ја ве уну тар, 
са ра зно вр сним ти по ви ма из да ни и по ја вом тер мо ми не рал них во-
да. Зби је ни тип из да ни ја вља се у алу ви јал ним на сла га ма во до то ка 
(Шу та но вач ка, Са мо ков ска, Бар ска ре ка и дру ги ма њи во до то ци, 
са из во ри ма из да шно сти до 1,0 l/s), као и уну тар елу ви јал них, про-
лу ви јал них и де лу ви јал них на сла га раз ли чи те де бљи не и са ста ва, 
са функ циј ски зна чај ним, али ре ла тив но скром ним укуп ним ка па-
ци те том. Пу ко тин ски тип из да ни озна ча ва под руч је бо га то во дом и 
за сту пљен је уну тар гра но ди о ри та и њи хо вих ва ри је те та на „ко па-
о нич ком плу то ну”, са 165 ре ги стро ва них из во ра, два пот ко па и два 
бу на ра (од то га у ка те го ри ји за ре ги о нал но во до снаб де ва ње де сет 
из во ра и за ло кал но во до снаб де ва ње 25 из во ра; у но ви је вре ме има 
до ста не струч но кап ти ра них из во ра овог ти па). Пу ко тин ски тип 
из да ни у сер пен ти ни ма и хи дро тер мал но из ме ње ним сте на ма за-
сту пљен је по се вер ном и за пад ном обо ду ко па о нич ког ма си ва, на 
под руч ју ко је је знат но си ро ма шни је во дом (ма њи број из во ра из-
да шно сти ис под 1,0 l/s), са дре ни ра њем нај че шће ван ис тра жног 
под руч ја, или са ни ским ре зер ва ма во де. Карс но-пу ко тин ски тип 
из да ни у мер ме ри ма и мер ме ри са ним креч ња ци ма за сту пљен је са 
ре ла тив но ма њим бро јем из во ра у се ве ро и сточ ном и ис точ ном де-
лу ко па о нич ког ма си ва. При су ство креч ња ка уну тар гра но ди о рит-
ског ма си ва, или дуж обо да кон так та, усло ви ло је по ја ву не ко ли ко 
ве о ма ја ких вре ла ко ји ма се дре ни ра карс но-пу ко тин ска из дан (Ур-
лан, око 15 l/s, кап ти ран, кап ти ра но раз би је но из во ри ште у Бе лој 
ре ци, око 10 l/s, Цр но вре ло на де сној оба ли Мра мор ске ре ке, око 
15 l/s, три из во ра у Ми ни ној ре ци укуп не из да шно сти око 14 l/s, 
Гво здач ко вре ло ис под Жље ба, 9 –35 l/s, вре ло Ду бо ка, око 40 l/s, 
под зем не во де из из во зне ја ме руд ни ка Су во ру ди ште, 10,5 –48 l/s). 
Сло же ни тип из да ни (пу ко тин ски и карст но-пу ко тин ски) при су-
тан је у ди ја баз-ро жнач кој фор ма ци ји и фли шним се ди мен ти ма, 
са ста вље ним од пе шча ра, гли на ца и гли не них шкр ља ца, ро жна ца 
и креч ња ка. Ма ло су за сту пље ни на под руч ју (са из во ри ма из да-
шно сти до 0,1 l/s). Ге о тер мал не ка рак те ри сти ке ко па о нич ког ма си-
ва ни су до вољ но из у че не, али се прет по ста вља да тем пе ра ту ре у 
гра ни то ид ном ма си ву из но се на ду би ни од 1 km око 55 оC, на 2 km 
око 95 оC, на 3 km око 140 оC (до 400 оC на ду би ни од 10 km). На 

под руч ју Про стор ног пла на, хи дро ге о тер мал не по ја ве ре ги стро ва-
не су са мо у Јо ша нич кој Ба њи (бањ ски из во ри и Сла ни ште низ-
вод но од Ба ње, као из во ри пре о ста лог де ла ви со ко тем пе ра тур ног 
па ле о хи дро ге о тер мал ног си сте ма ко ји се про сти рао на по ду жном 
ра се ду од Кре ми ћа до Је лак ца, са тем пе ра ту ром под зем ног ре зер-
во а ра од 130 оC до 140 оC). Укуп на ис ко ри сти ва то плот на сна га из-
во ра у Јо ша нич кој Ба њи про це њу је се на око 8,3 МW (ра чу на ју ћи 
са укуп ном из да шно шћу до 38 l/s и тем пе ра ту ра ма од 22 оC до 78,5 
оC). Ове тер мал не во де су де лом ен до ге ног, а де лом ва до зног по ре-
кла и при па да ју хи дро кар бо нат но, хло рид но-на три јум ском ти пу. 
Сте пен ис ко ри шће но сти ових во да, ка ко у бал не о ло шком, та ко и 
у енер гет ском сми слу, још увек је ве о ма ни зак. На ма њим, по преч-
ним ра се ди ма, у окви ру под руч ја На ци о нал ног пар ка Ко па о ник ја-
вља ју се ма њи из во ри ра ди о ак тив не во де (Ма ри на во да  – 113,13 
Bq, Крч мар во да  – 966,63 Bq, из вор на Па ји ном пре слу  – 191,24 
Bq и из вор код Ка знов ских ба чи ја  – 158,25 Bq). Ге не за ових ра ди-
о ак тив них во да ука зу је на рас тва ра ње ми не ра ла ура на у би кар бо-
нат ним и кар бо нат ним во да ма са не у трал ном или ба зном ре ак ци-
јом (pH<7.0). С об зи ром на ра зно вр сност фи зич ко-ге о граф ских и 
би о ло шких усло ва, по вр шин ске во де Ко па о ни ка су про мен љи вих 
ка рак те ри сти ка. Нај ве ћи део ових во да при па да сли ву Ибра, ма-
њи сли ву Ра си не (оба у сли ву За пад не Мо ра ве) и нај ма њи сли ву 
То пли це (у сли ву Ју жне Мо ра ве). Во до то ци Ко па о ни ка рас по ла-
жу ве ли ком еро зив ном сна гом, што усло вља ва по ја ве ин тен зив ног 
спи ра ња, по го то ву на де ло ви ма те ре на где је од ре ђе ни ге о ло шки 
са став ком би но ван са стр мим на ги би ма и обе шу мље но шћу. На 
под руч ју На ци о нал ног пар ка Ко па о ник, с об зи ром на про ти цај, во-
до то ци има ју ка рак тер стал них (ре чи це и по то ци) и по вре ме них 
(ма њи по то ци). На ре жим во до то ка ути че то пље ње сне га, ко је се 
оба вља углав ном рав но мер но и у ду жем вре мен ском пе ри о ду. За-
то се по ве ћа ни про то ци ја вља ју кра јем зи ме, до сти жу мак си мум у 
про ле ће, али се одр жа ва ју и у лет њем пе ри о ду због ки ша и при-
хра њи ва ња под зем ним во да ма. Нај ма њи про то ци су у је сен и по-
чет ком зи ме. Нај зна чај ни ји реч ни то ко ви су Са мо ков ска, Бар ска, 
Го бељ ска, Бр зећ ка и Ду бо ка ре ка. Њи хо ви уз ду жни про фи ли су на 
по је ди ним де о ни ца ма то ка из у зет но стр ми, та ко да во до то ци фор-
ми ра ју бр за ке и сла по ве (Са мо ков ка ис под Ко зјих сте на и др.) и 
ма ње ка ска де (во до пад на Бар ској ре ци) или су раз ло мље ни гра-
де ћи ве ће во до па де (Је ло вар ник). Од хи дро граф ских по ја ва по себ-
но је ин те ре сант но Се ме те шко је зе ро, ван под руч ја На ци о нал ног 
пар ка Ко па о ник (на 875 m н в, по вр ши не око 0,75 ha, са два ма ња, 
ви ша је зе ра), као ре ликт стал них при род них је зе ра у Ср би ји. Иако 
су од ве ли ког на уч ног зна ча ја, ова је зе ра ни су ни до вољ но за шти-
ће на ни раз вој но ва ло ри зо ва на.

Фло ра и ве ге та ци ја. Фло ра под руч ја Про стор ног пла на и На-
ци о нал ног пар ка Ко па о ник ве о ма је бо га та вр ста ма, са ре фу ги јал-
ним ста ни шти ма тер ци јар них и гла ци јал них ре ли ка та. Утвр ђи ва-
њем по вр ши на у I и II сте пе ну за шти те На ци о нал ног пар ка 
Ко па о ник, об у хва ће на су ста ни шта нај ве ћег бро ја рет ких или угро-
же них вр ста. Су ми ра ју ћи ре зул та те до са да шњих фло ри стич ких ис-
тра жи ва ња, на ши рем под руч ју Ко па о ни ка утвр ђе но је при су ство 
1.350 биљ них так со на свр ста них у 111 фа ми ли ја и 457 ро до ва, а но-
ви јим ис тра жи ва њи ма (Д. Ла ку шић, 1995) утвр ђе но је да је фло ра 
под руч ја На ци о нал ног пар ка Ко па о ник пред ста вље на са 825 биљ-
них так со на ви со ко пла нин ске фло ре, свр ста них у 292 ро да и 80 фа-
ми ли ја, од че га 91 ен де мич не и 82 су бен де мич не биљ ке (или пе ти-
на биљ них так со на, што ука зу је на фи то ге о граф ску спе ци фич ност 
ви со ко пла нин ске фло ре Ко па о ни ка). Ви со ко пла нин ску фло ру Ко-
па о ни ка у окви ру На ци о нал ног пар ка Ко па о ник чи не фло ра по ја са 
смр че вих шу ма, су балп ске жбу на сте ве ге та ци је и пла нин ских ру-
ди на, са 58% вр ста фло ре на око 4% по вр ши не укуп ног ма си ва Ко-
па о ни ка, а на ни жим де ло ви ма На ци о нал ног пар ка Ко па о ник број-
не дру ге фло ри стич ке за јед ни це. Под руч је На ци о нал ног пар ка 
Ко па о ник је дан од нај зна чај ни јих цен та ра фло ри стич ког ди вер зи-
те та код нас и на Бал ка ну. Ве ли ки број ен де ма и су бен де ма об ја-
шња ва се исто риј ским раз во јем фло ре и ве ге та ци је Ко па о ни ка и 
са да шњим еко ло шким усло ви ма на од ре ђе ним ста ни шти ма и ми-
кро ста ни шти ма. На Ко па о ни ку су утвр ђе на три сте но ен де ма ко ји 
жи ве са мо на Ко па о ни ку (Sem per vi vum ko pa o ni ken sis Panč., Vi o la 
ko pa o ni ken sis Panč. и Car da mi ne pan ci cii Hayek), је дан ен де ми чан 
род и је дан су бен де ми чан бал кан ски род. Ди стри бу ци ја у од но су 
на тип ве ге та ци је ука зу је на по сто ја ње два цен тра би о ди вер зи те та 
ен де мич них би ља ка на Ко па о ни ку  – у ви со ко пла нин ском де лу (ве-
ге та ци ја ру ди на на креч ња ци ма и сер пен ти ни ма) и у под го ри ни 



(тер мо фил ни сер пен тин ски ка ме ња ри). За вре ме гла ци ја ци је, Бал-
кан је био ре фу ги јум тер ци јар не фло ре, где су се мно ге вр сте очу-
ва ле као ре лик ти (док су у Евро пи би ле уни ште не гла ци ја ци јом), 
по себ но на ве ли ким ре фу ги јал ним по вр ши на ма ка кве су сред њи 
пла нин ски по ја се ви и ду бо ке кли су ре, што об ја шња ва при су ство 
тер ци јар них и гла ци јал них ре ли ка та (Acer hel dre ic hii, Ostrya car pi-
ni fo lia, Ta xus bac ca ta, Asyne u ma tric ho calyci num, Tro li us euro pa e us, 
Vac ci ni um uli gi no sum, Eri op ho rum la ti fo li um, Eri op ho rum an gu sti fo li-
um, Le on to po di um al pi num и дру ге). Нај ни жи де ло ви На ци о нал ног 
пар ка Ко па о ник (зо на бу ко вих и бу ко во-је ло вих шу ма) фи то ге о-
граф ски при па да ју сред њо е вроп ској ре ги ји хо ларк тич ког фло ри-
стич ког цар ства, а зо на смр че вих шу ма пред ста вља ен кла ву цир-
кум бо ре ал не ре ги је. На осно ву ана ли зе фи то ге о граф ских 
ка рак те ри сти ка ен де мич не фло ре, утвр ђе но је да она има из ра зи то 
пре ла зан фи то ге о граф ски ка рак тер и да су при бли жно рав но прав-
но за сту пље не три основ не гру пе ен де ма (у ме зиј ској де вет, у илир-
ској де вет и у скар до пинд ској пет вр ста). На ли сти Пра вил ни ка о 
про гла ше њу и за шти ти стро го за шти ће них и за шти ће них ди вљих 
вр ста би ља ка, жи во ти ња и гљи ва („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
5/10, 47/11 и 32/16) на ла зи се око 50 стро го за шти ће них биљ них вр-
ста ко је ра сту на Ко па о ни ку, ко ли ко их има и на пре ли ми нар ној ли-
сти за Цр ве ну књи гу фло ре Ср би је (Acer hel dre ic hii Orph., Gen ti a na 
koc hi a na Pe rr. et Song. Ker ne ra sa xa ti lis (L.) Rchb., Sa xi fra ga aizoon 
Jacq., Ac hil lea lin gu la ta W. et K., Gen ti a na lu tea L., Gen ti a na ter ge sti-
na ( Beck) Fritsch, Or chis la xi flo ra Lam., Lyco po di um an no ti num L., 
Ta xus bac ca ta L., Corylus co lur na L., Si le ne aste ri as Gri seb., Di ant hus 
pi ni fo li us Bibth. et Sm., He spe ris di na ri ca Beck, Sa lix pen tan dra L., 
Sa lix ro sma ri ni fo lia L., Pi ro la ro tun di fo lia L., Pri mu la mi ni ma L., Dap-
hne bla gayana Freyer., Dap hne cne o rum L., Dap hne ole o i des Schreb., 
Dap hne la u re o la L.. Dap hne al pi na L., Po ten til la vi si a ni Panč., Po ten-
til la pa lu stris (L.) Scop., Ge ni sta ra di a ta (L.) Scop., Ge ni sta sub ca pi ta-
ta Panč., Bu ple u rum lon gi fo li um L., Pan ci cia ser bi ca Vis., Menyant hes 
tri fo li a ta L., Ver ba scum ada mo vic hii Vel., Pe di cu la ris ho er man ni a na 
K. Maly., Stachys ani soc hi la Vis. et Panč., Aster al pi nus L., Le on to po-
di um al pi num Cass., Al li um pa ni cu la tum L., Li li um mar ta gon L., Gla-
di o lus im bri ca tus L., Toz zia al pi na L., Dactylor hi za sam bu ci na (L.) 
Soo, Dactylor hi za in car na ta (L.) Soo, Dactylor hi za cor di ge ra (Fri es) 
Soo, Le u cor chis al bi da (L.) Rich., Spi rant hes spi ra lis (L.) K. Koch., Li-
ste ra cor da ta (L.) Rchb., Arc to staphyllos uva-ur si (L.)Spreng.,Cha ma-
ecyti sus jan cae (Ve len.) Rothm.). На Ме ђу на род ној Цр ве ној ли сти 
(Euro pean Red List, UNE SCO, New York, 1991.) на ла зе се че ти ри вр-
сте ко је ра сту на под руч ју На ци о нал ног пар ка Ко па о ник (Pe di cu la-
ris he te ro don ta Pan čić, Sti pa mayeri Mar ti novsky, Alyssum mar kgra fii 
O.E. Schulz. и Vi o la ele gan tu la Schott, две у гру пи ен де мич них ва-
ску лар них би ља ка и две у гру пи не ен де мич не фло ре. По ка те го ри-
за ци ји сте пе на угро же но сти биљ них вр ста Ме ђу на род не асо ци ја-
ци је за за шти ту при ро де (IUCN), вр сте на Ко па о ни ку ка те го ри са не 
су на сле де ћи на чин: у ка те го ри ји вр ста ко је су у опа сно сти да иш-
че зну три; у ка те го ри ји ра њи вих вр ста (V) ко је у бли ској бу дућ но-
сти мо гу би ти угро же не шест; у ка те го ри ји I(Еx) нео д ре ђе не и ве-
ро ват но иш че зле вр сте три; у ка те го ри ји I(R) нео д ре ђе не и рет ке 
вр сте две; у ка те го ри ји R рет ке вр сте 60, од то га 14 ен де ма и две 
су бен де ма. Око 50 би ља ка Ко па о ни ка на ла зи се на ли сти Уред бе о 
ста вља њу под кон тро лу ко ри шће ња и про ме та ди вље фло ре и фа у-
не („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 31/05, 45/05, 22/07, 38/08, 9/10 и 
69/11). На Ко па о ни ку су при сут ни сви ве ге та циј ски по ја се ви ка рак-
те ри стич ни за ви со ке пла ни не цен трал ног Бал ка на, бо ре ал но-кон-
ти нен тал ни бал кан ски и срп ско-бу гар ски тип зо ни ра ња ве ге та ци је 
на вер ти кал ном про фи лу, ко ји на овој пла ни ни по ка зу је из у зет ну 
пра вил ност. До 800 m н в, ван гра ни ца На ци о нал ног пар ка Ко па о-
ник, раз ви је не су тер мо фил не хра сто ве шу ме, као и њи хо ви де гра-
да ци о ни об ли ци. Од 800 до 1.100 m н в. ја вља ју се ме зо фил не хра-
сто ве и бу ко ве шу ме. Од 1.100 до 1.500 m н в. до ми ни ра ју шу ме 
бу кве (раз ли чи ти ти по ви мон та них бу ко вих шу ма са че ти ри основ-
на ти па за јед ни ца), уз ме ша ви не бу кве и је ле, те смр че и је ле. Од 
1.500 до 1.800 m н в. до ми ни ра по јас смр че вих шу ма (нај ра зви је ни-
ји на Рав ном Ко па о ни ку са гра нит ном под ло гом и у Бр зећ кој и Ду-
бо кој ре ци на креч ња ци ма, у Са мо ков ској ре ци са ре ликт ним шу-
ма ма на сер пен ти ни ма), уз ра зно вр сне ме ша ви не са су балп ском 
бу квом, гор ским ја во ром и је лом. Из над 1.800 m н.в. на гор њој гра-
ни ци смр че ве шу ме ја вља ју се за јед ни це су балп ске жбу на сте ве ге-
та ци је ти па тун дре са про га ље ним фи то це но за ма смр че, бо ров ни це 
и по ле гле кле ке, уз по ја ву су балп ског еко ти па смр че, као и са по ја-
вом за јед ни ца бо ров ни це и уша те вр бе на под вод ној под ло зи. На 

нај ви шим вр хо ви ма, али и не што ни же, у зо ни су балп ске жбу на сте 
ве ге та ци је, на екс по ни ра ним и наг ну тим те ре ни ма раз ви је не су ви-
со ко пла нин ске ру ди не и па шња ци, алп ског и су балп ског ти па, ди-
фе рен ци ра ни на две ве ге та циј ске кла се (за ви сно од под ло ге  – си ли-
ка та или креч ња ка и сер пен ти ни та). Основ ни тип ве ге та ци је 
си ли кат них ру ди на ко ји до ми ни ра чи та вим ви со ко пла нин ским пре-
де лом, у ве ли кој ме ри је де гра ди ран и на по је ди ним ме сти ма за ме-
њен си ро ма шни јим за јед ни ца ма. Ве ге та ци ја креч њач ких ру ди на и 
ру ди на на ви со ко пла нин ским сер пен ти ни ти ма знат но је ра зно вр-
сни ја и фло ри стич ки бо га ти ја од оне на си ли ка ти ма. Од оста лих 
по тен ци јал них об ли ка ве ге та ци је, ко ји се ја вља ју као азо нал не и 
ин тра зо нал не по ја ве биљ них за јед ни ца, ин те ре сант на је ве ге та ци ја 
сте на (на креч ња ци ма и сер пен ти ни ти ма, као и у пу ко ти на ма си ли-
кат них сте на), ви со ких зе ле ни и тре са ва (на отво ре ним ста ни шти-
ма, око по то ка у окви ру смр че вих шу ма). По ред то га, за бе ле жен је 
и ве ћи број се кун дар них за јед ни ца зе ља стог ти па раз ли чи тих де-
гра да ци о них об ли ка ве ге та ци је. Ме ђу трав ним за јед ни ца ма нај ве-
ћи еко ном ски зна чај има ју ли вад ске за јед ни це се кун дар не при ро де 
на отво ре ним ста ни шти ма у окви ру по ја са бу ко вих шу ма и де лом у 
смр че вом и хра сто вом по ја су. Ма њи еко ном ски зна чај има ју трав не 
за јед ни це па шња ка и ру ди на на отво ре ним ста ни шти ма у окви ру 
смр че вог по ја са, са ве ћим бро јем асо ци ја ци ја и су ба со ци ја ци ја. На 
нај ви шим де ло ви ма пла ни не еко ном ски зна чај има са мо нар де тум 
у окви ру смр че вог по ја са и на ве ћим ви си на ма (до 1.900 m н в.). 
Син так со ном ским пре гле дом фи то це но за Ко па о ни ка до да нас је 
уста но вље но 118 асо ци ја ци ја и 39 су ба со ци ја ци ја, свр ста них у 62 
све зе, 41 ве ге та циј ски ред и 24 кла се. Од то га, на под руч ју На ци о-
нал ног пар ка Ко па о ник је за сту пље но 60% за бе ле же них син так со-
на, од но сно 65 асо ци ја ци ја и 25 су ба со ци ја ци ја свр ста них у 35 све-
за, 26 ве ге та циј ских ро до ва и 18 кла са, по че му се На ци о нал ни 
парк Ко па о ник из два ја у од но су на дру га под руч ја Ср би је и Бал ка-
на, као под руч је са вр ло ви со ким ве ге та циј ским ди вер зи те том. 
Ква ли та тив на ана ли за основ них фи зи о ном ских ти по ва ве ге та ци је 
по ка зу је да, ме ђу 125 ве ге та циј ских је ди ни ца, у На ци о нал ном пар-
ку Ко па о ник из ра зи то пре о вла ђу ју за јед ни це зе ља стог ти па (74%), 
у од но су на шум ске за јед ни це (26%). Ква ли та тив на ана ли за основ-
них син ге нет ских ста ди ју ма по ка зу је да је 85% фи то це но за на под-
руч ју На ци о нал ног пар ка Ко па о ник при мар ног, од но сно по тен ци-
јал ног ка рак те ра, док су оста лих 15% за јед ни це се кун дар ног или 
тер ци јар ног ка рак те ра. Ре ал ни ве ге та циј ски ди вер зи тет Ко па о ни ка 
ве ћи је за 15% од по тен ци јал ног ста ња, од но сно да на шњи ди вер зи-
тет ве ге та ци је, и по ред сво је при род не ра зно вр сно сти, под зна чај-
ним је ути ца јем ан тро по ге ног фак то ра.

Жи во тињ ски свет. Фа у на Ко па о ни ка и под руч ја На ци о нал-
ног пар ка Ко па о ник од ли ку је се ре спек тив ним ди вер зи те том, ма-
да је знат но ма ње ис тра же на од биљ ног све та. Нај број ни ја је кла-
са ин се ка та у ко јој је нај бо ље ис тра же на гру па днев них леп ти ра, 
пред ста вље на са 138 вр ста (од укуп но око 200 кон ста то ва них у Ре-
пу бли ци Ср би ји), ме ђу ко ји ма и ен де мич на и ре ликт на вр ста днев-
ног леп ти ра Co li as bal ca ni ca Re bel. У ба тра хо и хер пе то фа у ни на 
Ко па о ни ку и на под руч ју На ци о нал ног пар ка Ко па о ник утвр ђе но 
је 14 вр ста и то шест вр ста во до зе ма ца и осам вр ста гми за ва ца (во-
до зем ци: Sa la man dra sa la man dra  – ша ре ни да ждев њак, Tri tu rus 
al pe stris  – алп ски мр мо љак, Bom bi na va ri e ga ta  – жу то тр би му ка, 
Ra na ri di bun da  – ве ли ка зе ле на жа ба , Ra na dal ma ti na  – ли вад ска 
жа ба, Ra na tem po ra ria  – ри ђа жа ба; гми зав ци: La cer ta vi ri dis  –зе-
лем баћ, Zo o to ca vi vi pa ra  –жи во род ни гу штер, Po dar cis mu ra lis  – 
зид ни гу штер, Na trix na trix  – бе ло у шка, Na trix tes sel la ta  – ри ба ри-
ца, Elap he lon gis si ma – обич ни смук, Vi pe ra am modytes  – по скок, 
Vi pe ra be rus  – шар ка). На ли сти Пра вил ни ка о про гла ше њу и за-
шти ти стро го за шти ће них и за шти ће них ди вљих вр ста би ља ка, 
жи во ти ња и гљи ва на ла зи се 12 вр ста, од че га је њих осам стро го 
за шти ће но.

Бо гат ство фа у не пти ца  – ор ни то фа у не знат но је ве ће и усло-
вље но је ве ли чи ном пла нин ског тру па, као и ја сно де фи ни са ним 
ве ге та циј ским по ја се ви ма, ко ји се пра вил но ви син ски сме њу ју. На 
нај ви шим де ло ви ма пла ни не, у окви ру па шња ка и ру ди на су и го-
ле ти са ка ме ња ри ма, по себ но из ра же ним на Су вом ру ди шту, Го бе-
љи и Ку ка ви ци. До да нас је на Ко па о ни ку кон ста то ва но 173 вр ста 
пти ца (прет по ста вља се да је тај број ве ћи и да из но си око 210). 
По ве ћа на је број ност „опор ту ни стич ких” вр ста, ме ђу ко ји ма има 
и оних ко је су се на пла ни ни на ста ни ле у 50 по след њих го ди на, 
услед бр зих про ме на при род них усло ва, као и оних ко је су у том 
пе ри о ду не ста ле са пла ни не, при ла го дљи вих на из ме не ста ни шта, 



а сма ње на број ност гра бљи ви ца, али и дру гих вр ста уско ве за них 
за осе тљи ве би о то пе. Ипак, ди вер зи тет фа у не пти ца на Ко па о ни-
ку, у од но су на дру ге пла ни не Ср би је и Бал ка на, мо же се сма тра-
ти ве о ма бо га тим. Са 125 вр ста (80%) до ми ни ра ју гне зда ри це, од 
ко јих се де сет вр ста по след њих шест  – се дам де це ни ја ви ше не 
гне зди (ве ли ки те треб  – Te trao uro gal lus, цр ве но кљу на га ли ца  – 
Pyrr ho co rax pyrr ho co rax, жу то кљу на га ли ца  – Pyrr ho co rax gra cu-
lus, бе ло гла ви суп  – Gyps ful vus, цр ни ле ши нар  – Aegypi us mo nac-
hus, па ту ља сти орао  – Hi e ra e tus pen na tus, пу зга вац  – Tic ho dro ma 
mu ra ria и зла то вра на  – Co ra ci as gar ru lus). На ли сти Пра вил ни ка о 
про гла ше њу и за шти ти стро го за шти ће них и за шти ће них ди вљих 
вр ста би ља ка, жи во ти ња и гљи ва је 100 вр ста (од то га је не ста ло 
13 вр ста, а ви ше се не ви ђа де вет вр ста). На европ ској Цр ве ној ли-
сти за сту пље но је пет вр ста ре ги стро ва них у На ци о нал ном пар ку 
Ко па о ник, од ко јих се на Ко па о ни ку гне зди са мо још јед на вр ста. 
На свет ској Цр ве ној ли сти (Word Red List, 1996.) на ла зе се три вр-
сте, од ко јих су две по IUCN ка те го ри ја ма свр ста не у VU (vul ne ra-
ble)  – ра њи ве вр сте (од ко јих се јед на гне зди на под руч ју Про стор-
ног пла на ван На ци о нал ног пар ка Ко па о ник, а оста ле су не ста ле). 
Ви ше па жње у ис тра жи ва њу и за шти ти по све ће но је пти ца ма гра-
бљи ви ца ма (про грам хра ни ли шта, ко ји се ре а ли зу је од 1996. го ди-
не). Пре ма до са да шњим по да ци ма, фа у ну си са ра Ко па о ни ка чи ни 
39 вр ста и то: де вет вр ста бу бо је да, пет вр ста сле пих ми ше ва, јед-
на вр ста па гло да ра, 14 вр ста гло да ра, осам вр ста ме со жде ра и две 
вр сте пап ка ра. Све вр сте су аутох то не (сем аме рич ке он да тре ко ја 
је пре 40 го ди на про др ла уз до ли ну Ибра). У про шлом ве ку ис-
тре бље ни су ме двед, рис, ди во ко за, је лен и ви дра (ко ја се ја вља 
ван На ци о нал ног пар ка Ко па о ник), а угро же ни су ди вља мач ка и 
ди вља сви ња. На европ ској Цр ве ној ли сти су и две вр сте са под-
руч ја На ци о нал ног пар ка Ко па о ник, обе са на зна ком (V) ра њи ве 
вр сте. По себ но зна чај не ди вље вр сте си са ра на под руч ју На ци о-
нал ног пар ка Ко па о ник су: Eri na ce us con co lor M a r t i n  – бе ло гру-
ди јеж, So rex mi nu tus L.  – ма ла ров ка, So rex ara ne us L.  – шум ска 
ров ка, So rex al pi nus S c h i n z.  – ал пин ска ров ка, Neo mys fo di ens P 
e n n.  – во де на ров ка, Neo mys ano ma lus C a b r.  – при бре жна ров ка, 
Cro ci du ra su a ve o lens P a l l.  – ба штен ска ров ка, Cro ci du ra le u co don 
Herm.  – пољ ска ров ка, Tal pa euro pa ea L.  – европ ска кр ти ца, Nycta-
lus noc tu la S c h r e b.  – ра ни ве чер ник, Pi pi strel lus pi pi strel lus S c 
h r e b.  – па ту ља сти не то пир, Ple co tus austri a cus F i s c h e r  – си-
ви ду го у шан, Mi ni op te rus schre i ber si K u h l.  – ду го кри ли кри лаш, 
Sci u rus vul ga ris L.  – европ ска ве ве ри ца; Clet hri o nomys gla re o lus S 
c h r e b.  – шум ска, ри ђа во лу ха ри ца; Ar vi co la ter re stris L.  – во де на 
во лу ха ри ца и Mu scar di nus avel la na ri us L.  – пух ора шар. Од их ти-
о фа у не, нај зна чај ни ја и нај ви ше за сту пље на вр ста је по точ на па-
стрм ка (Sal mo trut ta L), чи је су по пу ла ци је зад њих го ди на знат но 
по ве ћа не план ским по ри бља ва њем и ме ра ма за шти те.

За шти ће не при род не вред но сти. На осно ву на ци о нал них 
про пи са из обла сти за шти те при ро де, ме ђу на род них кон вен ци ја 
и про гра ма и дру гих до ку мен та, при род не вред но сти на под руч ју 
Про стор ног пла на сте кле су ста тус за шти ће них при род них до ба ра, 
као за шти ће на под руч ја и за шти ће не вр сте ди вље фло ре и фа у не, 
и/или ста тус под руч ја и вр ста од ме ђу на род ног зна ча ја за за шти ту 
при ро де.

За шти ће на под руч ја су:
1) На ци о нал ни парк Ко па о ник, про гла шен пр ви пут по себ-

ним за ко ном 1981. го ди не, ка да су утвр ђе не ње го ве гра ни це, за тим 
За ко ном о на ци о нал ним пар ко ви ма 1993. го ди не, ко јим су по твр-
ђе не и де таљ но опи са не ра ни је гра ни це и за сно ван са да шњи си-
стем упра вља ња тим под руч јем, али ни су од ре ђе не зо не са ре жи-
ми ма за шти те (већ су у упра вљач кој прак си при ме њи ва не гра ни це 
зо на ре жи ма за шти те утвр ђе не про стор ним пла ном на ци о нал ног 
пар ка из 1989. го ди не) и За ко ном о на ци о нал ним о пар ко ви ма из 
2015. го ди не, ко јим су утвр ђе не гра ни це про стор них је ди ни ца са 
ре жи ми ма за шти те I и II сте пе на;

2) Три ден дро ло шка спо ме ни ка при ро де, уста но вље на од лу-
ка ма оп шти на Ра шка и Брус из 1997, го ди не, и то:

 – Ста бло смр че, Го бељ ска ре ка, ста ро сти око 300 го ди на, у 
ГЈ „Го бељ ска ре ка”, оде ље ње 28, од сек „а”, на 1.400 m н в, у пла-
нин ској шу ми бу кве, у зо ни II сте пе на за шти те На ци о нал ног пар ка 
Ко па о ник.

 – Ста бло је ле, Го бељ ска ре ка, ста ро сти око 250 го ди на, у ГЈ 
„Го бељ ска ре ка”, оде ље ње 75, од сек „а” , на 1.400 m н в, у пла нин-
ској шу ми смр че, је ле и бу кве, у зо ни II сте пе на за шти те На ци о-
нал ног пар ка Ко па о ник, КО Цр на Гла ва, оп шти на Ра шка; 

 – Два ста бла ја во ра, Кри ва Ре ка, ста ро сти око 300 го ди на, у 
пор ти цр кве Св. Пе тра и Па вла (1.170 m н в), КО Кри ва Ре ка, оп-
шти на Брус, ван На ци о нал ног пар ка Ко па о ник.

3) Ре зер ват при ро де „Рав ни ца”, КО Кре ми ће, оп шти на Ра-
шка, оде ље ње 9, од сек а, б, ц и 1, ГЈ „Кре мић ке шу ме”, по вр ши не 
око 13 ha, ван На ци о нал ног пар ка, уста но вљен Про стор ним пла-
ном На ци о нал ног пар ка Ко па о ник из 1989. го ди не („Слу жбе ни 
гла сник СРС”, број 4/89) и од та да тре ти ран од го ва ра ју ћим шу мар-
ским до ку мен ти ма као стро ги при род ни ре зер ват иако за ње га ни је 
утвр ђен фор мал ни ста тус ре зер ва та при ро де на осно ву за ко на ко ји 
уре ђу је за шти ту при ро де; об у хва та аутох то ни шум ски еко си стем 
цр ног бо ра, ко ји је ре дак на под руч ју Ко па о ни ка; на по вр ши ни 
ре зер ва та из вр ше на је се ча пре ње го вог уста но вље ња на ве де ним 
про стор ним пла ном.

За шти ће не вр сте су:
 – вр сте ди вље фло ре и фа у не утвр ђе не Пра вил ни ком о про-

гла ше њу и за шти ти стро го за шти ће них и за шти ће них ди вљих 
вр ста би ља ка, жи во ти ња и гљи ва. Стро го за шти ће не су иш че зле 
ди вље вр сте би ља ка, жи во ти ња и гљи ва са те ри то ри је Ре пу бли ке 
Ср би је ко је су вра ће не про гра ми ма ре ин тро дук ци је, крај ње угро-
же не, угро же не, ре ликт не, ло кал но ен де мич не, сте но ен де мич не, 
ме ђу на род но зна чај не и за шти ће не ди вље вр сте од по себ ног зна-
ча ја за очу ва ње би о ло шке ра зно вр сно сти Ре пу бли ке Ср би је. На 
под руч ју Про стор ног пла на на ла зи се укуп но око 240 вр ста би ља-
ка (као и гљи ва, ли ша је ва и ма хо ви на) и жи во ти ња из на ве де ног 
пра вил ни ка, нај ви ше пти ца (око 100 вр ста), за тим во до зе ма ца и 
гми за ва ца (де сет вр ста) и си са ра (око 20 вр ста), док је за ин сек-
те чи ја фа у на ни је до вољ но ис тра же на и по зна та те шко утвр ди ти 
ко је вр сте из спи ска на се ља ва ју ово под руч је. Њи хо ва за шти та се 
спро во ди за бра ном ко ри шће ња, уни шта ва ња и пред у зи ма ња ак-
тив но сти ко је мо гу да угро зе ове вр сте и њи хо ва ста ни шта, као и 
пред у зи ма њем ме ра на упра вља њу по пу ла ци ја ма. Из у зет но, те вр-
сте мо гу се ко ри сти ти под усло ви ма и на на чин про пи сан За ко ном 
о за шти ти при ро де и на осно ву до зво ле ми ни стар ства над ле жног 
за по сло ве за шти те при ро де. За шти ће не су и ра њи ве, ен де мич не, 
ин ди ка тор ске, кључ не и ки шо бран вр сте, ре ликт не, ме ђу на род но 
зна чај не и за шти ће не ди вље вр сте, као и вр сте ко је ни су угро же не, 
али се због њи хо вог из гле да мо гу ла ко за ме ни ти са стро го за шти-
ће ним вр ста ма. За шти ће не вр сте мо гу се ко ри сти ти под усло ви ма 
и на на чин про пи сан За ко ном о за шти ти при ро де на осно ву до зво-
ле ми ни стар ства, а за шти ће не ди вље вр сте ри бљег фон да и лов на 
ди вљач у скла ду са про пи си ма из обла сти лов ства и ри бар ства;

 – кон тро ли са не вр сте утвр ђе не Уред бом о ста вља њу под кон-
тро лу ко ри шће ња и про ме та ди вље фло ре и фа у не, од ко јих се на 
под руч ју Про стор ног пла на на ла зи око 50 вр ста би ља ка, де се так вр-
ста гљи ва, не ко ли ко вр ста ли ша је ва и че ти ри пред став ни ка фа у не;

 – вр сте ди вља чи и ри ба чи је су ко ри шће ње или из лов за-
бра ње ни или огра ни че ни на осно ву За ко на о ди вља чи и лов ству 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 18/10) (ве ћи број вр ста си сар ске и 
пер на те ди вља чи под трај ном за шти том ло ва или под ло во ста јем) 
и За ко на о за шти ти и одр жи вом ко ри шће њу ри бљег фон да („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 128/14) (се зон ска или трај на за бра на ри-
бо ло ва, за бра на из ло ва ис под про пи са не ве ли чи не), од но сно про-
пи си ма до не тим на осно ву тих за ко на. 

Под руч ја са ме ђу на род ним за штит ним ста ту сом су: 
 – Ме ђу на род но зна чај на под руч ја за пти це  – IBA под руч ја (Im-

por tant Bird Are as): уста но вље на по про гра му Bir dLi fe In ter na ti o nal 
под име ном Ко па о ник, ко је об у хва та про стор На ци о нал ног пар ка и 
део ма си ва пла ни не Ко па о ник ју жно од На ци о нал ног пар ка;

 – Ме ђу на род но зна чај на биљ на под руч ја  – IPA под руч ја (Im-
por tant Plant Are as), уста но вље на по про гра му Plan tli fe In ter na ti o-
nal  – Plan tE u ro pa под име ном Ко па о ник;

 – Ода бра на под руч ја за днев не леп ти ре  – PBA под руч ја (Pri-
me But terfly Are as) по про гра му But terfly Con ser va tion Euro pe, 
уста но вље на под име ном Ко па о ник;

 – Ре зер ват би ос фе ре  – На ци о нал ни парк Ко па о ник, као јед но 
од осам под руч ја у Ре пу бли ци Ср би ји ко ја су, са на ше стра не, пла-
ни ра на за уста но вље ње рeзервата би ос фе ре по про гра му UNE SCO 
„Чо век и би ос фе ра” (MaB);

 – EME RALD под руч је иден ти фи ко ва но/уста но вље но под 
име ном На ци о нал ни парк Ко па о ник, као део мре же под руч ја 
(Eme rald Net work of Are as of Spe cial Con ser va tion In te rest – АsCI) 
зна чај них са ста но ви шта при ме не Кон вен ци је о очу ва њу европ ске 
ди вље фло ре и фа у не и при род них ста ни шта (Берн ска кон вен ци ја) 



у Ср би ји; IBA и EME RALD под руч ја пред ста вља ју око сни цу 
европ ске еко ло шке мре же NA TU RA 2000 кроз ко ју се вр ши при-
ме на кључ них ака та Европ ске уни је у обла сти за шти те при ро де  – 
Ди рек ти ва о ста ни шти ма (Co un cil Di rec ti ve 92/43/EEC of 21 May 
1992 on the con ser va tion of na tu ral ha bi tats and of wild fa u na and 
flo ra)  – на осно ву ко је се иден ти фи ку ју и шти те тзв. Spe cial Are as 
of Con ser va tion (SACs) и Ди рек ти ва о пти ца ма (Co un cil Di rec ti ve 
79/409/EEC of 2 April 1979 on the con ser va tion of wild birds)  – на 
осно ву ко је се иден ти фи ку ју и шти те тзв. Spe cial Pro tec tion Are as 
(SPAs); иден ти фи ка ци ја и ус по ста вља ње мре же еко ло шки зна чај-
них под руч ја NA TU RA 2000 (Spe cial Are as of Con ser va tion –SACs 
и Spe cial Pro tec tion Are as  – SPAs), вр ши ће се пре ма по себ ним про-
јек ти ма, сход но ме ро дав ним европ ским ди рек ти ва ма у про це су 
при сту па ња Европ ској уни ји, уз про це ну да та под руч ја не ће зна-
чај ни је по ве ћа ти об у хват за шти те про сто ра са при род ним вред но-
сти ма на под руч ју Про стор ног пла на.

Вр сте са ме ђу на род ним ста ту сом за шти те су:
 – CI TES вр сте  – Пред став ни ци ди вље фло ре и фа у не об у хва-

ће ни Ме ђу на род ном кон вен ци јом о тр го ви ни угро же ним биљ ним 
и жи во тињ ским вр ста ма, ко јих на под руч ју Про стор ног пла на има 
не ко ли ко де се ти на, и чи ји су усло ви из во за бли же про пи са ни Пра-
вил ни ком о пре ко гра нич ном про ме ту и тр го ви ни за шти ће ним вр-
ста ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 99/09 и 6/14);

 – Ми гра тор не вр сте ди вљих жи во ти ња и европ ска ди вља фло-
ра и фа у на  – Вр сте би ља ка и жи во ти ња об у хва ће не Кон вен ци јом о 
очу ва њу ми гра тор них вр ста ди вљих жи во ти ња (Бон ска кон вен ци-
ја) и Кон вен ци јом о очу ва њу европ ске ди вље фло ре и фа у не и при-
род них ста ни шта (Берн ска кон вен ци ја) ко је се на ла зе на под руч ју 
Про стор ног пла на (вук од круп них кар ни во ра и зна тан број пти ца).

Ло ка ли те ти од зна ча ја за за шти ту би ди вер зи те та. На под-
руч ју Про стор ног пла на, нај ви ше у На ци о нал ном пар ку Ко па о ник, 
на ла зе се ло ка ли те ти од по себ ног зна ча ја за очу ва ње би ди вер зи-
те та, као ста ни шта рет ких и ен де мич них биљ них и жи во тињ ских 
вр та и хра ни ли шта не кро фа гих вр ста пти ца, и то: 

 – ло ка ли тет „Га ри не”, ста ни ште при род не рет ко сти лин цу ре 
(Gen ti a na lu tea ssp. simhyan dra) и рет ке вр сте пе ру ни ке (Iris gra mi-
nea), на по вр ши ни се кун дар них ли ва да, на стр мим ис точ ним па ди-
на ма Га ри на из над Бр зе ћа; 

 – ло ка ли тет „Ма рин ко вац”, ста ни ште при род не рет ко сти 
лин цу ре (Gen ti a na lu tea ssp. simhyan dra), на по вр ши ни се кун дар не 
ли ва де уз гра ни цу На ци о нал ног пар ка на спрам Па ле жа;

 – ло ка ли тет „Ја рам  – Бе ле сте не”, је ди но по зна то ста ни ште 
ен де мо ре ликт не вр сте днев ног леп ти ра (Co li as cu a ca si ca, Sta u din-
ger, 1871.) у Ре пу бли ци Ср би ји; пре храм бе на биљ ка за гу се ни це 
леп ти ра је Cha ma ecyti sus tom ma si nii (Vis.) Rothm. (fam. Pa pi lo na ce-
ae), а глав но при род но угро жа ва ње ста ни шта пред ста вља об ра ста-
ње па шња ка смр чом; 

 – ло ка ли те ти вр сте Ca lo so ma in qu i si tor (Lin na e us, 1758.); вр-
ло ко ри сна вр ста ко ја пра ти гра да ци је штет ног леп ти ра мра зов ца; 
осим у ре зер ва ту „Са мо ков ска ре ка”, ста ни ште је и у кли су ри Са-
мо ков ке и у ли сто пад ним шу ма ма це лог под руч ја;

 – ло ка ли те ти вр сте Ca lo so ma su cop han ta (Lin na e us, 1758.); ко-
ри сна вр ста ко ја пра ти гра да ци је ве ли ке ште то чи не гу ба ра; ста ни-
ште је у кли су ри Са мо ков ке и у ли сто пад ним шу ма ма це лог под-
руч ја;

  – ло ка ли те ти вр сте Ca ra bus ul lric hi subs. nov; но ва  – ен де-
мич на вр ста на Ко па о ни ку, ста ни шта су на Ба чи шту и на Тре ски; 

 – ло ка ли те ти вр сте Ca ra bus cur tu lus koscha ni ni Csi ki, 1904; 
сте но ен де мит Ко па о ни ка; ста ни шта су на Пан чи ће вом вр ху, Сре-
брн цу, Кр сту и Тре ски;

 – ло ка ли те ти вр сте Ca ra bus can cel la tus in ter me di us De jean, 
1826; ен де мич на бал кан ска под вр ста; ста ни ште су на Сре брн цу и 
Тре ски;

 – ло ка ли те ти вр сте Ca ra bus mon ti va a gu sblan dus Fri valdszkyi, 
1865; ен де мич на бал кан ска под вр ста; ста ни шта су на Го бе љи и 
Пан чи ће вом вр ху;

 – ло ка ли те ти вр сте Ca ra bus ca ver no sus Fri valdszkyi, 1837; 
бал кан ски ен де мит; сем у ре зер ва ти ма „Ко зје сте не”, „Го бе ља” и 
„Бе ле сте не”, ста ни шта су на Пан чи ће вом вр ху, Ши ља чи и Тре ски; 

 – ло ка ли те ти вр сте Ca ra bus con vek sus gra ci li or Ge hin, 1885; 
ен де мич на вр ста за Ср би ју; за шти ће но ста ни ште је на Пан чи ће-
вом вр ху;

 – ло ка ли те ти вр сте Ca ra bus in tri ca tus in tri ca tus Lin na e us, 1761; 
но ми на тив на под вр ста на IUCN ли сти и европ ској Цр ве ној ли сти; 

осим у ре зер ва ту „Са мо ков ска ре ка”, за шти ће на ста ни шта су у 
кли су ри Са мо ков ске ре ке, на Ба би ном гро бу, Пан чи ће вом вр ху и 
Тре ски;

 – ло ка ли те ти вр сте Ca ra bus cro a ti cus subsp. nov; но ва под вр-
ста  – сте но ен де мит Ко па о ни ка; за шти ће на ста ни шта су у ре зер ва-
ту „Је лак”, Бе лој ре ци и на Тре ски;

 – ло ка ли те ти вр сте Ca ra bus vi o la ce us subsp. nov; но ва  – сте-
но ен де мич на под вр ста ши ро ко рас про стра ње на у На ци о нал ном 
пар ку Ко па о ник; за шти ће на ста ни шта су у ре зер ва ти ма „Го бе ља”, 
„Бе ле сте не”, „Је лак”, „Је ло вар ник” и „Су во ру ди ште”, на Ку ка ви-
ци, Ба би ном гро бу, Пан чи ће вом вр ху и Јар му;

 – ло ка ли те ти вр сте Ca ra bus co ri a ce us hopffgar te ni Kra atz, 
1878; ен де мич на под вр ста за цен трал ну и ис точ ну Ср би ју; ста ни-
шта су у ре зер ва ти ма „Са мо ков ска ре ка”, „Го бе ља”, „Бе ле сте не”, 
„Је лак”, „Је ло вар ник” и „Су во ру ди ште”, на Ку ка ви ци, Ба би ном 
гро бу, Пан чи ће вом вр ху и Јар му;

 – ло ка ли те ти вр сте Pro ce rus gi gas Cre ut zer, 1799; бал кан ски 
ен де мит; на ђен на сла пу Ли син ске ре ке; 

 – ло ка ли те ти вр сте Osmo der ma ere mi ta Sco po li, 1863; рет ка 
вр ста на IUCN ли сти и европ ској Цр ве ној ли сти; ста ни ште је на 
Шан цу;

 – ло ка ли те ти вр сте Lu ca nus cer vus Lin na e us, 1758; ста ни ште 
је на Ку ка ви ци;

 – ло ка ли те ти вр сте Ro sa lia al pi na Lin na e us, 1758; вр ста на 
IUCN ли сти и европ ској Цр ве ној ли сти; ста ни ште је на Сре брн цу;

 – ло ка ли те ти вр сте Po e ci li mon af fi nis sups. nov; но ва под вр-
ста; осим у ре зер ва ту „Бе ле сте не”, ста ни ште је на Јар му и у Бе лој 
ре ци;

 – ло ка ли те ти вр сте Po e ci li mon spec. nov; ве ро ват ни сте но ен-
де мит Ко па о ни ка; ста ни ште је на Пе тро вој рав ни и у Бе лој ре ци;

 – ло ка ли те ти вр сте Me tri op te ra ar nol di Ram me, 1933, ен де-
мич на вр ста за Ср би ју и Бу гар ску; осим у ре зер ва ту „Бе ле сте не”, 
ста ни ште је на Пе тро вој рав ни и у Бе лој ре ци;

 – хра ни ли ште на ло ка ли те ту „Ја стре бац”, ис точ но од Бр зе ћа;
 – хра ни ли ште на ло ка ли те ту „Сред њи брег”, за пад но од гре-

бе на Ја дов ни ка;
 – хра ни ли ште на ло ка ли те ту „Ка ле вац”, се ве ро за пад но од се-

ла Ши па чи на.
Ге о на сле ђе. На под руч ју Про стор ног пла на, пре све га На ци-

о нал ног пар ка иден ти фи ко ван је ве ћи број при род них обје ка та и 
по ја ва са обе леж ји ма ко ја им да ју ка рак тер зна чај ног ге о на сле ђа. 
Они ће не фор мал но има ти свој ства спо ме ни ка при ро де, и као та-
кви ће би ти озна че ни, и то:

1) Спо ме ни ци при ро де  – ге о ло шки
 – Скар но ви са раз ви је ном ком плет ном зо ном ме та со мат-

ских про ме на. Ути ски ва ње гра но ди о рит ског ма си ва иза зва ло је 
ме та морф не про ме не пр во бит них сте на. До бро раз ви јен кон такт-
ни оре ол, где се ди рект но мо гу пра ти ти ме та со мат ски про це си 
од са мог кон так та до не про ме ње них сте на, би ће, на кон де таљ них 
ис тра жи ва ња, утвр ђен у зо ни I и/или II сте пе на за шти те на ши-
рем ло ка ли те ту „Јар ма”. У овом кон такт ном по ја су из дво је не су: 
уну тра шња зо на на са мом кон так ту са гра ни то и дом, из гра ђе на од 
скар но ва и скар но и да; сред ња зо на из гра ђе на ис кљу чи во од скар-
но ва и спољ на зо на од мер ме ри са них креч ња ка и до ло ми та. Скар-
но ви су из ра зи то тра ка сте гра ђе ко ја се у сред њој зо ни сме њу је 
со чи ви ма во ла сто нит ских сте на. 

 – Гра но ди о ри ти са ко ром рас па да ња. Тер ци јар не ста ро сти, 
гра но ди о рит ски ма сив Ко па о ни ка има зо нар ну ди стри бу ци ју стен-
ских ва ри је те та са кварц ди о ри ти ма, гра но ди о ри ти ма, пор фи ро ид-
ним гра но ди о ри ти ма, кварц мон цо ни ти ма и дру го. На кон де таљ ни-
јих ис тра жи ва ња из дво ји ће се по је дан ре пре зен та тив ни про фил 
од сва ког ва ри је те та, у окви ру зо на I и/или II сте пе на за шти те.

 – Мер ме ри са ни креч ња ци и до ло ми ти у кон такт ном по ја су. 
Мер ме ри са не креч ња ке и до ло ми те ко ји из гра ђу ју спољ ну зо ну 
кон такт ног оре о ла ка рак те ри ше на гло опа да ње сте пе на ме та мор-
фи зма, што се огле да на гра но бла стич ним мер ме ри ма на кон так-
ту са сред њом зо ном, ко ји да ље пре ла зе у не чи сте кар бо на те и 
калк ши сте, па у не из ме ње не кар бо нат не и фи ли то ид не сте не. Ове 
сте не рас про стра ње не су на ис точ ном де лу На ци о нал ног пар ка, а 
ре пре зен та тив ни про фи ли би ће из дво је ни у окви ру при род них ре-
зер ва та „Ме то ђе” и „Је лак”.

 – Кор ни ти у кон такт ном по ја су. Са ва ри је те ти ма зе ле не бо је 
и тра ка стом тек сту ром, као про дук ти вул кан ских сте на на кон так-
ту са маг мат ском ин тру зи јом од но сно гра но ди о ри ти ма, кор ни ти 



има ју по себ не естет ске вред но сти. Као ка рак те ри сти чан би ће из-
дво јен про фил кор ни та у окви ру при род ног ре зер ва та „Го бе ља”.

 – Акор де он на бо ри. Акор де он на бо ри у сјај ним шкриљ ци ма 
пред ста вља ју ре пре зен та ти ван струк тур ни при мер на стао у при-
мар ној струк ту ри. Ка рак те ри сти чан про фил би ће из дво јен у при-
род ном ре зер ва ту „Ду бо ка”.

2) Спо ме ни ци при ро де  – ге о мор фо ло шки
Тра го ви пле и сто цен ске гла ци ја ци је. Иако су сла бо из ра же ни 

и је два уоч љи ви, тра го ви пле и сто цен ске гла ци ја ци је на Ко па о ни ку 
су из у зет но зна чај ни за при род не на у ке као рет ки при ме ри лед нич-
ке еро зи је. Тра го ви гла ци ја ци је из ра же ни су об ли ци ма кон ста то ва-
них цир ко ва (дна, стра не и оста ци мо рен ског ма те ри ја ла по дну 
и на из ла зи ма из цир ко ва), од ко јих се по себн о ис ти чу: а) цирк 
Крч мар, на се вер ној стра ни Пан чи ће вог врхa, у окви ру при род ног 
ре зер ва та „Су во ру ди ште”; б) цирк Ши ро ки до, из ме ђу Ву ча ка и 
Ле де ни ца на Ка ра ма ну, као школ ски при мер гла ци јал ног ре ље фа, 
и в) цирк на ис точ ној стра ни Ве ли ке Го бе ље, про стор но нај ве ћи, 
али и нај и зло же ни ји мо гу ћим ан тро по ге ним ути ца ји ма услед уре-
ђе ња алп ског ски ја ли шта.

Ка ме не фи гу ре гра но ди о ри та. Пред ста вље не су гра но ди о рит-
ским осте ња ци ма и чи не бит не, атрак тив не еле мен те и сим бо ле 
ко па о нич ког пеј са жа, од зна ча ја за ту ри зам. На ста ли су де ну да ци-
јом и се лек тив ном еро зи јом гра но ди о рит ских сте на као осте ња ци, 
бло ко ви и гро ма де По себ но су из ра же ни и по зна ти на ло ка и те ти-
ма: 1. Мар ко ва сте на, 2. Ли сич ја сте на, 3. Па јин гроб, 4. Су ви врх 
I, 5. Су ви врх II, 6. Ви со ки део, 7. Јан ков брег и 8. Ба бин гроб.

3. Спо ме ни ци при ро де  – хи дро ло шки
Во до па ди: а) Во до пад Је ло вар ник, у при род ном ре зер ва ту 

„Је ло вар ник”, ге не рал ног па да од 65 –70 сте пе ни и ви си не 75 m 
(1.215 –1.290 m н в). Пред ста вља сло же ни ка скад ни тип во до па да и 
спу шта се у ка зан Је ло вар ског по то ка низ ко ји да ље оти че. На стао 
је у те ре ну раз ли чи те ге о ло шке гра ђе, пре вас ход но у ме та морф-
ним сте на ма (шкриљ ци, мер ме ри), а ње го ва ге не за усло вље на је 
тек тон ском пре ди спо ни ра но шћу, са из ра же ним реч ним ре гре сив-
ним про це сом, пот по мог ну тим фи зич ко-хе миј ским про це си ма 
рас па да ња сте на; б) Во до пад на Бар ској, из ван под руч ја На ци о-
нал ног пар ка, ка скад ног ка рак те ра, ви си не око 50 ме та ра.

Је зе ра. Нај зна чај ни је при род но је зе ро на под руч ју Про стор-
ног пла на је Се ме те шко је зе ро, не по сред но из над цен тра се ла Се-
ме теш, на 900 m н в, ван под руч ја На ци о нал ног пар ка. Је зе ро се 
хра ни из два обал ска из во ра и из ат мос фер ских па да ви на, а пра зни 
се оти ца њем пре ко два ма ња по то чи ћа и ис па ра ва њем. Овал ног је 
об ли ка са преч ни ком од око 60 m и ду би ном до 5 m, а оба ле су му 
об ра сле хи дро фил ним ра сти њем. По себ ну атрак ци ју пред ста вља-
ју јед но ве ће и не ко ли ко ма њих плу та ју ћих тре сет них остр ва са 
раз ви је ном ве ге та ци јом. Спа да у гру пу је зе ра са из ра зи том тре сет-
ном ве ге та ци јом. При су тан је убр зан про цес еутро фи ка ци је је зе ра 
и про цес на пре до ва ња тре са ве ко ја по сте пе но сма њу је по вр ши ну 
во де ног огле да ла. Фи зи ог ном ски и би о ло шки ка рак тер је зе ру да је 
при су ство вр ста из ро да Sphag num и Hypo num, са ко ји ма се ме ша 
Ca rex. Аутох то ну вр сту хи дро фа у не чи ни ен дем ска вр ста три то на 
(вр ста ре па тих во до зе ма ца из по ро ди це са ла ман де ра са сла бо раз-
ви је ним но га ма, на род ног на зи ва „се ме те шка ала”). Иако је учи-
ње на гре шка са по ри бља ва њем не а у тох то ним вр ста ма (ко је су у 
ве ли кој ме ри ис тре би ле три то на), ло кал но ста нов ни штво на се ља 
Се ме теш има кре а ти ван од нос пре ма за шти ти је зе ра (ор га ни ча ва-
ње из град ње, од во ђе ње от пад них во да ван сли ва је зе ра, че му по-
го ду је кон фи гу ра ци ја ло ка ли те та на се ља, же ља за пре зен та ци јом 
је зе ра и дру го). Из над овог је зе ра на ла зе се два ма ња ур вин ска 
је зе ра, на уда ље но сти од око 650 m се ве ро и сточ но, из ме ђу уз ви-
ше ња Ор ло вац и Гор ње бр до, на ви си на ма од 1.030 и 1.040 m н в. 
(јед но окру же но па шњач ком ве ге та ци јом, дру го шу мом, са тр ском 
и на пре до ва њем тре са ве, укуп не по вр ши не 0,8 ha).

Вре ла и из во ри: а) Вре ло Ду бо ка, нај ве ће у На ци о нал ном 
пар ку, на кон так ту мер ме ра и хло рит ских шкри ља ца, из да шно сти 
до 65 l/s, у кли су ри исто и ме не ре ке, на 1.115 m н в, у окви ру ре зер-
ва та „Ду бо ка”. На вре лу се по ја вљу ју во де под зем ног то ка Ду бо ке, 
ко ја по ни ре ско ро у це ли ни у реч ном ко ри ту око 1 km уз вод но. 
Вре ло од ра жа ва сву сло же ност хи дро ло шких од но са и мехaнизама 
цир ку ла ци је во да у кар бо нат ним те ре ни ма, што се по себ но ка рак-
те ри ше од но сом ми ни мал не и мак си мал не из да шно сти. За шти том 
вре ла би ће обез бе ђе но функ ци о ни са ње хи дро ге о ло шког си сте ма 
(по нор  – под зем ни ток  – вре ло). По ред не по сред них про сто ра око 
по но ра и вре ла, за шти том ће би ти об у хва ћен и по јас реч ног ко ри та 

из ме ђу ова два објек та у ши ри ни од 50 m; б) Вре ло Ур лан, на кон-
так ту мер ме ра и хло рит ских шкри ља ца, из да шно сти до 15 l/s, 
ван На ци о нал ног пар ка Ко па о ник; в) Цр но вре ло, карст ни из вор 
на де сној стра ни Мра мор ске ре ке, ори јен та ци о не из да шно сти од 
25 l/s, ван На ци о нал ног пар ка; г) Вре ло Гво здац у Бр зећ кој ре ци, 
раз би је но из во ри ште гра ви та ци о ног ти па на кон так ту мер ме ра и 
гра но ди о ри та, про сеч не из да шно сти од 19 l/s, у окви ру ре зер ва-
та „Ме то ђе”; д) Геј зир Гво здац у Бр зећ кој ре ци, пул си ра ју ћи из-
лив во де из на пу ште не бу шо ти не у гра но ди о ри ти ма, са ви си ном 
мла за до 5 m, из да шно сти око 2 l/s, у окви ру ре зер ва та „Ме то ђе”; 
иако је ан тро по ге ног по ре кла, геј зир је ин те ре сан тан због не у о-
би ча је не по ја ве во де под при ти ском, ре жи ма из да ни и ту ри стич ке 
атрак тив но сти; ђ) Из вор Крч мар во да у ре зер ва ту „Су во ру ди ште” 
на се вер ним па ди на ма Пан чи ће вог врхa, фор ми ран у сте на ма кон-
такт но-ме та морф ног оре о ла, са сла бо ми не ра ли зо ва ном во дом 
ра ди о ак тив но сти од 966,63 Bq; e) Из вор Ма ри на во да, по сто јан, 
им про ви зо ва но кап ти ран из вор из да шно сти од 0,5 l/s, зна ча јан по 
ге не зи и хе миј ском са ста ву, са во дом ра ди о ак тив но сти од 113,13 Bq, 
угро жен не план ским про се ца њем пу та пре ма пла ни нар ском до му 
„Ртањ”.

Пре део. На осно ву ге о мор фо ло шких и ве ге та циј ских ка рак те-
ри сти ка и вр сте и оби ма ан тро по ге них про ме на, на под руч ју Про-
стор ног пла на мо гу се из дво ји ти сле де ће основ не гру пе пре де ла:

1) Реч ни ба се ни, шу мо ви ти, мир не, за та ла са не мор фо пла сти-
ке, са осте ња ци ма гра но ди о ри та, не на се ље ни, са ма ло обје ка та, 
пр вен стве но пут не ин фра струк ту ре, оазе по лу ди вљи не у на ци-
о нал ном пар ку (ба сен Са мо ков ке  – тзв. Рав ни Ко па о ник и ба сен 
Бар ске ре ке);

2) Реч не кли су ре, стр мих стра на, че сто опер ва же не сте но-
ви тим ли ти ца ма, са бр зим, бу јич ним во до то ци ма, углав ном под 
шу мом, оазе ди вљи не у на ци о нал ном пар ку (кли су ра Са мо ков ке 
ис под Ко зјих сте на, из во ри шни де ло ви Го бељ ске и Бр зећ ке ре ке, 
кли су ра Ду бо ке, Је ло вар ник);

3) Пла нин ски вр хо ви, пре во ји, гре бе ни и ко се, пре те жно под 
па шња ци ма, ма ње под шум ском ве ге та ци јом, са жи во пи сним и ег-
зо тич ним кон ту ра ма ре ље фа, без или са ма ло обје ка та ски ја шке и 
дру ге ин фра струк ту ре, оазе ре ла тив но ма ло из ме ње не при ро де у 
на ци о нал ном пар ку (Ма ла Го бе ља  – Ме ка пре се дла  – Ву чак, Ку ка-
ви ца  – Ја дов ник, Во је тин  – Не бе ске сто ли це и др.);

4) Го ле ти, еро до ва ни те ре ни ти па „бе длендс”-a, са оскуд ним 
трав ним по кри ва чем и чу пер ци ма др ве ћа и жбу ња, из бра зда ни гу-
стим спле том во до де ри на и ја ру га (ју го за пад на стра на Ја дов ни ка, 
ју жне стра не гре бе на на ли ни ји Пан чи ћев врх  – Не бе ске сто ли це 
 – Во је тин);

5) Трав ни Ко па о ник, пи то ми те ре ни под буј ним ли ва да ма и 
па шња ци ма, са ма њим шум ским за бра ни ма, не на се ље ни, са оста-
ци ма ба чи шта (Рен да ра  – Ци ган ска ре ка  – Бе ле чу ке, Мун це ло –
Ли ва ђе, Ка ди је вац и др.);

6) Ру рал ни ра тар ско-во ћар ски пре де ли, са њи ва ма, ве штач ким 
и при род ним ли ва да ма и воћ ња ци ма, са ма лим пар це ла ма об ра ди-
вог зе мљи шта, гру па ма ку ћа (ма ха ла ма/за се о ци ма) и се о ским цен-
три ма (Кри ва Ре ка, Цр на Гла ва, Се ме теш, Ти о џе, Кре ми ћи и др.);

7) Ур ба ни зо ва не зо не ста рих цен та ра на се ља и но вих зо на ту-
ри стич ке из град ње (Јо ша нич ка Ба ња, Ли си не –Ча је ти на, Бр зе ће);

8) Ур ба ни зо ва на зо на ту ри стич ког цен тра Ко па о ник са објек-
ти ма сме шта ја, ин фра струк ту ре и пра те ћих услу га (Су во ру ди ште, 
Ја рам, Сре бр нац);

9) Зо на ски ја ли шта, са жи ча ра ма, ски ста за ма и дру гим 
објек ти ма.

3.1.1.2. Ту ри зам

Функ циј ски раз вој ту ри зма 
Раз вој ту ри зма на Ко па о ни ку за по чет је још три де се тих го ди-

на про шлог ве ка, да би у пр вој по ло ви ни осам де се тих го ди на по-
стао во де ћа при вред на де лат ност на под руч ју Про стор ног пла на. 

Иако се од по чет ка пла ни ра ња ту ри зма на Ко па о ни ку (Ре ги о-
нал ни про стор ни план де сет ко па о нич ких оп шти на из 1968. го ди-
не), па на да ље у свим план ским до ку мен ти ма ин си сти ра ло на рав-
но мер ном раз ме шта ју ту ри стич ких са др жа ја из ме ђу пла нин ског 
и под пла нин ског под руч ја, те жи ште раз во ја оста ло је на Су вом 
ру ди шту, а од оста лих ком плек са по кре ну то је Бр зе ће и за по че ти 
су ло ка ли те ти „Сре бр нац” и у по след ње вре ме „Ја рам”, а ми мо 
план ских пред ви ђа ња оства рен је ве ли ки обим ви кенд из град ње 



у Ли си ни, уз гра ни цу На ци о нал ног пар ка. Од 30.000 ту ри стич ких 
ле жа ја пред ви ђе них пр вим Про стор ним пла ном под руч ја На ци о-
нал ног пар ка Ко па о ник из 1989. го ди не, око 15.000 је би ло пла ни-
ра но на пла ни ни у На ци о нал ном пар ку, а 15.000 у под пла нин ском 
под руч ју, од но сно ван На ци о нал ног пар ка. Пре ма дру гом Про-
стор ном пла ну под руч ја На ци о нал ног пар ка Ко па о ник из 2009. го-
ди не, на зах тев слу жбе за шти те, број ле жа ја у На ци о нал ном пар ку 
сма њен је на 12.400 (у оп шти ни Ра шка 8.400 и у оп шти ни Брус 
4.000, од но сно на Су вом ру ди шту 8.000, на Јар му 700, на Сре брн-
цу 1.500, на Рен да ри 2.100 и у пунк ту За пла ни на 100), а број ле жа-
ја ван На ци о нал ног пар ка је по ве ћан на 30.000 (у оп шти ни Ра шка 
18.900, тј. у се кун дар ном ту ри стич ком цен тру Јо ша нич ка Ба ња 
4.500 и у ту ри стич ким на се љи ма 14.400; у оп шти ни Брус 8.900, тј. 
у се кун дар ним ту ри стич ким цен три ма Бр зе ће са Гоч ман цем 4.500 
и Кри ва Ре ка 3.000 и у ту ри стич ким на се љи ма 1.400; и у оп шти ни 
Ле по са вић 2.200, тј. у се кун дар ном ту ри стич ком цен тру Бе ло Бр-
до 2.000 и ту ри стич ким на се љи ма 200), чи ме је пла ни ра но укуп но 
42.400 ле жа ја. 

У од но су на пла ни ра не ле жа је по Про стор ном пла ну под-
руч ја На ци о нал ног пар ка Ко па о ник из 2009. го ди не, до сад је на 
под руч ју На ци о нал ног пар ка из гра ђе но око 11.000 ле жа ја, али не 
са пла ни ра ном ди стри бу ци јом по ло ка ли те ти ма, већ на „Су вом ру-
ди шту” око 10.250 уме сто пла ни ра них 8.000, на „Сре брн цу” 250 
уме сто пла ни ра них 1.500, на „Јар му” 250 у оп шти ни Брус уме сто 
пла ни ра них 700 (600 на те ри то ри ји оп шти не Брус и 100 на те ри-
то ри ји оп шти не Ра шка), без пла ни ра не из град ње на ло ка ли те ту 
„Рен да ра”, али и са не план ском ви кенд из град њом на „Ци ган ској 
ре ци” и „Гво зда цу” у оп шти ни Ра шка (укуп но око 250 ле жа ја). 

Уз гра ни цу На ци о нал ног пар ка, у бли зи ни Су вог ру ди шта и 
ње го вог ски ја ли шта, ни кло је не план ски (иако са фор мал ним до-
зво ла ма) ве ли ко ви кенд на се ље Ли си на/Ча је ти на са око 10.000 ле-
жа ја (Про стор ним пла ном На ци о нал ног пар ка из 1989. го ди не би-
ло је пред ви ђе но са мо 1.000), уз још око 1.000 те ме ља. У по след ње 
вре ме, ви кенд ку ће се пре тва ра ју у пан си о не, а гра де се и ве ћи 
апарт ман ски објек ти, та ко да се на се ље, по сме штај ним ка па ци те-
ти ма и тен ден ци ја ма уре ђе ња и опре ма ња, пре тва ра у се кун дар ни 
ту ри стич ки цен тар. У Бр зе ћу је ре а ли зо ва но око 2.500 од пла ни ра-
них 4.500 ле жа ја, док од пла ни ра не из град ње у Јо ша нич кој Ба њи, 
Кри вој Ре ци, Бе лом Бр ду и дру гим на се љи ма ван На ци о нал ног 
пар ка ни је оства ре но прак тич но ни шта (сем не за вр ше ног хо те ла и 
око 100 при ват них ле жа ја у Јо ша нич кој Ба њи).

Оства ре ну ту ри стич ку по ну ду под руч ја Про стор ног пла на 
чи ни по ну да Ту ри стич ког цен тра Ко па о ник (у да љем тек сту: ТЦ 
Ко па о ник) у На ци о нал ном пар ку, са ту ри стич ком ин фра струк ту-
ром (по ну дом у про сто ру) и по ну дом ту ри стич ких ком плек са Су во 
ру ди ште, Ја рам и Сре бр нац, као и по ну да се кун дар них ту ри стич-
ких цен та ра  – Бр зе ћа и Јо ша нич ке Ба ње ван На ци о нал ног пар ка. 
Нај зна чај ни ји део по ну де у про сто ру пред ста вља алп ско ски ја ње у 
На ци о нал ном пар ку уз ма њу по ну ду нор диј ског ски ја ња. Оства ре-
на лет ња по ну да у про сто ру је на знат но ни жем ни воу и са сто ји се 
у из ле ти ма и пла ни нар ским ту ра ма у окви ру На ци о нал ног пар ка. 

Од ли ке по ну де ком плек са ТЦ Ко па о ник са ски ја ли штем и се-
кун дар них ту ри стич ких цен та ра ван На ци о нал ног пар ка су: раз је-
ди ње ност (без је дин стве ног ту ри стич ког про из во да и на сту па на 
тр жи шту, без за јед нич ког ре ша ва ња пи та ња за шти те и ко ри шће ња 
при ро де, ко му на ли ја и дру го са су бјек ти ма На ци о нал ног пар ка и 
дру гим уче сни ци ма); до ми нант на ори јен та ци ја на зим ску  – ски ја-
шку се зо ну, без од го ва ра ју ће лет ње по ну де; за не ма ри ва ње пре зен-
та ци је вред но сти На ци о нал ног пар ка и окру же ња; за по ста вља ње 
по ну де еко ло шког, кул тур но-исто риј ског, ет но ло шког и здрав стве-
ног ту ри зма и дру го. Ту ри стич ки сме штај ни ка па ци те ти има ју ве-
о ма ни зак сте пен ис ко ри шће но сти 25 –30% на го ди шњем ни воу, а 
це не за до ма ће ту ри сте су из над про се ка за услу ге ова квог ни воа. 
Ни су раз ви је не слу жбе за мар ке тинг у ту ри зму, за пла ни ра ње и 
ко ор ди на ци ју ин те грал не по ну де, за ин фор ма ти ку, за про мо ци ју 
ту ри стич ке по ну де и мо ни то ринг про ме та, за аген циј ске по сло ве 
и дру го, као ни цен трал ни ту ри стич ки би ро са ме сним ту рист-би-
ро и ма.

Овај нај ве ћи зим ски ту ри стич ки цен тар Ре пу бли ке Ср би-
је пред ста вља на ци о нал ну вред ност и за јед но са На ци о нал ним 
пар ком тре ба да бу де пред мет да ље др жав не па жње и по др шке, 
до свог тр жи шног оса мо ста ље ња и пу не ре про дук ци је уло же них 
сред ста ва. За пла ни ра ни раз вој ту ри зма по сто је из у зет ни по тен-
ци ја ли, ка ко у при ро ди На ци о нал ног пар ка, кул тур ној ба шти ни 

окру же ња (по себ но на сле ђе сред ње ве ков не срп ске др жа ве), у из-
гра ђе ној су пра струк ту ри и ин фра струк ту ри на пла ни ни и под пла-
ни ном. Ста вља ње ових по тен ци ја ла у функ ци ју одр жи ве за шти-
те На ци о нал ног пар ка и одр жи вог раз во ја ту ри зма огра ни ча ва ју: 
не ре ше на пи та ња ин сти ту ци о нал но-ор га ни за ци о ног аран жма на 
упра вља ња раз во јем ту ри зма, за шти том и кул ту ро ло шким ко ри-
шће њем На ци о нал ног пар ка (са по де лом управ них над ле жно сти 
из ме ђу ми ни стар ста ва, Јав ног пред у зе ћа „На ци о нал ни парк Ко па-
о ник”, Јав ног пред у зе ћа „Ски ја ли шта Ср би је” и оп шти на); не до-
вр ше на ин фра струк ту ра (по себ но ка на ли за ци ја) и не раз ви је не ко-
му нал не слу жбе, ни ског сте пе на спро во ђе ња план ских до ку ме на та 
и дру го.

Фи зич ки са др жа ји ту ри стич ких ком плек са и ту ри стич ке ин-
фра струк ту ре

Глав ни ту ри стич ки ком плек си и при па да ју ћи са др жа ји ту ри-
стич ке су пра струк ту ре и ин фра струк ту ре Ко па о ни ка ре а ли зо ва-
ни су на под руч ју На ци о нал ног пар ка. До ми нант ни ре а ли зо ва ни 
ком плекс је Су во ру ди ште, као је згро ТЦ Ко па о ник, на те ри то ри-
ји оп шти не Ра шка, са глав ном, нај и згра ђе ни јом под це ли ном Су во 
ру ди ште  – цен тар/Крст и са под це ли на ма Сун ча на до ли на, Ре пу-
шке ба чи је и Ма ри на во да, са је згром ски ја ли шта ТЦ Ко па о ник 
на те ри то ри ја ма оп шти на Ра шка и Брус. На под руч ју На ци о нал ног 
пар ка за по че ти су пла ни ра ни ту ри стич ки под цен тар Сре бр нац, са 
јед ним хо те лом и ски ја ли штем, као и Ја рам са апарт ман ским на-
се љем. 

Ван На ци о нал ног пар ка гра ди се се кун дар ни ту ри стич ки цен-
тар Бр зе ће (у окви ру исто и ме ног тра ди ци о нал ног на се ља, са сме-
шта јем, пра те ћим са др жа ји ма и ски ја ли штем Бе ла ре ка, оп шти на 
Брус), а ини ци ра на је из град ња се кун дар ног ту ри стич ког цен тра 
Јо ша нич ка Ба ња са зна чај ним бањ ско-ре кре а тив ним са др жа ји-
ма на тер мо а ква тич ким по тен ци ја ли ма (оп шти на Ра шка). У то ку 
је и ини ци ра ње раз во ја бу ду ћег се кун дар ног ту ри стич ког цен тра 
Кри ва Ре ка (за дру жно ор га ни зо ва ње се ла за по љо при вре ду и ту ри-
зам). Уз са му гра ни цу На ци о нал ног пар ка из гра ђе но је ве ли ко не-
план ско ви кенд на се ље Ли си на/Ча је ти на, ко је се у по след ње вре ме 
све ви ше ко мер ци ја ли зу је адап та ци јом ви кенд ку ћа у пан си о не и 
из град њом апарт ман ског сме шта ја, уз по сте пе но по ди за ње ни воа 
опре мље но сти са др жа ји ма јав них слу жби и сер ви са. На тај на чин, 
на се ље се ква ли фи ку је за че твр ти се кун дар ни ту ри стич ки цен тар 
ван На ци о нал ног пар ка Ко па о ник, уз услов да се зна чај но сма њи 
ње гов при ти сак на Су во ру ди ште из град њом но вог ски ја ли шта из-
над на се ља, као и са др жа ја јав них слу жби и сер ви са.

Као нај ра зви је ни ји, ту ри стич ки ком плекс Су вог ру ди шта 
са пре ко 10.000 ле жа ја већ је пре ва зи шао пла ни ра ни ка па ци тет 
по Про стор ном пла ну под руч ја На ци о нал ног пар ка Ко па о ник из 
2009. го ди не, а ње го во пре оп те ре ће ње по себ но иза зи ва тр жи шна 
рен та афир ми са ног ими џа ту ри стич ког цен тра и, у ве зи с тим, и 
не пла ни ра ни раст ви кенд-на се ља Ли си на/Ча је ти на на мо ти ви ма 
јеф ти ни јег сме шта ја и ко ри шће ња обли жњих ски ја ли шта и са др-
жа ја јав них слу жби и сер ви са Су вог Ру ди шта. Еко ло зи и њи хо ва 
ме диј ска по др шка у јав но сти ге не ра ли зо ва ли су про блем угро жа-
ва ња На ци о нал ног пар ка пре те ра ном и не при ме ре ном из град њом. 
Ова из град ња, сем на Су вом ру ди шту (ко је пред ста вља са мо око 
1,5% укуп не по вр ши не На ци о нал ног пар ка) и још мно го ма њим 
де лом на Јар му и Сре брн цу, као и на Гво зда цу и у Ци ган ској ре ци 
(ма ња не план ска ви кенд град ња на те ри то ри ји оп шти не Ра шка), 
ни је зна чај ни је за сту пље на на под руч ју На ци о нал ног пар ка, а ни 
ван ње га, из у зев не план ског ви кенд-на се ља Ли си на/Ча је ти на и 
нео п ход них ин фра струк тур них обје ка та. Узро ци ова кве из град ње 
фи зич ких струк ту ра ни су у план ским до ку мен ти ма, већ у њи хо-
вом не спро во ђе њу и чак иг но ри са њу (пре ко ра че ње ка па ци те та су-
пра струк ту ре без од го ва ра ју ће из град ње ин фра струк ту ре, по себ но 
ка на ли за ци је на Су вом ру ди шту, де се то стру ко про би ја ње пла ни-
ра них ка па ци те та ви кенд-на се ља Ли си на/Ча је ти на, то ле ран ци ја 
не план ске ви кенд из град ње у На ци о нал ном пар ку и дру го). У се-
кун дар ном ту ри стич ком цен тру Јо ша нич ка Ба ња тре ба ин тен зи-
ви ра ти по себ но са др жа је на по тен ци ја лу тер мо-ми не рал не во де, 
уз ин те гри са ње са по ну дом ТЦ Ко па о ник у це ло го ди шњој се зо-
ни. Се кун дар ни ту ри стич ки цен тар Бр зе ће са Гоч ман ци ма тре ба 
бо ље по ве за ти са ски ја ли штем и ком плек си ма ТЦ Ко па о ник пу-
тем са др жа ја вер ти кал ног тран спор та. Раз вој ту ри стич ке функ ци је 
бу ду ћег се кун дар ног ту ри стич ког цен тра Кри ва Ре ка усло вљен је 
из град њом ски ја ли шта (по ве за ног са ски ја ли штем на Сре брн цу), 



што ва жи и за бу ду ћи се кун дар ни ту ри стич ки цен тар Бе ло Бр до у 
оп шти ни Ле по са вић.

Глав ну по ну ду у про сто ру/ту ри стич ку ин фра струк ту ру ТЦ 
Ко па о ник пред ста вља по сто је ће алп ско ски ја ли ште у окви ру На-
ци о нал ног пар ка, на по те зу од Пан чи ће вог врхa и Су вог ру ди шта 
до Го бе ље и Сре брн ца. На ски ја ли шту по сто ји 25 жи ча ра и две 
по крет не тра ке. Укуп на ду жи на жи ча ра (у хо ри зон тал ној про јек-
ци ји) је око 22 km, укуп на ви син ска раз ли ка жи ча ра је око 5.170 m, 
а њи хов укуп ни ка па ци тет је око 35.800 осо ба/час, што би за до во-
ља ва ло око 12.000 јед но вре ме них ски ја ша, под усло вом да ка па ци-
тет алп ских ски-ста за мо же да их при ми (што ни је слу чај). Ме ђу 
жи ча ра ма до ми ни ра ју стра не ин ста ла ци је са 13 обје ка та укуп не ду-
жи не од око 12.850 m, са ка па ци те том од 25.000 осо ба/час, са гра ђе-
не у пе ри о ду од 2005. до 2014. го ди не. По сто је ће жи ча ре до ма ће 
из ра де да ти ра ју из пе ри о да 1980 –1990. го ди не, укуп не ду жи не од 
око 9.850 m и ка па ци те том од око 11.770 осо ба/час, а чи ни их де-
сет ски-лиф то ва (укуп не ду жи не од око 7 km и ка па ци те та од око 
9.370 осо ба/час) и две дво се де жни це (укуп не ду жи не око 2.850 m 
и ка па ци те та од 2.400 осо ба/час). Од жи ча ра стра них про из во ђа ча 
по сто је три ски-лиф та (укуп не ду жи не од око 1.350 m и ка па ци те-
та од око 2.330 осо ба/час), се дам че тво ро се да (укуп не ду жи не око 
7.190 m и ка па ци те та од око 14.900 осо ба/час) и три ше сто се да 
(укуп не ду жи не од око 4.285 m и ка па ци те та од 7.800 осо ба/час). 
До ма ће жи ча ре су ста ре из ме ђу 25 и 35 го ди на те их све тре ба за-
ме ни ти но вим (по европ ским стан дар ди ма оба ве зно се ме ња ју по-
сле 20 го ди на). Жи ча ре стра них про из во ђа ча су ква ли тет не, али 
ни су увек у скла ду са ка па ци те том алп ских ски-ста за.

На ски ја ли шту ТЦ Ко па о ник у На ци о нал ном пар ку са гра-
ђе но је око 35,5 km алп ских ски-ста за и ски-пу те ва, што на чел но 
од го ва ра ка па ци те ту жи ча ра под усло вом рав но мер не ди стри бу ци-
је ста за по жи ча ра ма. Ипак, уз по је ди не жи ча ре као што су ста ре 
Бе ла ре ка I и II и Кне жев ске ба ре, као и но ве Гво здац, Крч мар и 
Ду бо ка 2, ка па ци тет жи ча ра је ве ћи од ка па ци те та ста за, чи је про-
ши ре ње је огра ни че но зах те ви ма за шти те при ро де и при род них 
вред но сти у На ци о нал ном пар ку. Овај про блем упу ћу је на нео-
п ход ност да у На ци о нал ном пар ку пр во тре ба утвр ди ти мо гу ћи 
ка па ци тет алп ских ста за у од но су на ре жи ме за шти те при ро де и 
при род них вред но сти, па пре ма то ме од ре ђи ва ти вр сту и ка па ци-
тет жи ча ра.

Прет ход на ис ку ства на из град њи ски ја шке ин фра струк ту ре 
на Ко па о ни ку (ски-ста зе: „Пан чи ћев врх”, „Ка ра ман гре бен Б”, 
„Ду бо ка 2”; по ла зна ста ни ца жи ча ре „Ду бо ка 1”; ме ђу ста ни ца жи-
ча ре „Ду бо ка 1”; ло ка ли тет „Су во ру ди ште”; шум ски пут  – тра-
са ин ста ла ци је за ве штач ки снег, ко ји пре се ца ски-ста зу „Ка ра ман 
гре бен”; аку му ла ци је за про из вод њу ве штач ког сне га: „Ма ли Ка-
ра ман” и „Ду бо ка 2”) по ка зу ју да је из град ња ски ја шке ин фра-
струк ту ре ге не ри са ла чи тав низ не га тив них ефе ка та на жи вот ну 
сре ди ну, то ком из во ђе ња ра до ва и ка сни је екс пло а та ци је обје ка та. 
Гра ђе вин ске ак тив но сти на про се ца њу и об ли ко ва њу ски-ста за, 
фор ми ра њу ко ри до ра и по ста вља њу сту бо ва за ски-лиф то ве, иза-
зва ле су број на оште ће ња те ре на то ком из во ђе ња и по сле за вр шет-
ка ра до ва. Ста бил не шум ске са сто ји не и ли вад ске фор ма ци је, пре-
тво ре не су у де гра ди ра не по вр ши не по сле че стих се ча и упо тре бе 
те шких ма ши на, услед ра за ра ња по вр шин ског сло ја зе мљи шта и 
ства ра ња ве ли ких ко ли чи на еро зи о ног ма те ри ја ла, ко ји је бр зо до-
спео до ло кал них во до то ко ва. Ра до ви су, по ред естет ских, има ли 
функ ци о нал не по сле ди це на про стор дуж и око свих но во фор ми-
ра них ски-ста за. Из вла че ње тру па ца, обим ни ис ко пи и зе мља ни 
ра до ви на стр мим па ди на ма, про у зро ко ва ли су по ја ву бра зда, ја-
ру га, осу ли на и плит ких кли зи шта, на ро чи то у пе ри о ду aприл –oк-
т обар. По ја ва по вр шин ског оти ца ја (услед крат ких ки ша ја ког ин-
тен зи те та, ота па ња сне га или њи хо вом ко ин ци ден ци јом) усло ви ла 
је бр зо спи ра ње плит ког зе мљи шног по кри ва ча, угро жа ва ње ин-
ста ла ци ја и пут не ин фра струк ту ре. 

Оста ли са др жа ји зим ске ту ри стич ке ин фра струк ту ре у про-
сто ру об у хва та ју ре ла тив но скром но нор диј ско ски ја ли ште, пре-
те жно на по сто је ћим шум ским и пољ ским пу те ви ма и ста за ма у 
за рав ње ном се вер ном за ле ђу ком плек са Су во ру ди ште (део Рав ног 
Ко па о ни ка), као и не ки са др жа ји у овом ком плек су  – сан ка ли ште 
за де цу, кли за ли ште, ја хач ки ма њеж и др.).

Лет ња по ну да у про сто ру огра ни че на је на из лет нич ке и пла-
ни нар ске ста зе, де лом на тра са ма нор диј ских ста за, са мар ка ци-
јом, али без до вољ но уре ђе но сти и пра те ћих са др жа ја (од мо ри-
шта, уре ђе них ви ди ко ва ца и др), као и на са др жа је у ком плек су 

Су во ру ди ште (те ре ни за ма ле спор то ве, де чи ја игра ли шта, ја хач ки 
ма њеж и др.).

3.1.1.3. За шти та кул тур них до ба ра

Кул тур не вред но сти под руч ја Про стор ног пла на из ра же не су 
пр вен стве но кроз ма те ри јал не са др жа је не по крет них кул тур них 
до ба ра (у да љем тек сту: НКД) ме ђу ко ји ма до ми ни ра ју ар хе о ло-
шки ло ка ли те ти са тра го ви ма ан тич ког и сред ње ве ков ног ру да-
ре ња, објек ти на род ног гра ди тељ ства и гра ђан ске или са крал не 
ар хи тек ту ре. Ве ћи на ло ка ли те та и обје ка та са обе леж ји ма, вред-
но сти ма и утвр ђе ним или по тен ци јал ним ста ту сом НКД на ла зи се 
ван гра ни ца На ци о нал ног пар ка, у руб ним, пе ри фер ним де ло ви ма 
под руч ја Про стор ног пла на. 

Ис тра жи ва ње, вред но ва ње, еви ден ти ра ње, про гла ше ње и 
тех нич ка за шти та НКД су у за о стат ку за утвр ђе ним по тре ба ма и 
ци ље ви ма за шти те, очу ва ња и пре зен та ци је кул тур ног на сле ђа. 
Са мо че ти ри објек та од но сно ло ка ли те та сте кли су зва нич ни ста-
тус утвр ђе ног и ка те го ри са ног НКД, и то:

1) Ме сто стре ља них жр та ва са гроб ни цом и цр квом у Кри вој 
Ре ци, оп шти на Брус, утвр ђен и ка те го ри сан као спо ме ник кул ту ре 
од ве ли ког зна ча ја  – Од лу ка о утвр ђи ва њу не по крет них кул тур них 
до ба ра од из у зет ног зна ча ја и од ве ли ког зна ча ја („Слу жбе ни гла-
сник СРС”, бр. 14/79 и 30/89); 

2) Ста ро ку па ти ло у Јо ша нич кој Ба њи, оп шти на Ра шка, утвр-
ђе но за спо ме ник кул ту ре  – Од лу ка о утвр ђи ва њу Ста рог ку па ти ла 
у Јо ша нич кој Ба њи за спо ме ник кул ту ре („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 27/97);

3) Но во ку па ти ло у Јо ша нич кој Ба њи, оп шти на Ра шка, утвр-
ђе но за спо ме ник кул ту ре  – Од лу ка о утвр ђи ва њу Но вог ку па ти ла 
у Јо ша нич кој Ба њи за спо ме ник кул ту ре („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 27/97);

4) Ло ка ли тет „За ја чак” у Кре ми ћи ма, оп шти на Ра шка, утвр-
ђен за ар хе о ло шко на ла зи ште.

На под руч ју Про стор ног пла на, по ред прет ход но на ве де них, 
по пи са но је 100 ме ста/ло ка ли те та и обје ка та са од ре ђе ним кул тур-
ним вред но сти ма и са др жа ји ма, од то га све га 19 на под руч ју На-
ци о нал ног пар ка. На те ри то ри ји оп шти не Ра шка је 60, оп шти не 
Брус  – 35 и Ле по са вић  – 5 по пи са них ло ка ли те та. Ти ло ка ли те ти 
и објек ти у ма лом бро ју ис пу ња ва ју фор мал не усло ве про пи са не 
Законoм о кул тур ним до бри ма ко ји се од но се на еви ден ти ра ње до-
ба ра под прет ход ном за шти том, та ко да је у Та бе ли III-15 њи хов 
ста тус озна чен углав ном са мо као „Иден ти фи ко ва но (Ид)”. Нај-
ве ћа кон цен тра ци ја по тен ци јал них НКД је на под руч ју ка та стар-
ске оп шти не Јо ша нич ка Ба ња (34), пр вен стве но у окви ру ур ба ни-
зо ва ног је згра овог на се ља ко је је из тих раз ло га пре ли ми нар но 
вред но ва но као про стор на кул тур но-исто риј ска це ли на. Нај ви ше 
ло ка ли те та (51) има ар хе о ло шке вред но сти и зна чај (АЛ  – у Та бе-
ли III-15), пре све га као ма те ри јал ни оста ци ин тен зив не ру дар ске 
де лат но сти ан тич ког и сред ње ве ков ног до ба, при че му су по је ди-
ни пред ста вља ли пра ве ру дар ско-ме та лур шке цен тре и ком плек-
се, али до ста је ло ка ли те та на ко ји ма су би ла на се ља, утвр ђе ња, 
не кро по ле, цр кве и дру го. На дру гом ме сту, по бро ју, су објек ти 
на род ног гра ди тељ ства (ОНГ)  – 28, чи ју до ми нант ну ве ћи ну чи не 
тзв. ет но о бјек ти и са др жа ји (пр вен стве но во де ни це, ма ње ба чи је 
и ста ра гро бља и дру ги ма те ри јал ни оста ци не ка да шњег људ ског 
ра да, при вре ђи ва ња и жи во та, као што је Ми ја то ви ћа јаз и др.). 
Оста лих по пи са них обје ка та гра ди тељ ског на сле ђа (ОГН) је 14, 
ко је пред ста вља ју ар хи тек тон ски зна чај не згра де, од тра ди ци о нал-
но гра ђе них ку ћа и дру гих стам бе них обје ка та, до при вред них и 
са крал них обје ка та. Спо мен обе леж ја од но сно тзв. „спо ме ни ка но-
вог ве ка”  – од но сно спо ме ни ка и спо мен-че сми (СНВ  – исто ри ја), 
са пре те жно ме мо ри јал ним и кул тур но-исто риј ским зна ча јем има 
шест.

Нај ва жни ја про гла ше на, еви ден ти ра на и иден ти фи ко ва на 
НКД на под руч ју Про стор ног пла на су:

1) Про гла ше ни спо ме ни ци кул ту ре:
 – Ме сто ци вил них жр та ва ка зне не не мач ко-бу гар ске екс пе-

ди ци је, са гроб ни цом и цр квом Св. Пе тра и Па вла у Кри вој Ре-
ци, утвр ђен и ка те го ри сан за спо ме ник кул ту ре од ве ли ког зна ча-
ја; цр ква је са гра ђе на 1618. го ди не као јед но брод на гра ђе ви на са 
при пра том, ти пич на за пе ри од тур ске оку па ци је; за вре ме Дру гог 
свет ског ра та, у ок то бру 1942. го ди не, оку па то ри су звер ски уби-
ли пре ко 300 ме шта на Кри ве Ре ке, а не ке од њих су стре ља не или 



жи ве за па ли ли за јед но са цр квом; оште ће ни жи во то пис цр кве об-
но вљен је 1975/76. го ди не;

 – Ста ро ку па ти ло (тур ски хaмам) у Јо ша нич кој Ба њи, у скло-
пу про стор не це ли не ста рог је згра Ба ње, утвр ђе но за спо ме ник 
кул ту ре; на ла зи се у бањ ском ком плек су на ле вој оба ли Јо ша ни це 
као нај ста ри ји објект ко ји све до чи о ко ри шће њу тер мо ми не рал не 
во де у Ба њи; са гра ђен је нај ка сни је у 18. ве ку, а об но вљен 30-тих 
го ди на 20. ве ка; по треб на је ре ста у ра ци ја објек та; од лу ком Вла де о 
про гла ше њу од ре ђе на је (ка та стар ски) за шти ће на око ли на спо ме-
ни ка кул ту ре;

 – Но во ку па ти ло у Јо ша нич кој Ба њи, у скло пу про стор не це-
ли не ста рог је згра Ба ње; про гла ше но за спо ме ник кул ту ре; обје кат 
је са гра ђен 1935. го ди не у вре ме про цва та гра ђе вин ске ак тив но сти 
управ ни ка Ба ње Ива на Ко зло ва; по треб на је ре ста у ра ци ја објек та; 
од лу ком Вла де о про гла ше њу од ре ђе на је (ка та стар ски) за шти ће на 
око ли на спо ме ни ка кул ту ре;

2) Про гла ше на, еви ден ти ра на и иден ти фи ко ва на ар хе о ло шка 
на ла зи шта и ло ка ли те ти:

 – Ло ка ли тет „За ја чак”, утвр ђен за ар хе о ло шко на ла зи ште  – 
Од лу ка о утвр ђи ва њу ло ка ли те та За ја чак у Кре ми ћи ма за ар хе о-
ло шко на ла зи ште („Слу жбе ни гла сник РС”, број 2/03); на ла зи се 
у ата ру се ла Кре ми ће, на пу ту Јо ша нич ка Ба ња  – Бр ве ник, на за-
пад ним па ди на ма Кре мић ких пла ни на, у под нож ју бр да Гра чац; 
на те ра са сто спу ште ној за рав ни сме штен је ан тич ки ме та лур шки 
цен тар са оста ци ма зи да них обје ка та, ни зо ви ма пе ћи за то пље ње 
и објек ти ма за пре ра ду гво зде не и ба кар не ру де, као и де по зи том 
шља ке; пе ћи су кру жне осно ве зи да не од ре до ва при те са ног ка-
ме на ве ћих ди мен зи ја у фор ми су хо зи да; у не по сред ној око ли ни 
на ла зи шта (Рај се, Вра ца) ре ги стро ва ни су ста ри ру дар ски ра до ви, 
од за ру ше них пот ко па до ход ни ка у сте ни и вер ти кал них ока на; 
се вер но и ис точ но од За јач ка от кри ве не су гру пе ру дар ских ра до-
ва ко је на осно ву по вр шин ских ма ни фе ста ци ја го во ре о ве ли чи ни 
и за ма ху ста рог ру дар ства у овој ре ги ји; на ла зи ште по се ду је све 
еле мен те ве ли ког ан тич ког ру дар ско-ме та лур шког ком плек са Гор-
ње Ме зи је, чи ме се афир ми шу по да ци из пи са них из во ра о ре не-
сан си ме та лур ги је кра јем 3. и то ком 4. ве ка у ис точ ној по ло ви ни 
Рим ског цар ства; ар хе о ло шко на ла зи ште је зна чај но за про у ча ва-
ње ан тич ког ру дар ства и ме та лур ги је не са мо Ко па о ни ка, не го и 
Цен трал ног Бал ка на; са др жи све еле мен те бит не за ре кон струк ци-
ју тех но ло шко-ме та лур шког по ступ ка у пе ри о ду ан ти ке; од лу ком 
Вла де о утвр ђи ва њу ар хе о ло шког на ла зи шта од ре ђе на је и ње го ва 
за шти ће на око ли на; 

 – ло ка ли тет „Цр кви ште” са оста ци ма цр кве Св. Тро ји це, у се-
лу Бе ло Бр до, на се о ском гро бљу, к п.бр. 1530, еви ден ти ран као 
кул тур но до бро под прет ход ном за шти том, са за шти ће ном око ли-
ном по вр ши не 0,83 ha;

 – ло ка ли тет цр кве брв на ре на оста ци ма ста ри је цр кве Св. 
Пет ке, у се лу Бе ло Бр до, 500 ме та ра ју го и сточ но од се о ског гро-
бља, к п.бр. 1519, еви ден ти ран као кул тур но до бро под прет ход-
ном за шти том са за шти ће ном око ли ном по вр ши не 2,4 ha;

 – ло ка ли тет „Не бе ске сто ли це”, ра но хри шћан ско ар хе о ло шко 
на ла зи ште пред ви ђе но за про гла ше ње; на ла зи се ис под Пан чи ће-
вог врхa на 1.800 m н в на то по ни му Цр кви не; глав ни објект пред-
ста вља оста так ра но хри шћан ске ба зи ли ке на чи јем по ду је от кри-
вен мо за ик из 5./6. ве ка но ве ере, као и још ста ри ји рим ски објек ти 
ју жно од ба зи ли ке (у ко ји ма су про на ђе ни но вац рим ских ца ре ва 
Ди о кле ци ја на и Кон стан ти на, фраг мен ти рим ских ке ра мич ких и 
ста кле них по су да, рим ски ре љеф из у зет но фи не из ра де и дру го); 
ло ка ли тет све до чи о кре та њу ста нов ни штва ка сне ан ти ке на овом 
под руч ју, ба ца ју ћи но во све тло на се вер ну гра ни цу рим ске про-
вин ци је Дар да ни је и на про цес ра не хри сти ја ни за ци је;

 – ло ка ли тет „Гра ди на”  – Ђо ров мост  – на ла зи ште два фраг-
мен та хе ле ни стич ке ке ра ми ке, у ре зер ва ту Ко зје сте не;

 – оста ци сред ње ве ков ног пу та на Ку ка ви ци; оста ци су от кри-
ве ни у фраг мен ти ма на по те зу ду жи не од 4 km;

 – ло ка ли тет „Је ла” у До њој За пла ни ни  – оста ци цр кве, ју го-
и сточ но од ре зер ва та Је ло вар ник; оста ци ука зу ју на јед но брод ну 
цр кву са по лу кру жном ап си дом, по све ће ну нај ве ро ват ни је Св. Јо-
ва ну Пре те чи; у са мој цр кви и око ње на ђе ни су фраг мен ти ар хи-
тек тон ске пла сти ке и над гроб ни спо ме ни ци од ко јих је дан са нат-
пи сом да ти ра из 16. ве ка;

 – ло ка ли тет „Цр кви не” у До њој За пла ни ни  – оста ци сред њо-
ве ков не цр кве са по лу кру жном ап си дом и не кро по лом по ред ње, 
ју го и сточ но од ло ка ли те та „Је ла”; у бли зи ни ло ка ли те та је ста ро 

ру дар ско ок но, а пре ко пу та ње га про на ђе ни су оста ци ар хи тек-
тон ског ком плек са, са зи до ви ма у хи дра у лич ном мал те ру;

 – ло ка ли тет „Код Ду ба” у се лу Кре ми ће  – не кро по ла до 18. 
ве ка; по ред ста рог хра ста  – мо ли тве ре ги стро ва но два де се так спо-
ме ни ка, чи ји вр хо ви ви ре из зе мље, док је ве ћи број спо ме ни ка 
де по но ван у обли жњем гр мљу, где је ре ги стро ва но не ко ли ко ан-
тро по морф них спо ме ни ка, или у об ли ку сти ли зо ва ног кр ста;

 – ло ка ли тет „Чу ча и ца” у се лу Бе ло Бр до  – оста ци ра но ви зан-
тиј ског утвр ђе ња; на те ре ну се уоча ва пра вац пру жа ња зи до ва, а 
на по је ди ним ме сти ма се уоча ва ју њи хо ви отво ре ни тра го ви; ло-
ка ли тет је зна ча јан за про у ча ва ње ко му ни ка ци ја из ме ђу на се ља 
на Ко па о ни ку, од но сно због прет по ста вље не ве зе са ло ка ли те том 
„Не бе ске сто ли це”; ло ка ли тет су ко ри сти ли при пад ни ци КФОР-а 
као вој ни пункт;

 – ло ка ли тет „Цр кви ште” у се лу Ли ва ђе  – сред ње ве ков на не-
кро по ла; хо ри зон тал не, ма сив не над гроб не пло че на ла зе се уз ста-
ру ду бро вач ку ко ло ни ју (са се ди штем управ ни ка Са мо ков ских и 
Гра ше вач ких то пи о ни ца), са про на ђе ним ста рим ру дар ским ок ни-
ма и тро ски шти ма на ши рем по те су се ла; ло ка ли тет за у зи ма ва-
жно ме сто у сред ње ве ков ном ру дар ству и пре ра ди гво жђа на ис-
точ ном Ко па о ни ку;

 – ло ка ли тет „Гра ди на” у на се љу Ли си на  – ка сно ан тич ко 
утвр ђе ње на под руч ју ван гра ни це на ци о нал ног пар ка; сме штен на 
де сној стра ни Ли син ске ре ке, објект је кон тро ли сао зна тан про-
стор за пад ног Ко па о ни ка; осно ва гра ди не је из ду же ног овал ног 
об ли ка на прав цу за пад-ис ток, а на те ре ну су про на ђе ни фраг мен-
ти ке ра мич ких по су да и опе ка, као и гру ме ње мал те ра;

 – ло ка ли тет у на се љу Ча је ти на  – не кро по ла на ак тив ном гро-
бљу, са спо ме ни ци ма у об ли ку кр ста, од пе шча ра и мер ме ра, ко ји 
да ти ра ју из пе ри о да 18 –19. ве ка; сво јим по ло жа јем на до ми нант-
ној гла ви ци из ван се ла, гро бље пред ста вља при мер од ли ка сред-
њо ве ков них и ка сно сред њо ве ков них не кро по ла; 

 – по је ди нач ни ло ка ли те ти оста та ка сред ње ве ков ног ру да ре-
ња (нај пре ба кра, сре бра и зла та, а ка сни је оло ва, цин ка, гво жђа, 
ман га на и жи ве)  – објек ти за екс пло а та ци ју ру де (пин ге, ру дар-
ска ок на, ја ло ви шта и дру го), објек ти за пре ра ду ру де (са вод-
ним објек ти ма, то пи о ни ца ма. шља ки шти ма и дру го) и ар хе ме та-
лур шки ком плек си; по себ но се ис ти чу ло ка ли те ти: „Са мо ков ка”, 
„Оштра чу ка”, „Ду бо ка”, „Су во ру ди ште”, „Бр зећ ка” и „Бе ла ре-
ка”, „Тр со ве ба ре”, „За пла ни на” (То пи о ни ца), „Ба дањ” (Са став ци), 
„Ра до ши ће” (Ки же вак, Ко зја гла ва), „Ли ва ђе”.

3) Иден ти фи ко ва ни објек ти гра ди тељ ског на сле ђа  – стам бе не 
и дру ге згра де спе ци фич них ар хи тек тон ско-гра ђе вин ских обе леж ја: 

 – ви ла Пр шић у Јо ша нич кој Ба њи, ти пи чан објект бањ ске 
ар хи тек ту ре са пре ла за из 19. у 20. век; ло ци ра на из над бањ ског 
ку па ти ла, у ло шем ста њу, али се пр во бит ни из глед мо же вра ти ти 
кон зер ва тор ским за хва том; 

 – стам бе ни обје кат у ули ци Ми лун ке Са вић у Јо ша нич кој Ба-
њи, ти пи чан обје кат бањ ске ар хи тек ту ре, у до бром ста њу;

 – ку ћа у ули ци Са мо ков ска бр. 2 у Јо ша нич кој Ба њи, при зем-
ни обје кат из 20-тих го ди на 20. ве ка (слу жи за по тре бе по ште и 
ме сне за јед ни це);

 – ку ћа у ули ци Са мо ков ска бр. 2 у Јо ша нич кој Ба њи, нај ста-
ри ји обје кат у Ба њи из дру ге по ло ви не 19. ве ка, у бон друк си сте-
му, са по дру мом од ка ме на и кро вом од ће ра ми де;

 – бив ша управ на згра да бањ ског ле чи ли шта, ви ла Ма ра и ви-
ла Ми ца у Јо ша нич кој Ба њи, обје кат учи тељ ски ста но ви у Бр зе ћу 
и др.;

 – цр ква Ус пе ња Пре све те Бо го ро ди це у Јо ша нич кој Ба њи, 
јед но брод на гра ђе ви на по диг ну та на са став ци ма Јо ша ни це и Са-
мо ков ке 1890. го ди не, са две вред не пре сто не ико не;

 – ку ћа Бо шка Ђор ђе ви ћа у Ђор ђе ви ћи ма, нај ста ри ја у се лу, 
по кри ве на сла мом, скло на па ду;

 – ку ћа Михaила Ђор ђе ви ћа у Ђор ђе ви ћи ма, де ли мич но пре-
пра вље на, та ко ђе, има спо ме нич ка свој ства ко ја се мо гу са чу ва ти 
кон зер ва тор ским ра до ви ма;

 – ку ћа Рат ка Мак си мо ви ћа у Цр ној Гла ви, на пу ште на ку ћа 
гра ђе на у бон друк си сте му са по дру мом од др ве та;

 – ку ћа Алек сан дра Бо го је ви ћа у Ли си ни, брв на ра из дру ге по-
ло ви не 19. ве ка, гра ђе на ши ро ким тал па ма и по кри ве на сла мом; 
уну тра шњост брв на ре би ла је по де ље на на „ку ћу” са ог њи штем и 
со бу, а да нас је пре тво ре на у тор за ов це;

 – ку ћа Ву ко ја Ђу ри ћа у Кри вој Ре ци, са гра ђе на кра јем 19. ве-
ка у бон друк си сте му на те ме љу од ка ме на; нео бич но је ве ли ких 



ди мен зи ја, а та ван ски про стор се ко ри сти за со бе; сме ште на је на 
ве о ма ле пом по те су и окру же на по моћ ним објек ти ма;

 – ку ће Дра го ми ра и Ог ње на Ко сти ћа у Бр зе ћу.
4) Иден ти фи ко ва ни објек ти на род ног гра ди тељ ства  – во де ни-

це, стру га ре, ба чи шта, ста ра гро бља и дру ги објек ти:
 – во де ни це на оба ли ре ке Јо ша ни це у скло пу про стор не це-

ли не ста рог је згра Ба ње, у до бром ста њу, као и на оба ли Ве ле шти-
це у Јо ша нич кој Ба њи;

 – во де ни ца и стру га ра на Јо ша ни ци у за се о ку Ма рић, по ред 
ма ги страл ног пу та Ба ња –Брус, по год не за кон зер ва ци ју и пре зен-
та ци ју;

 – во де ни ца и стру га ра Ра ди са ва Мак си мо ви ћа на Го бељ ској 
ре ци, гра ђе не ка ме ном у су хо зи ду;

 – во де ни це у Кри вој Ре ци; нај за ни мљи ви ја је Ђу ри ћа во де ни-
ца са кро вом од сла ме, у функ ци ји, а еви ден ти ра не су још Ста ји ћа 
во де ни ца и То ми ћа во де ни ца;

 – во де ни це  – јед на у Ли ва ђу на Гра ше вач кој ре ци и шест у 
Бр зе ћу на Бр зећ кој ре ци; код ових по след њих кон зер ва тор ско-ре-
ста у ра тор ски ра до ви из ве де ни 1981. го ди не, али су објек ти у ло-
шем ста њу због не а де кват ног одр жа ва ња;

 – во де ни ца у Па љев шти ци, при мер во де ни це са слам ним по-
кри ва чем;

 – ба чи је на ме сту зва ном Ме ка пре се дла, др ве ни објек ти и 
објек ти у су хо зи ду, по кри ве ни ко ром др ве та;

 – ба чи је на ме сту зва ном Гво здац, угро же не не план ском 
град њом ви кенд ку ћа;

 – ба чи је на ме сту зва ном Ци ган ска ре ка, угро же не не план-
ском град њом ви кенд ку ћа;

 – ба чи је на ме сту зва ном Бе ћи ро вац;
 – ба чи је у до ли не Ду бо ке;
 – ба чи је на ме сту зва ном Ка ди је вац;
 – Но во сел ске ба чи је, ура сле у не план ско ви кенд на се ље;
 – Кре мић ке ба чи је;
 – ба чи је Ђор ђе ви ћа (Рват ске ба чи је) на Дра ган ском по то ку, уз 

оба ве зу за шти те сли ва (или мо гу ће из ме шта ње);
 – се о ска гро бља у Цр ној Гла ви, Ма ри ћи ма, Ра до ши ћу, Ши па-

чи ни, Бо зо љи ну, Бр зе ћу и Бла же ву, са очу ва ним ста рим над гроб-
ни ци ма, спе ци фич ним де ко ра тив ним еле мен ти ма и за ни мљи вим 
нат пи си ма;

 – Ми ја то ви ћа јаз, ка нал ду жи не 18 km ко ји је 1928. го ди не 
на пра вио Дра го љуб Ми ја то вић из се ла Жу ти це да би во ду од ма ле 
бра не на Па ши ном ба чи шту (1.390 m н в) спро вео ле вом стра ном 
Са мо ков ске ре ке, нај ве ћим де лом стра ном сте но ви тог од се ка Ко-
зјих сте на, са уко па ним ка на ли ма и ту не ли ма, др ве ним пре во ди ма 
и дру го до ко те 590 m н в.

5) Иден ти фи ко ва ни ло ка ли те ти са кул тур но-исто риј ским и 
ме мо ри јал ним зна ча јем (тзв. „спо ме ни ци но вог до ба”): 

 – спо ме ник Ђач ки гроб, по све ћен срп ским рат ни ци ма из Пр-
вог свет ског ра та; обје кат је од ру стич но те са них там но си вих гра-
нит них ква да ра, у об ли ку не пра вил не пи ра ми де;

 – спо ме ник Јо си фу Пан чи ћу, ти па кла си ци стич ког ма у зо ле-
ја, на Пан чи ће вом вр ху, у ком плек су по себ не на ме не; по диг нут је 
1951. го ди не ка да су у ње га пре не ти по смрт ни оста ци Јо си фа Пан-
чи ћа; спо ме ник је од си вог гра ни та, пра во у га о не осно ве; објект 
је знат но оште ћен од НА ТО бом бар до ва ња 1999. го ди не; при ступ 
спо ме ни ку/ма у зо ле ју је из у зет но ре стрик ти ван због обје ка та по-
себ не на ме не у не по сред ној бли зи ни;

 – спо ме ник на Мра мо ру, по све ћен про до ру Дру ге про ле тер-
ске бри га де у Ср би ју, са гроб ни цом два де сет пар ти за на, по диг нут 
1969. го ди не;

 – спо ме ник Ми лун ки Са вић у Јо ша нич кој Ба њи, са фи гу ром 
ле ген дар не срп ске хе ро и не из осло бо ди лач ких ра то ва 1912 –1918. 
го ди не, по диг нут 1995. го ди не;

 – спо мен че сма у Јо ша нич кој Ба њи по све ће на па лим бор ци-
ма у на род но-осло бо ди лач ком ра ту 1941 –1945. го ди не;

 – спо мен пло ча Ко па о нич ког пар ти зан ског од ре да на ло ка ли-
те ту „Рас кр сни ца”, у знак се ћа ња на ме сто и дан осни ва ња ове је-
ди ни це;

 – култ но ме сто Ме то ђе у ре зер ва ту Ме то ђе, са из во ром ко ме 
се при пи су ју ле ко ви та и ис це ли тељ ска свој ства, као и са ма лим 
им про ви зо ва ним др ве ним ри ту ал ним објек том; на дан Св. Ме то-
ди ја ово ме сто тра ди ци о нал но и у ве ли ком бро ју по хо де ме шта ни 
и ту ри сти.

3.1.1.4. Во до при вре да

Под руч је Про стор ног пла на при па да сли во ви ма две аку му-
ла ци је на ме ње не во до снаб де ва њу, по сто је ће аку му ла ци је „Ће ли је” 
на ре ци Ра си ни и пла ни ра не (у из град њи) „Се ло ва” на ре ци То-
пли ци.

Бра на и аку му ла ци ја „Ће ли је” 
Бра на „Ће ли је” је из гра ђе на 1979. го ди не у бли зи ни се ла Ће-

ли је, и њо ме је фор ми ра на ви ше на мен ска аку му ла ци ја, са ви ше 
зна чај них во до при вред них функ ци ја: снаб де ва ње на се ља и ин ду-
стри је во дом, за шти та од по пла ва  – убла жа ва ње по плав них та ла са, 
по бољ ша ње ре жи ма ма лих во да, на вод ња ва ње и хи дро е нер ге ти ка 
и од ви ја ње спорт ско-ре кре а тив них ак тив но сти. Аку му ла ци ја је са 
го ди шњим ре гу ли са њем (ко е фи ци јент ре гу ли са ња β≈0,37), што јој 
пру жа по се бан зна чај у во до при вред ном си сте му Ре пу бли ке Ср би-
је, у ко ме не до ста ју објек ти упра во та квог сте пе на ре гу ли са ња, ко-
ји мо гу да ути чу на по бољ ша ње вод них ре жи ма  – сма ње ње ве ли-
ких и по ве ћа ње ма лих во да, уз дру ге на ме не у обла сти ко ри шће ња 
во да. Основ не ка рак те ри сти ке бра не и аку му ла ци је су: бра на од 
ка ме ног на ба ча ја са гли не ним је згром и фил тер ским сло је ви ма ви-
си не 51,5 m и ду жи на у кру ни 220 m. Ко та мак си мал ног успо ра је 
284 m н в, а ко та нор мал ног рад ног ни воа је 277 m н в. Је зе ро има 
три мор фо ло шки раз ли чи та де ла: 1) нај ду бљи во до за хват ни ба сен, 
2) Ва сић ки (у ка њо ну) и 3) Зла тар ски нај у звод ни ји ба сен, ко ји је 
нај пли ћи и нај ши ри. Та ква струк ту ра про сеч но плит ке аку му ла ци-
је (про сек око 12,2 m) не омо гу ћа ва да се је зе ро одр жи у ста њу 
оли го тро фи је. Ме ра ма за шти те мо гу ће је одр жа ва ти га у при хва-
тљи вом ме зо троф ном ста њу (у ко ме се са да на ла зи), са па ра ме три-
ма ква ли те та ко ји су при хва тљи ви за из во ри ште во до снаб де ва ња 
(с об зи ром да ин декс тро фи је по сте пе но ра сте, ме ре за шти те су 
ур гент не). 

Бра на и аку му ла ци ја „Се ло ва”
Ви ше на мен ска аку му ла ци ја „Се ло ва” је обје кат чи ја је 

основ на на ме на во до снаб де ва ње, а оста ле на ме не су: за шти та од 
по пла ва, за у ста вља ње на но са, про из вод ња хи дро е нер ги је, уз гој 
ри ба, ту ри зам, при во ђе ње кул ту ри спру до ва у ко ри ту ре ке То пли-
це и др. Из град ња бра не за по че та је 1986. го ди не на ре ци То пли ци 
код исто и ме ног на се ље ног ме ста, на 17 km од Кур шу мли је ка Бр-
зе ћу, а ко нач но је за вр ше на 2007. го ди не. Аку му ла ци ја кон тро ли-
ше 349 km2 сли ва или 16% сли ва ре ке То пли це (2217 km2), укуп на 
за пре ми на аку му ла ци је је 70.500.000 m3, а ко ри сна за пре ми на је 
46.000.000 m3. Основ не тех нич ке ка рак те ри сти ке бра не и аку му-
ла ци је су: бра на од ка ме ног на ба ча ја са гли не ним је згром ви си не 
70,6 m и ду жи не у кру ни од 420 m. Ко та мак си мал ног успо ра је 
524,5 m н.в, а ко та нор мал ног успо ра 516,5 m н.в. 

3 .1 .2 .  Дру  ге  на  ме  не  под  руч  ј а

3.1.2.1. При род ни ре сур си

По љо при вре да
Укуп не по љо при вред не по вр ши не на под руч ју Про стор ног 

пла на из но се око 15.936 ha4, нај ви ше на те ри то ри ји оп шти не Ра-
шка (око 47%), за тим на те ри то ри ји оп шти не Брус (око 40%) и на 
те ри то ри ји оп шти не Ле по са вић (око 13%). Под по љо при вред ним 
зе мљи штем је 49,5% под руч ја Про стор ног пла на, док је на те ри то-
ри ји На ци о нал ног пар ка по за сту пље но сти иза шу ма и шум ског зе-
мљи шта. У струк ту ри по љо при вред ног зе мљи шта из ра зи то до ми-
ни ра ју при род ни трав ња ци са 13.401 ha или 84% (од то га 8.209 ha 
па шња ка, или 51% и 5.191 ha ли ва да, или 33%). Због ре жи ма На ци-
о нал ног пар ка и га ше ња пот пла нин ских се ла, трав ња ци ко ји до ми-
ни ра ју у по љо при вред ном зе мљи шту На ци о нал ном пар ку прак тич-
но се еко ном ски не ко ри сте, што до во ди до де гра да ци је и из ме на 
аутох то них трав них са сто ји на. Слич на си ту а ци ја је и ван под руч ја 
На ци о нал ног пар ка, где ни су ис ко ри шће не по год но сти трав ња ка за 
сто чар ство (на те ри то ри ји оп шти не Брус пре те жно за го ве дар ство 
и ко њар ство, на те ри то ри ја ма оп шти на Ра шка и Ле по са вић пре-
те жно за ов чар ство и де лом ко зар ство). На под руч ју Про стор ног 
пла на је око 1.846 ha ора ни ца (11,6% од укуп ног по љо при вред ног 
зе мљи шта) и око 684 ha воћ ња ка (4,3%), с тим што ора ни це има ју 
 – – – – – – – – –
4 Зва нич ни по да ци дoбијени од Ре пу блич ког ге о дет ског за во да



го то во исто про цен ту ал но уче шће у оп шти на ма Брус и Ра шка, воћ-
ња ци су не што из ра зи ти је за сту пље ни у оп шти ни Ра шка, док је у 
оп шти ни Ле по са вић нај ма ња за сту пље ност ора ни ца и воћ ња ка. 
Ора ни це и воћ ња ци су пре те жно око се о ских на се ља, а про дук ци о-
не мо гућ но сти ора ни ца ни су у скла ду са мо гућ но сти ма па шња ка и 
ли ва да у од но су на по тен ци ја ле сто чар ства. 

Број гр ла сто ке на под руч ју Про стор ног пла на по По пи су 
2012. го ди не (5.430 ова ца, 1.100 го ве да и 97 ко за) ука зу је на ја ку 
за пу ште ност сто чар ства, у од но су на прет ход ни по пи сни пе ри од 
ко њи се ви ше не уз га ја ју, а по ве ћан је уз гој ко за. Огра ни че ња ре-
жи ми ма На ци о нал ног пар ка ов де ни су пре суд на, бу ду ћи да се ни 
ван под руч ја На ци о нал ног пар ка не ко ри сте по тен ци ја ли за раз вој 
сто чар ства. Пре ма про це ни по тен ци ја ла ло кал не крм не осно ве и 
ми ни мал ним агро е ко ло шким нор ма ти ви ма одр жа ва ња при род них 
трав ња ка, број по сто је ћих услов них гр ла сто ке на под руч ју Про-
стор ног пла на бар че ти ри пу та је ма њи од ми ни мал но мо гу ћег и 
по треб ног бро ја услов них гр ла.

По љо при вред на га здин ства као основ ни но си о ци по љо при-
вре де на Ко па о ни ку све ма ње су у ста њу да вр ше ту функ ци ју, због 
све не по вољ ни јих де мо граф ских обе леж ја. Пре ма ста ти стич ким 
кри те ри ју ми ма ви ше од 90% до ма ћин ста ва рас по ла же ма те ри јал-
ним фон до ви ма ко ји их ка те го ри шу у по љо при вред на до ма ћин-
ства, али се број по љо при вред них до ма ћин ста ва/се о ских га здин-
ста ва пер ма нент но сма њу је (по себ но у ма лим на се љи ма, нај ви ше 
у пе ри о ду 1991 –2011. го ди не). Од укуп ног бро ја га здин ста ва на 
под руч ју Про стор ног пла на, око 61% је на те ри то ри ји оп шти не 
Ра шка, око 31% на те ри то ри ји оп шти не Брус и око 8% на те ри-
то ри ји оп шти не Ле по са вић, са нај ма њим по се дом по га здин ству 
у оп шти ни Ра шка. Ме ђу до ма ћин стви ма са по се дом, пре о вла ђу ју 
она са про сеч ним зе мљи шним по се ди ма од 3 –8 ha, са до ми нант-
ним уде лом па шња ка и скром ним про из вод ним по тен ци ја лом зе-
мљи шта, мехaнизације и дру го. Пре ма По пи су по љо при вре де из 
2012. го ди не би ло је 1.066 га здин ста ва на под руч ју оп шти на Ра-
шке (56%) и Бру са (44%).

Ак ту ел на струк ту ра до ма ћин ста ва пре ма из во ри ма при хо да 
на под руч ју Про стор ног пла на ука зу је на од у ми ра ње по љо при-
вред них до ма ћин ста ва/га здин ста ва, стаг на ци ју ме шо ви тих до ма-
ћин ста ва и по раст не по љо при вред них до ма ћин ста ва, али и на не-
за не мар љи ви ути цај раз во ја ту ри зма на фор мал ну и не фор мал ну 
за по сле ност ло кал ног ста нов ни штва. Тај тренд исто вре ме но ука-
зу је и на одр жи вост на се ља са пре о вла ђу ју ћим ста ту сом ме шо ви-
тих и не по љо при вред них, чак и у од но су на по љо при вре ду, ко ја у 
овом слу ча ју пред ста вља по жељ ни, ин те грал ни сег мент ег зи стен-
ци је и раз во ја пла нин ских се ла (у са деј ству са ту ри змом и по тен-
ци јал ном ма лом при вре дом). У од но су на нор ма ти ве раз ви је них 
за пад них зе ма ља, у по љо при вре ди под руч ја Про стор ног пла на са 
про сеч но 26,3 ha по ак тив ном по љо при вред ни ку (ра чу на ју ћи да 
нај ве ћи део ове про сеч не по вр ши не чи не па шња ци и ли ва де) мо же 
се го во ри ти о не до вољ ној аграр ној за по сле но сти, што зна чи да, и 
по ред вр ло не по вољ не ста ро сне и пол не струк ту ре ста нов ни штва, 
по сто ји до во љан кван ти тет рад не сна ге у по љо при вре ди, на рав но 
уз по ди за ње ни воа зна ња, мехaнизације и, што је нај ва жни је, знат-
но ак тив ни јег и кре а тив ни јег од но са др жа ве пре ма по љо при вре ди 
и се лу. 

Шу мар ство, лов и ри бо лов
Под шу мом у На ци о нал ном пар ку је укуп но 7.427,24 ha, од 

че га под др жав ном, нај ква ли тет ни јом шу мом 7.077,02 ha и под 
при ват ном, оста лом шу мом 350,22 ha. Нео бра сле по вр ши не др-
жав ног шум ског зе мљи шта На ци о нал ног пар ка из но се укуп но 
2.311,16 ha, од че га 1.694,26 ha шум ског, 286,28 ha не плод ног и 
727,82 ha оста лог и ту ђег зе мљи шта. Др жав ним и при ват ним шу-
ма ма у окви ру На ци о нал ног пар ка га зду је Јав но пред у зе ће „На ци-
о нал ни парк Ко па о ник” у ГЈ „Бар ска ре ка”, ГЈ „Са мо ков ска ре ка” 
и ГЈ „Го бељ ска ре ка” на те ри то ри ји оп шти не Ра шка и ГЈ „Бр зећ ка 
ре ка” на те ри то ри ји оп шти не Брус, по од ред ба ма Оп ште шум ске 
осно ве На ци о нал ног пар ка Ко па о ник из 1994. го ди не, а по де ла на 
ГЈ и шум ска оде ље ња за др жа на је и у но вој Оп штој шум ској осно-
ви На ци о нал ног пар ка од 2004. го ди не. У Оп штој шум ској осно ви 
не по сто је ка те го ри је гра ђе вин ског зе мљи шта, ни зе мљи шта под 
жи ча ра ма и ски-ста за ма, чак ни ис под из гра ђе них обје ка та и по вр-
ши на (уме сто то га, у окви ру јед ног бро ја шум ских оде ље ња уста-
но вље на је на мен ска це ли на „12”  – ре кре а тив но-ту ри стич ки цен-
тар укуп не по вр ши не од око 418 ha).

На осно ву ти по ло шких ис тра жи ва ња 2002/2003. го ди не, у 
На ци о нал ном пар ку су де фи ни са на 43 ти па шу ма (од ко јих 21 тип 
по пр ви пут из дво јен у Ср би ји), рас по ре ђе них у че ти ри ком плек са: 
1. ксе ро ме зо фил них кит ња ко вих и гра бо вих шу ма, 2. ме зо фил них 
бу ко вих и бу ко во-че ти нар ских ти по ва шу ма, 3. по ја са фри го ро-
фил них че ти нар ских ти по ва шу ма и 4. су балп ских жбу на стих че-
ти на ра и ли шћа ра. По вр шин ски, нај за сту пље ни је су шу ме смр че 
(37,89%), за тим шу ме бу кве (25,35%), шу ме смр че, је ле и бу кве 
(14,04%), шу ме смр че и бу кве (10,58%), шу ме смр че и је ле (8,56%) 
и шу ме је ле и бу кве (3,45%).

У др жав ној шу ми На ци о нал ног пар ка уста но вље но је сле де-
ћих пет на мен ских це ли на: про из вод но-за штит не шу ме, за штит не 
шу ме зе мљи шта, ре кре а тив не по вр ши не, при род не пре де о не це-
ли не (II сте пен за шти те) и при род ни ре зер ва ти (I сте пен за шти те), 
ме ђу ко ји ма из ра зи то до ми ни ра ју шу ме при род них пре де о них це-
ли на (Бар ска ре ка, Са мо ков ска ре ка, Го бељ ска ре ка, Ду бо ка и Бр-
зећ ка ре ка), а за тим за штит не шу ме зе мљи шта и стро ги при род ни 
ре зер ва ти.

Ста ње шу ма На ци о нал ног пар ка по ме шо ви то сти је осред ње 
до не по вољ но, јер чи сте са сто ји не чи не 64,45% укуп но об ра сле 
по вр ши не, при че му је за те че но ста ње пре те жно у скла ду са при-
род ним по тен ци ја лом у ко ме до ми ни ра ју ком плек си чи стих смр че-
вих и чи стих бу ко вих шу ма. Ста ње ме шо ви то сти шу ма ре ла тив но 
је по вољ но са мо код стро гих при род них ре зер ва та (58,83% ме шо-
ви тих са сто ји на), а не по вољ но је на оста лим по вр ши на ма, по себ-
но код шу ма ре кре а тив не на ме не са са мо 4% ме шо ви тих шу ма.

Ста ње шу ма по по ре клу и очу ва но сти ука зу је на ква ли те тан 
и очу ван фонд др жав не шу ме у На ци о нал ном пар ку, са про сеч ном 
за пре ми ном од 341 m3/ha и те ку ћим за пре мин ским при ра стом од 
6,71 m3/ha го ди шње. До ми ни ра ју са 91,68% шу ме ви со ког при род-
ног по ре кла, уз ве штач ки по диг ну те са сто ји не од 6,46% и са мо 
1,86% из да нач ке шу ме. Очу ва не са сто ји не до ми ни ра ју са 70%, али 
је зна чај но уче шће раз ре ђе них са сто ји на (25%), уз уче шће де гра-
ди ра них фор ми (5%). У очу ва ним шу ма ма су нај ве ћи про из вод ни 
ефек ти са за пре ми ном до 372 m3/ha и за пре мин ским при ра стом од 
7,55 m3/ha, док се про из вод ни по тен ци јал у раз ре ђе ним са сто ји-
на ма ко ри сти са 80%, а у де гра ди ра ним са мо са 30%, уз знат но 
ума ње ну би о ло шку ста бил ност ове две по след ње ка те го ри је. У 
од но су на на мен ске це ли не, нај не по вољ ни је ста ње очу ва но сти је 
код за штит них шу ма зе мљи шта (са 32,63% раз ре ђе них и 13,69% 
де гра ди ра них са сто ји на), а нај по вољ ни је ста ње код при род них ре-
зер ва та (без из да нач ких шу ма и са 2,13% ве штач ки по диг ну тих са-
сто ји на).

У На ци о нал ном пар ку је ре ги стро ва но 26 вр ста др ве ћа, од 
че га су три вр сте уни ште не. У дрв ном фон ду до ми ни ра ју смр ча 
са 58%, бу ква са 33% и је ла са 8%, док све оста ле вр сте уче ству ју 
са 1%. 

Нај зна чај ни ји аби о тич ки фак то ри ште та у шу ма ма На ци о-
нал ног пар ка су снег, мраз, ве тро ви и по жа ри. Нај ве ће ште те од 
сне га (по себ но вла жног) на ста ју пре оп те ре ће њем кру на че ти на ра, 
због че га до ла зи до сне го ло мо ва, ве тро и зва ла и са ви ја ња ста ба-
ла. Ште те од ве тра ком би ну ју се са ште та ма од сне га, а ве тар сам 
ути че на пре ко мер ну тран спи ра ци ју би ља ка и на пре но ше ње спо-
ра па ра зит них гљи ва. По жар је по тен ци јал но нај ве ћа опа сност за 
ове шу ме, по себ но у че ти на ри ма за вре ме лет њих ме се ци. Ме ђу 
би о тич ким фак то ри ма ште та нај зна чај ни је су бо ле сти про у зро ко-
ва не па ра зит ским гљи ва ма  – ми ко за ма, а у ма њем сте пе ну бо ле сти 
иза зва не ви ро за ма, бак те ри о за ма и па ра зит ним цвет ни ца ма. Нај-
ве ћи не при ја тељ при род них са сто ји на че ти нар ских шу ма је па ра-
зит на гљи ва He te ro ba si dion an no sum, ко ја узро ку је су ше ње ста бла 
и тру ље ње ко ре на и др ве та (ли шћа ри су от пор ни на ову гљи ву, али 
јој слу же као тран зит ни до ма ћи ни), а знат не ште те при чи ња ва и 
гљи ва на шум ским кул ту ра ма бе лог бо ра и смр че. Ме ђу број ним 
па ра зит ским и са про фит ским биљ ка ма ко је на па да ју ли шћа ре, из-
ра зи ти је су штет не оне ко је се ја вља ју на ко ри бу кве. Од ште то чи-
на, нај зна чај ни ји су штет ни ин сек ти и сит ни гло да ри. У шум ским 
кул ту ра ма смр че нај ве ћи про блем пред ста вља ју ин сек ти смр чи ни 
хер ме си, а у шум ским кул ту ра ма бе лог бо ра бо ров са ви јач, бо ро-
ве зо ље и сип ци. У при род ним са сто ји на ма смр че ште то чи не су 
осмо зу би и ше сто зу би смр чин пот кор њак и пру га сти др ве нар, а у 
са сто ји на ма бу кве бу кви не му ве га ли це, бу квин сур лаш ми нер, бу-
квин ми нер и дру го.

При ват не шу ме на под руч ју На ци о нал ног пар ка за сту пље не су 
пре те жно на ма лим пар це ла ма по ње го вом обо ду (у окви ру III сте пе на 



за шти те), са про сеч ном за пре ми ном дрв не ма се од 279,46 m3/ha и про-
сеч ним го ди шњим при ра стом од 5,58 m3/ha, а на ме ње не су за шти ти зе-
мљи шта. У овим шу ма ма до ми ни ра ју га здин ске кла се бу кве (64,70%), 
смр че (18,57%) и смр че-бу кве (8,51%). По по ре клу, са 96,58% по вр-
ши не до ми ни ра ју ви со ке шу ме, го то во у пот пу но сти очу ва не, пре ма 
3,42% из да нач ких шу ма ко је су на ви ше од 1/3 де гра ди ра не. По сме-
си пре о вла ђу ју чи сте са сто ји не са 86,70%, док су 13,30% ме шо ви те 
са сто ји не. Ме ђу вр ста ма др ве ћа до ми ни ра бу ква са око 76%, а за тим 
смр ча са око 23%. Здрав стве но ста ње шу ма је до ста до бро, а угрoжене 
су нај ви ше од по жа ра.

Га здо ва ње шу ма ма Јав но пред у зе ће „На ци о нал ни парк Ко па-
о ник” је нај пре по ве ра ва ло Јав ном пред у зе ћу „Ср би ја шу ме”, а у 
по след ње вре ме при ват ним из вр ши о ци ма. Се чу шу ме (од ко је се 
Јав но пред у зе ће „На ци о нал ни парк Ко па о ник” нај ве ћим де лом из-
др жа ва) не пра те аде кват не уз гој не ме ре. Шум ски пу те ви су за пу-
ште ни, а њи хо ва про ход ност че сто опре де љу је прав це се че и одр-
жа ва ња. Одр жа ва ње шу ма је на ни ском ни воу, а код се че се шу ма 
не чи сти од гра ња. Та ко ђе се не спро во ди про пи сни шум ски ред.

У об у хва ту Про стор ног пла на, ван На ци о нал ног пар ка на ла-
зе се де ло ви ГЈ сле де ћих по вр ши на: „Кре мић ке шу ме” 877,67 ha, 
„Ве ли ки Влах”  – Је дов ник  – Тре ска” 2.637,29 ha ко ји ма га зду је 
Шум ско га здин ство „Шу мар ство”  – Ра шка, за тим „Бла жев ске шу-
ме” 212,21 ha, „Ко па о ник” 923,48 ha, „Же љин” 39,34 ha, „Ивљак” 
158,66 ha ко ји ма га зду је Шу мар ско га здин ство „Ра си на” Кру ше вац 
и „Ја рик  – Бе ло Бр до” ко ји ма га зду је Шу мар ско га здин ство „Ле по-
са вић” Ле по са вић.

Основ не на ме не шу ма су про из вод ња др ве та, за шти та во да III 
сте пе на, за шти та зе мљи шта од еро зи је, стал на за шти та шу ма (из-
ван га здин ског трет ма на) и стро ги ре зер ват при ро де I сте пе на (из 
По себ не осно ве га здо ва ња шу ма ма за ЈГ „Кре мић ке шу ме”: „Рав-
ни ца”, ре зер ват ве о ма рет ког цр но бо ро вог шум ског еко си сте ма 
Ко па о ник). При род ни ре зер ват „Рав ни ца” има об ра слу по вр ши ну 
12,75 ha и на ла зи се у де ве том оде ље њу, од се ци а, б, ц и чи сти на 
1  – шум ско зе мљи ште по вр ши не 0,5 ha. При род ни ре зер ват „Рав-
ни ца” свр стан је у на мен ску це ли ну 84  – стро ги при род ни ре зер ват. 
Овим шу ма ма га зду је Јав но пред у зе ће „Ср би ја шу ме” на ко ји ма се 
на ла зе са сто ји не ко је пре ма основ ној на ме ни при па да ју на мен ским 
це ли на ма 21 (за шти та из во ри шта во до снаб де ва ња је зе ра „Ће ли је” 
на ре ци Ра си ни), 26 (за шти та зе мљи шта I сте пе на, за шти та ста ни-
шта/зе мљи шта од во де, сне га, ве тра, кли зи шта и др, где се по себ но 
мо ра во ди ти ра чу на о трај ном одр жа ва њу шум ске ве ге та ци је) и 66 
(стал на за шти та шу ма из ван га здин ског трет ма на), а ко је пред ста-
вља ју шу ме ви со ке за штит не вред но сти (HCVF  – 4).

Пре ма Лов ној осно ви ло ви шта „Ко па о ник” за пе ри од 2013 –
2023. го ди не, у окви ру На ци о нал ног пар ка пред ви ђе ни су лов ни 
ре зер ва ти „Су во ру ди ште  – Ја рам” и „Рав ни ште” на укуп ној по вр-
ши ни од 1.392 ha, а укуп на лов но-про дук тив на по вр ши на ло ви шта 
об у хва та 11.219,53 ha. У На ци о нал ном пар ку лов је ор га ни зо ван у 
ло кал ним ло вач ким дру штви ма удру же ним у Ло вач ки са вез Ср би-
је. Јав но пред у зе ће „На ци о нал ни парк Ко па о ник” не до вољ но са ра-
ђу је са овим ло вач ким дру штви ма, а ни је рет ко иле гал но за ла же ње 
ло ва ца на те ри то ри ју На ци о нал ног пар ка. 

Од лов не ди вља чи, у На ци о нал ном пар ку су као га је не вр-
сте при сут не (2011. го ди не): ср на 66 (по Лов ној осно ви оп ти мал на 
број ност је 70, а фонд пред лов је 86), ди вља сви ња 43 (оп ти мал на 
број ност је 50, а фонд пред лов је 63), зец 83 (оп ти мал на број ност 
је 160, а фонд пред лов је 256), пољ ска ја ре би ца 56 (оп ти мал на 
број ност је 200, а фонд пред лов је 400) и ја ре би ца ка ме њар ка 10. 
Пре ма кри те ри ју ми ма IUCN, од га је них вр ста ди вља чи на Ко па о-
ни ку у ка те го ри ју ра њи вих спа да ја ре би ца ка ме њар ка, док оста ле 
вр сте ни су угро же не, за ви сно од за шти те (а ди вља сви ња и без об-
зи ра на за шти ту). У бу дућ но сти се пла ни ра ре ин тро дук ци ја но вих 
вр ста, али су при хва тљи ве са мо иш че зле аутох то не вр сте (европ-
ски је лен, ди во ко за и ве ли ки те треб). Зна ча јан не га тив ни фак тор 
за број ност ди вља чи је и кри во лов у и ван гра ни ца На ци о нал ног 
пар ка. Пре ма све му на ве де ном, лов ству се не при да је зна чај из ра-
зи ти је ко мер ци јал не де лат но сти, већ се ви ше ра чу на са по ве ћа њем 
број но сти вр ста ко је ће упот пу ни ти бо гат ство На ци о нал ног пар ка, 
од зна ча ја за кул ту ро ло шку и ту ри стич ку пре зен та ци ју (ис тра жи-
ва ња и еду ка ци ја, фо то са фа ри, по сма тра ње ди вља чи, ма ли зоо-врт 
и дру го). Исто вре ме но тре ба во ди ти ра чу на да не ке од по сто је ћих 
и мо гу ћих вр ста ди вља чи мо гу би ти опа сне за по се ти о це и ту ри сте 
(вук, ди вља сви ња, ме двед, рис). Раз вој ту ри зма са по ну дом у цен-
три ма и у про сто ру, као и ши ро ко дис пер зо ва на по ну да при род них 

и кул тур них вред но сти На ци о нал ног пар ка за пре зен та ци ју по се-
ти о ци ма ни су у скла ду са раз во јем лов ства, али сва ка ко има ју над 
њим пред ност.

Ри бар ство на под руч ју Про стор ног пла на још је ма ње раз ви-
је но од лов ства. Во де На ци о нал ног пар ка при па да ју сал мо нид ном, 
па стрм ском ре ги о ну, са ре ла тив но скром ним ри бљим на се љи ма 
по точ не па стрм ке. Због си ро ма штва во дом, у ве ћи ни во до то ка на 
под руч ју На ци о нал ног пар ка не ма зна чај ни јих усло ва за ве ћу по-
пу ла ци ју по точ не па стрм ке, из у зев у Са мо ков ској и Го бељ ској ре-
ци (као чи стим во до то ци ма са зна чај ни јим про то ком), од но сно у 
Бар ској ре ци и Ци ган ском по то ку (као при род ним пло ди шти ма). 
Пре ма ре ле вант ним до ку мен ти ма, на под руч ју На ци о нал ног пар-
ка до зво љен је ри бо лов са мо у на уч но-ис тра жи вач ке свр хе, док 
је при вред ни ри бо лов за бра њен, бу ду ћи да за то и не ма усло ва. 
До зво ља ва ње спорт ског ри бо ло ва (уз по што ва ње ло во ста ја, ми-
ни мал не ду жи не ри бе и упо тре бу ве штач ког мам ца), пред ви ђе но 
је по уста но вље њу ста бил не по пу ла ци је по точ не па стрм ке и по-
ве ћа не мо ћи ње не при род не ре про дук ци је (по по себ ном ак ци о ном 
пла ну га здо ва ња овом вр стом и ње ним ста ни шти ма). Ван под руч ја 
На ци о нал ног пар ка по сто је и дру ге аутох то не вр сте ри ба  – по точ-
на мре на, клен, укли ја, та ко ђе са скром ном по пу ла ци јом, али са 
до брим мо гућ но сти ма да се она по ве ћа и обо га ти, под усло вом да 
се и ов де план ски упра вља (не га ти ван при мер не струч ног по ри-
бља ва ња Се ме те шког је зе ра не а у тох то ним вр ста ма, ко је су уни-
шти ле део за шти ће не аутох то не фа у не). На под руч ју Про стор ног 
пла на на пра вљен је је дан број ма лих при ват них риб ња ка ко ји ука-
зу ју на со лид не усло ве уз го ја и то ва ри бе.

Ге о ло шке ка рак те ри сти ке и руд но бо гат ство
Од руд них бо гат ста ва на под руч ју На ци о нал ног пар ка има 

гво жђа (ис цр пље не ра ци о нал не ре зер ве и за тво ре ни руд ни ци 
„Су ва Ру да” на ло ка ли те ти ма „Су во ру ди ште  – Пан чи ћев врх” и 
„Бар ска ре ка”), во ла сто ни та на Јар му и гра ђе вин ског ка ме на (ни је 
пред ви ђе на екс пло а та ци ја због ре жи ма На ци о нал ног пар ка). 

Пре ма еви ден ци ји Ми ни стар ства ру дар ства и енер ге ти ке, Сек-
тор за ге о ло ги ју и ру дар ство, на под руч ју Про стор ног пла на по сто-
је сле де ћа екс пло а та ци о на по ља (Ре фе рал на кар та 1): 1. Пред у зе ће 
„Ко ра ли ће руд ник и се па ра ци ја”, ле жи ште „Ко ра ли ће”, 2. Пред у зе-
ће „Украс Но ви Па зар”, ле жи ште „Дрен ска Кли су ра”, си ро ви на гра-
но ди о рит и ле жи ште „Ве ли ко бр до”, 4. „Фар ма ком МБ” ле жи шта 
„Са став ци” и „Кри же вак”, си ро ви на оло во и цинк, 6. „Руд ни ци и 
же ле за ра Сме де ре во”, ле жи шта „Су во ру ди ште”, си ро ви на гво жђе, 
и 8. Пред у зе ће „Руд ник оло ва и цин ка Ко па о ник”, ле жи ште Бе ло 
Бр до, си ро ви на оло во и цинк. Ко ри шће ње под зем них во да вр ши се 
на сле де ћим про сто ри ма: 1. Пред у зе ће „MM Pe trol”, из во ри ште у 
Јо ша нич кој Ба њи, Е-62, 2. Пред у зе ће „Euro Com pany” d.o.o., под-
руч је Бр зе ће, бу нар ИЕБП-1/03, Е-21.

Ис тра же не су и ове ре не ре зер ве оло ва и цин ка на ло ка ли те-
ту „Кри же вак” („Фар ма ком МБ”). По ред ово га, одо бре на су и сле-
де ћа ге о ло шка ис тра жи ва ња ми не рал них ре сур са: 1) наф те и га са, 
„Нафт на ин ду стри ја Ср би је” а.д.  – Но ви Сад, на ис тра жном про-
сто ру ко ји се у ре ги стру ис тра жних про сто ра во ди под бро јем 1915; 
2) си ро ви на оло ва, цин ка, ба кра, зла та и гво жђа на ло ка ли те ту „Ра-
шка”, „Фар ма ком”, 3) си ро ви не по ли ме та лич не ми не ра ли за ци је на 
ло ка ли те ту „Ко ва чи”  – Ви туш, „Rok sto ne” gro up д.o.o., и 4) оло-
ва, цин ка и ан ти мо на на ло ка ли те ту „Ис точ ни Ко па о ник”  – „Geo 
Con sal ting Stu dio” d.o.o. Ис тра жи ва ње под зем них во да вр ши се на 
сле де ћим про сто ри ма: 1. Пред у зе ће „Мил ма ри” д.о.о., из во ри ште 
на под руч ју Ча је тин ског бр да на Ко па о ни ку, V-761, и 2. Пред у зе ће 
„KПИ” д.o.о., ге о тер мал на и хи дро ге о ло шка ис тра жи ва ња у кру гу 
ком плек са Ко па о ник Re sort Ho tel, V-712.

3.1.2.2. При вред ни раз вој

При вре ду под руч ја Про стор ног пла на, од ли ку је до ми на ци ја 
ту ри стич ке де лат но сти, чи ји је раз вој за по чео 1970. го ди не усва-
ја њем Ре ги о нал ног про стор ног пла на под руч ја Ко па о ник и осни-
ва њем За јед ни це за уна пре ђе ње раз во ја под руч ја Ко па о ник, пре 
про гла ше ња На ци о нал ног пар ка Ко па о ник (1981. го ди не), али је и 
та да до ми ни рао при ступ за шти те при род не сре ди не као основ ног 
ту ри стич ког ре сур са. ТЦ Ко па о ник, са ре а ли зо ва ним ка па ци те ти-
ма и ски ја ли штем (60 km ста за и 23 жи ча ре), да нас пред ста вља 
ли де ра раз во ја пла нин ског ту ри зма у ре ги о нал ном окру же њу. 



Од оста лих при вред них ак тив но сти на под руч ју Про стор ног 
пла на па жњу за слу жу ју по љо при вре да, шу мар ство и об ли ци при-
ват не ма ле при вре де у тра ди ци о нал ним на се љи ма. По љо при вре да 
је у про це су стаг на ци је или га ше ња, уз не до вољ ну по ве за ност са 
раз во јем ту ри стич ког цен тра на Ко па о ни ку. Тра ди ци о нал ни за-
на ти су углав ном из у мр ли са ста рим мај сто ри ма, и за њих не ма 
ин те ре со ва ња, па ни по тре бе као ра ни је (ко вач, пот ки вач, са рач, 
ко лар и дру го). Но ве за на те не ма ко да за сну је, по го то ву про из вод-
не. За то се ма ла при вре да тра ди ци о нал них под ко па о нич ких се ла 
сво ди на ма ло број не услу жне рад ње и се о ски ту ри зам. У фа зи ин-
тен зив ни јег раз во ја је ту ри стич ка по ну да (апарт ма ни и пан си о ни) 
у Ли си ни, Бр зе ћу са Гоч ман ци ма и Јо ша нич кој Ба њи ко ја ће се за-
о кру жи ти с ре а ли за ци јом си сте ма вер ти кал ног тран спор та и по ве-
зи ва њем са ски ја ли штем у ви син ској зо ни Ко па о ни ка.

3.1.2.3. Ста нов ни штво, на се ља и со ци јал ни раз вој

Ста нов ни штво
Пре ма По пи су 2011. го ди не, у 19 на се ља об у хва ће них Про-

стор ним пла ном жи ве ло је 2.811 ста нов ни ка (ста ти стич ки по да ци за 
на се ља ко ја се на ла зе на те ри то ри ји АП Ко со ва и Ме то хи је ни су до-
ступ ни). Основ на ка рак те ри сти ка је из у зет но ни ска про сеч на гу сти-
на на се ље но сти ко ја из но си око 9 ст/km2. Нај ве ћу про сеч ну гу сти ну 
на се ље но сти има ју на се ља Јо ша нич ка Ба ња (29 ст/km2) и Ра ко вац 
(17 ст/km2) што је да ле ко ис под ре пу блич ког про се ка (93 ст/km2). Са 
дру ге стра не, нај ни жу про сеч ну гу сти ну на се ље но сти има Ко па о-
ник (1 ст/km2), Кре ми ће, Ти о џе (2 ст/ km2) и Па љев шти ца (3 ст/km2).

Под руч је об у хва ће но Про стор ним пла ном ка рак те ри ше из ра-
зи та де по пу ла ци ја. Опа да ње бро ја ста нов ни ка по сле ди ца је ни ског 
при род ног при ра шта ја и ин тен зив них ми гра ци ја ста нов ни штва ка 
оп штин ским и ве ћим ур ба ним цен три ма. У пе ри о ду од 1948. до 
2011. го ди не, у ве ћи ни на се ља број ста нов ни ка је кон ти ну и ра но 
ра стао све до 1961. го ди не. На кон то га до ла зи до опа да ња бро ја 
ста нов ни ка у свим на се љи ма на под руч ју Про стор ног пла на из у-
зев на се ља Кри ва Ре ка и на се ља Јо ша нич ка Ба ња у ко ји ма до де-
по пу ла ци је до ла зи тек на кон 1971. го ди не. На се ље Бр зе ће бе ле-
жи ма ли по пу ла ци о ни раст 2002. го ди не на кон че га је на ста вљен 
про цес де по пу ла ци је. У по след њем ме ђу по пи сном пе ри о ду, пре ма 
но вој ме то до ло ги ји По пи са, уку пан број ста нов ни ка сма њен је за 
814, од но сно за око 23%.

На осно ву про сеч не ста ро сти ста нов ни штва (54,7 го ди на), ово 
под руч је се на ла зи у ста ди ју му нај ду бље де мо граф ске ста ро сти, 
где ка те го ри ја ста рог ста нов ни штва (пре ко 60 го ди на) бе ле жи ре-
ла тив но нај ве ће уче шће у укуп ној по пу ла ци ји (око 38%). Уче шће 
мла дог ста нов ни штва (до 19 го ди на) на под руч ју Про стор ног пла на 
из но си око 16%, при че му је нај по вољ ни ја си ту а ци ја у на се љи ма 
Бр зе ће (24%), Јо ша нич ка Ба ња (20%) и Кри ва Ре ка (18%). У на се-
љи ма Ти о џе, Ба дањ и Кре ми ће 2011. го ди не ни је би ло мла дог ста-
нов ни штва, док је уче шће ста рог ста нов ни штва би ло ве ће од 70%.

У пе ри о ду на кон 1948. го ди не уку пан број до ма ћин ста ва кон ти-
ну и ра но је ра стао у ве ћи ни на се ља до 1991. го ди не ка да услед ин тен-
зи ви ра ња про це са де по пу ла ци је до ла зи до ње го вог сма ње ња. Пре ма 
по да ци ма По пи са из 2011. еви ден ти ра но је 1.057 до ма ћин ста ва, што 
је 202 до ма ћин ства ма ње у од но су на 2002. го ди ну, a про сеч на ве ли-
чи на до ма ћин ста ва је сма ње на са 2,7 на 2,4 чл/до ма ћин ству.

Стам бе ни фонд на под руч ју Про стор ног пла на 2011. го ди не 
бро јао је 4.500 ста но ва. Ста но ви за стал но ста но ва ње чи ни ли су 
око 34% (3.538 ста но ва) укуп ног стам бе ног фон да од че га је око 
29% (1.040 ста но ва) ста но ва би ло на ста ње но, док је око 70% би ло 
(2.498 ста но ва) не на ста ње но.

Мре жа на се ља
Про стор ним пла ном об у хва ће но је 19 на се ља на де ло ви ма те-

ри то ри ја оп шти на Ра шка (де сет на се ља), Брус (се дам на се ља) и 
Ле по са вић (два на се ља). То су пот пла нин ско/пла нин ска на се ља на 
ви си на ма од 500 m н.в. (Јо ша нич ка Ба ња) до 1.600 m н в. (Ли си на –
Ча је ти на), пре те жно раз би је не мор фо ло шке струк ту ре.

Мре жу на се ља на под руч ју Про стор ног пла на ка рак те ри ше 
до ми на ци ја из ра зи то ма лих (па ту ља стих) и ма лих се о ских на се-
ља, из у зев Јо ша нич ке ба ње ко ја за хва љу ју ћи раз ви је ној ту ри стич-
кој функ ци ји има ста тус град ског на се ља. Де по пу ла ци ја, ста ре ње 
ста нов ни штва, кон цен тра ци ја ста нов ни штва у град ским на се љи ма 
ван под руч ја Про стор ног пла на, ре зул ти ра ли су по ве ћа њем бро ја 
па ту ља стих на се ља у пе ри о ду од 1948. до 2011. го ди не (Та бе ла I-3).

Та бе ла I-3: Про ме не у де мо граф ској ве ли чи ни на се ља 1948–
2011. го ди не

Тип на се ља
(број становника)

1948 2011

Број 
на се ља

Ку му ла тив ни 
збир бр   

ста нов ни ка

Број
Насеља

Ку му ла тив ни  
збир бр   

ста нов ни ка)
Па ту ља ста на се ља (<100) 2 166 10 525
Ма ла на се ља (100 –200) 4 726 3 950
Сред ња ма ња на се ља (200 –500) 7 2666 3 1775
Сред ња ве ћа на се ља (500 –1 000) 3 4768 - -
Град ска на се ља >1000 1 5943 1 2811

Про стор на и функ циј ска тран сфор ма ци ја мре же на се ља од-
ви ја ла се под ути ца јем раз во ја оп штин ских цен та ра Ра шке и Бру-
са, од но сно цен та ра на ци о нал ног зна ча ја Кру шев ца, Но вог Па за ра 
и Кра ље ва. Мре жа на се ља на под руч ју Про стор ног пла на пред ста-
вља фраг мен те мре жа на се ља у окви ру оп шти на Ра шка, Брус и Ле-
по са вић и тре ба да бу де тре ти ра на у кон тек сту раз во ја на ве де них 
оп шти на, али и у кон тек сту ТЦ Ко па о ник.

Раз вој ТЦ Ко па о ник (са је згром на Су вом ру ди шту и пра те-
ћим под цен три ма  – за по че тим на Сре брн цу и Јар му, фор ми ра ним 
у Бр зе ћу и Јо ша нич кој Ба њи, као и са аморф ном на сељ ском це ли-
ном Ли си на  – Ча је ти на) имао је ути цај на про ме ну мре же на се ља и 
си сте ма ло кал них цен та ра на под руч ју Про стор ног пла на.

Ве ћи на на се ља оства ру је сла бе са о бра ћај не и функ ци о нал-
не ве зе, ка ко са оп штин ским цен три ма, та ко и са ТЦ Ко па о ник. 
Функ ци је цен та ра за јед ни це на се ља, у овом кон тек сту на од ре ђен 
на чин већ вр ше Ко па о ник/Су во ру ди ште, Јо ша нич ка Ба ња, Бр зе ће 
и Кри ва Ре ка.

Оста ла на се ља на под руч ју Про стор ног пла на (Ба дањ, Кре-
ми ће, Ра ко вац, Се ме теш, Ти о џе, Ши па чи на, Ли си на, Се ме теш, 
Ра ко вац и Цр на Гла ва у оп шти ни Ра шка, Бо зо љин, Кне же во, Гоч-
ман ци, Ли ва ђе, Па љев шти ца и Рав ни ште у оп шти ни Брус, Гув ни-
ште и Бе ло Бр до у оп шти ни Ле по са вић), прак тич но још ни су под 
ути ца јем ту ри зма на Ко па о ни ку, сла бо су са о бра ћај но по ве за на са 
ТЦ Ко па о ник и оп штин ским цен три ма, без јав них слу жби и ко му-
нал не опре ме, са од у ми ра њем ста нов ни штва и при вре де.

Со ци јал ни раз вој
Ве ћи ну услу га јав них слу жби ста нов ни штво са под руч ја 

Про стор ног пла на за до во ља ва у оп штин ским цен три ма. С об зи-
ром на пе ри фер ни по ло жај и сла бу по ве за ност на се ља са оп штин-
ским цен три ма, мре жа јав них слу жби на под руч ју Про стор ног 
пла на ни је раз ви је на. 

Вр ти ћи се углав ном на ла зе у оп штин ским цен три ма и на се-
љи ма Кри ва Ре ка и Бр зе ће, пред школ ско обра зо ва ње ор га ни зо ва-
но је окви ру пред школ ских уста но ва у оп штин ским цен три ма и 
на се љи ма Јо ша нич ка Ба ња и ТЦ Ко па о ник. Под руч је је ре ла тив-
но до бро по кри ве но објек ти ма основ ног обра зо ва ња. У на се љи-
ма Кри ва Ре ка и Јо ша нич ка Ба ња по сто је објек ти осмо го ди шњег 
основ ног обра зо ва ња. Из дво је на оде ље ња че тво ро го ди шњег обра-
зо ва ња на ла зе се у Бр зе ћу, Ра ков цу, Ши па чи ни, Ко па о ни ку и Цр-
ној Гла ви. Спе ци ја ли зо ван пре воз уче ни ка ви ших раз ре да ни је ор-
га ни зо ван. На под руч ју Про стор ног пла на не ма обје ка та сред њег 
обра зо ва ња. 

Мре жу обје ка та при мар не здрав стве не за шти те, по ред до мо-
ва здра вља ко ји су сме ште ни у оп штин ским цен три ма чи не здрав-
стве на ста ни ца у Јо ша нич кој Ба њи и се о ске ам бу лан те у на се љи ма 
Ко па о ник и Кри ва Ре ка. Спе ци ја ли зо ва на бол ни ца  – ба ња функ ци-
о ни ше у Јо ша нич кој Ба њи.

Со ци јал на за шти та ор га ни зо ва на је у окви ру цен та ра за со-
ци јал ни рад ко ји се на ла зе у оп штин ским цен три ма. Мре жа обје-
ка та кул ту ре је сла бо раз ви је на са кон цен тра ци јом обје ка та у оп-
штин ским цен три ма.

У Бр зе ћу, а по себ но у Јо ша нич кој Ба њи као афир ми са ним 
цен три ма за јед ни ца на се ља, јав не услу ге и јав не слу жбе су пре те-
жно у функ ци ји гра ви ти ра ју ћег ста нов ни штва. У дру га два цен тра 
за јед ни ца на се ља  – Кри ва Ре ка и Бе ло Бр до не ма ни нео п ход них 
са др жа ја услу га и јав них слу жби ко ји од го ва ра ју фор мал ном ста-
ту су ових цен трал них ме ста. Оста ла се о ска на се ља на под руч ју 
Про стор ног пла на ни су опре мље на јав ним са др жа ји ма за сва ко-
днев не по тре бе, а још увек ве о ма ло ша са о бра ћај на по ве за ност са 
цен три ма оте жа ва или оне мо гу ћа ва ко ри шће ње цен трал них јав-
них са др жа ја, или уво ђе ње мо бил них слу жби.



Услу ге тр го ви не, уго сти тељ ства и тех нич ких сер ви са раз ви-
је ни је су са мо у ком плек си ма и на се љи ма са из ра же ним ту ри стич-
ким функ ци ја ма, пр вен стве но на Су вом ру ди шту, а за тим у Јо ша-
нич кој Ба њи и де лом у Бр зе ћу, док су у оста лим на се љи ма са мо 
еле мен тар но за сту пље не. Јав не слу жбе су та ко ђе раз ви је ни је са мо 
у окви ру ту ри стич ке по ну де Су вог ру ди шта и до не кле Бр зе ћа, као 
и у окви ру ме шо ви тог на се ља Јо ша нич ка Ба ња.

3.1.2.4. Ин фра струк тур ни си сте ми

Са о бра ћај
Око сни цу са о бра ћај не мре же под руч ја Про стор ног пла на чи-

не сле де ће де о ни це по сто је ћих др жав них пу те ва (у да љем тек сту 
ДП) II ре да: 

 – ДП IIа ре да број 207, де о ни ца број 20701 од чво ра 2227 Би-
ља но вац (km 0+000) до чво ра 20701 Јо ша нич ка Ба ња (km 10+336) 
и де о ни ца број 20702 од чво ра 20701 Јо ша нич ка Ба ња (km 10+336) 
до чво ра 20702 Гр чак (km 27+125) укуп не ду жи не од око 6,9 km;

 – ДП IIа ре да број 210, де о ни ца број 21001 од чво ра 20701 Јо-
ша нич ка Ба ња (km 0+000) до чво ра 21001 Ко па о ник (km 23+788) 
и де о ни ца број 21002 од чво ра 21001 Ко па о ник (km 23+788) до 
чво ра 3101 Руд ни ца (km 42+456), укуп не ду жи не од око 35,7 km;

 – ДП IIа ре да број 211, де о ни ца број 21103 од чво ра 20802 
Брус (Бр зе ће) (km 31+589) до чво ра 21101 Бр зе ће (km 49+053) и 
де о ни ца број 21104 од чво ра 21101 Бр зе ће (km 49+053) до чво ра 
21001 Ко па о ник (km 66+693), укуп не ду жи не од око 21,2 km;

 – ДП IIа ре да број 212, де о ни ца број 21201 од чво ра 21101 
Бр зе ће (km 0+000) до чво ра 21201 Блажевo (km 12+996), укуп не 
ду жи не од око 6,9 km;

 – ДП IIб ре да број 446 Дрен  – Бе ло Бр до, де о ни ца 44601, 
од чво ра 3103 Дрен (km 0+000) до чво ра 44601 Бе ло Бр до (km 
15+629) укуп не ду жи не од око 6,1 km.

Укуп на ду жи на ових де о ни ца је око 76,8 km, од че га је на 
под руч ју На ци о нал ног пар ка око 34,6 km. На ДП II ре да на до ве-
зу ју се оп штин ски, ка те го ри са ни и не ка те го ри са ни пу те ви. Укуп но 
је на под руч ју Про стор ног пла на око 121,4 km оп штин ских пу те-
ва, од че га укуп на ду жи на де о ни ца ко ја про ла зе кроз На ци о нал ног 
пар ка из но си око 28 km.

Са о бра ћај ну мре жу упот пу њу ју број ни шум ски и слу жбе ни 
пу те ви, пла ни нар ске, из лет нич ке и ре кре а тив не ста зе.

Во до снаб де ва ње и од во ђе ње от пад них во да
На под руч ју Про стор ног пла на во до снаб де ва ње на се ља обез бе-

ђу је се пре ко сле де ћих во до вод них си сте ма и ло кал них из во ри шта:
1. Во до вод ни си стем по стро је ња за пре ра ду си ро ве во де 

„Са мо ков ска ре ка”  – Су во ру ди ште  – Ја рам  – Сре бр нац об у хва та 
сва на се ља у гра ни ци На ци о нал ног пар ка Ко па о ник. Си стем има 
три под си сте ма: „Су во ру ди ште  – Ја рам”; „Ли си на –Ши па чи на”; и 
„Сре бр нац –Рен да ра”. Овај си стем ко ри сти по сто је ће во до за хва те 
из отво ре ног то ка на Са мо ков ској ре ци, по то ку ис под Ка за нов ског 
Ба чи шта и Дра ган ском по то ку у ко ли чи ни од око 40 –50 l/s, из ко-
јих се во да до пре ма до по стро је ња за пре ра ду си ро ве во де код Је-
ла чи ћа стру га ре, а ода тле при мар ним во дом Су во ру ди ште  – Ја рам 
 – Сре бр нац до по тро ша ча. Си ро ва во да је про бле ма тич ног ква ли-
те та (ве ли ко ор ган ско за га ђе ње) и по сто је ћи си стем пре чи шћа ва-
ња не да је за до во ља ва ју ћи ква ли тет во де за пи ће. Из тих раз ло га 
са да је у фа зи ре кон струк ци ја по сто је ћег по стро је ња за пре чи шћа-
ва ње во де, као и на ла же ње но вих по тен ци јал них из во ри шта за бу-
ду ће во до снаб де ва ње. На овај во до вод ни си стем се при кљу чу ју и 
ту ри стич ка на се ља: „Сун ча на до ли на”, „Тре ска”, „Ча је ти на”, „Ли-
си на” и „Рен да ра” ко ји зах те ва ју знат не ко ли чи не до дат не во де.

2. Во до вод ни си стем „Па љев шти ца” (во до вод Бру са и окол-
них на се ља) се раз ви ја као груп ни си стем, ко ји по сте пе но до би ја 
од ли ке за о кру же ног и за себ ног под си сте ма у окви ру Ра син ско-по-
мо рав ског ре ги о нал ног си сте ма. Овај си стем ко ри сти из во ри ште 
„Виг њи ште” (Па љев шти ца), са ста вље но од ви ше кап ти ра них из-
во ра, где се за хва та 30 –50 l/s во де. По ло жај из во ри шта омо гу ћа-
ва да се во до вод раз ви ја као гра ви та ци о ни, без пумп них ста ни ца. 
Ква ли тет во де на из во ри шту је та кав да је до вољ но да се во да тре-
ти ра са мо дез ин фек ци јом. 

3. Во до вод ни си стем „Бр ве ни ца” има осам под си сте ма од 
ко јих је че ти ри на под руч ју Про стор ног пла на и то: „Јо ша нич ка 
Ба ња” (об у хва та и на се ља Мо ри ћи и Ра ко вац), „Ча ма ги ћа Вре ло” 

(об у хва та и на се ља и на се ља Ба дањ и Се ме теш), „Кра ви ће” (об у-
хва та и на се ље Ти о џе) и „Кре ми ће”. Под си сте ми „Ча ма ги ћа Вре-
ло”, „Кра ви ће” и „Кре ми ћи” снаб де ва ју и дру га окол на се о ска на-
се ља ван под руч ја Про стор ног пла на.

4. Ло кал ни во до вод на се ља Бр зе ће има из во ри ште вр ло ква-
ли тет не во де до вољ них ка па ци те та, та ко да мо же у пот пу но сти да 
под ми ру је по тре бе на се ља, уз об но ву мре же, сма ње ње гу би та ка на 
до во ду и у мре жи на ма ње од 20% и уз мо дер ни за ци ју упра вља ња. 

5. Ин ди ви ду ал ни во до вод ни си стем Ђор ђе ви ћи  – Цр на Гла ва.
6. На се ља оп шти не Ле по са вић снаб де ва ју се из ло кал них из-

во ра.
Од во ђе ње от пад них во да на под руч ју Про стор ног пла на ор-

га ни зо ва но је пре ко сле де ћих ка на ли за ци о них ко лек то ра:
1. Ка на ли за ци о ни си стем у окви ру На ци о нал ног пар ка из гра-

ђен је на Су вом ру ди шту, са фе кал ним ко лек то ром до вољ ног ка па-
ци те та, уз по тре бу по ја ча ва ња се кун дар них ко лек то ра (због не пла-
ни ра не из град ње ту ри стич ких ка па ци те та) и ста вља ња у функ ци ју 
уре ђа ја за пре чи шћа ва ње код Ре пу шких ба чи ја чи ји је по сто је ћи 
ка па ци тет 6.000 ЕС. 

2. Хо тел „Сре бр нац” та ко ђе има ка на ли за ци о ни ко лек тор до 
уре ђа ја за пре чи шћа ва ње ка па ци те та од 600 ЕС у Ци ган ској ре ци 
(ко ји је још ван функ ци је). 

3. На под руч ју Про стор ног пла на ван гра ни ца На ци о нал ног 
пар ка де ли мич но из гра ђе ну фе кал ну ка на ли за ци ју има са мо Бр-
зе ће (без функ ци о ни са ња уре ђа ја за пре чи шћа ва ње ка па ци те та од 
1.000 ЕС на низ вод ном ула зу у на се ље, због за пу ше но сти глав ног 
ко лек то ра).

Од во ђе ње ат мос фер ских во да са гра ђе вин ских по вр ши на на 
под руч ју На ци о нал ног пар ка још ни је ре ше но, док се у оста лим 
на се љи ма фе кал не во де упу шта ју у во до то ке, нај че шће ди рект но, 
ре ђе пре ко сеп тич ких ја ма. Ниг де ни је ком плет ни је ре ше но од вод-
ња ва ње ат мос фер ских во да. 

Ге не рал но, кон фи гу ра ци ја те ре на као и раз би јен тип се о ских 
на се ља оте жа ва ју при ку пља ње и ка на ли са ње от пад них во да и зах-
те ва ју зна чај не ин ве сти ци је за ре а ли за ци ју си сте ма. 

Енер гет ска ин фра струк ту ра
На под руч ју Про стор ног пла на над ле жност над елек тро ди-

стри бу тив ном мре жом има ју Јав но пред у зе ће „Елек тро при вре да 
Ср би је”, ОДС „ЕПС Ди стри бу ци ја”  – Ре ги о нал ни цен тар „Елек-
тро ср би ја”, и то у окви ру елек тро ди стри бу тив них пред у зе ћа: ЕД 
„Кру ше вац”, Кру ше вац, по гон „Брус” (осим на се ље ног ме ста Ко-
па о ник) и ЕД „Кра ље во” Кра ље во, по гон „Ра шка” (на се ље но ме-
сто Ко па о ник).

Мре жа 35 kV на па ја се из две тра фо ста ни це (у да љем тек сту 
ТС): ТС 110/35 kV „Алек сан дро вац” и ТС 110/35 kV „Ра шка” (ван 
гра ни ца Про стор ног пла на).

На под руч ју Про стор ног пла на мре жу тра фо ста ни ца чи ни 
пет ТС 35/10 kV: „Бр зе ће”, „Јо ша нич ка Ба ња”, „Ко па о ник”, „Ра ко-
вац” и „Бе ло Бр до”.

Мре жу да ле ко во да 35 kV (у да љем тек сту ДВ) чи ни пет де о-
ни ца и то: ДВ бр. 1189 „Брус  – „Бр зе ће” (на пој ни да ле ко вод је из-
гра ђе ни за 110 kV на пон), „Ра шка  – „Ко па о ник (на пој ни да ле ко вод 
је из гра ђе ни за 110 kV на пон), „Руд ни ца”  – „Ко па о ник”, „Ра шка” 
 – „Јо ша нич ка Ба ња” и „Ле по са вић”  – „Бе ло Бр до”. До ТС „Ко па-
о ник” по сто ји и кабл 35 kV од Бе лог Бр да ко ји ни је у функ ци ји.

Од ТС 35 kV „Ко па о ник” раз ве де но је око 58 km ка блов ских 
да ле ко во да 10 и 20 kV до 63 тра фо ста ни це 10 (20)/0,4 kV на Су вом 
ру ди шту, Јар му, ски ја ли шту и дру гим ло ка ци ја ма. Из ТС у Бр зе ћу 
је са око 11,5 km ка блов ских да ле ко во да 10 и 20 kV по ве за но пет 
тра фо ста ни ца 10(20)/0,4 kV на Сре брн цу и у Бр зе ћу (Бе ла ре ка  – 
Ка ма ри ште).

На се ља на под руч ју Про стор ног пла на ван гра ни ца На ци о-
нал ног пар ка по ве за на су да ле ко во ди ма 10 kV од ТС 35/10 kV „Јо-
ша нич ка Ба ња” (19 km ДВ и 19 ТС 10/0,4 kV) и ТС 35/10 kV „Ра ко-
вац” (27 km ДВ и 19 ТС 10/0,4 kV).

На под руч ју Про стор ног пла на ни је из гра ђе на га со вод на 
мре жа.

То пли фи ка ци ја обје ка та у На ци о нал ном пар ку од ви ја се пре-
те жно ин ди ви ду ал но, а као го ри во се ко ри сти ма зут, елек трич на 
енер ги ја и др во. У на се љи ма на под руч ју Про стор ног пла на ван 
гра ни ца На ци о нал ног пар ка ту ри стич ки са др жа ји за гре ва ју се ра-
зним енер ген ти ма, а до ма ћин ства тра ди ци о нал ним чвр стим го ри-
ви ма (др во и угаљ).



Елек трон ске ко му ни ка ци је и по штан ски са о бра ћај
Мре жа елек трон ских ко му ни ка ци ја на под руч ју Про стор ног 

пла на са сто ји се од: јав не ко му ни ка ци о не мре же (ко ју чи не фик сна и 
мо бил на мре жа), ди фу зне ра дио-те ле ви зиј ске мре же и те ле ко му ни-
ка ци о не мре же оста лих ко ри сни ка (Вој ска Ср би је, МУП Ре пу бли ке 
Ср би је, Јав но пред у зе ће „Елек тро при вре да Ср би је”, Јав но пред у зе-
ће „На ци о нал ни парк Ко па о ник”, Јав но пред у зе ће „Ски ја ли шта Ср-
би је”, Гор ска слу жба спа ша ва ња, слу жбе обез бе ђе ња, и др.).

Фик сна те ле ко му ни ка ци о на мре жа
Под руч је Про стор ног пла на при па да мре жним гру па ма 036 

Кра ље во (те ри то ри ја оп шти не Ра шка), 037 Кру ше вац (оп шти на 
Брус) и 028 Ко сов ска Ми тро ви ца (оп шти на Ле по са вић).

Услу ге фик сне јав не мре же на под руч ју оба вља опе ра тор „Te-
le kom Sr bi ja”. Ко ри сни ци се при кљу чу ју на те ле ко му ни ка ци о ну 
мре жу пре ко при ступ них ко му та ци о них чво ро ва, а чво ро ви се по-
мо ћу оп тич ких ка бло ва, или радиoрелејних ве за, и тран спорт них 
си сте ма по ве зу ју на од го ва ра ју ћу ко му ни ка ци о ну цен тра лу ви шег 
ран га у окви ру на ци о нал не мре же. 

У окви ру мре жне гру пе 036 Кра ље во у ра ду су сле де ћи ко му-
та ци о ни чво ро ви (Мул ти сер ви сни при ступ ни чво ро ви  – МСАН, од 
енг. „mul ti-ser vi ce ac cess no de  – MSAN”): „Јо ша нич ка Ба ња”, ко ја 
по кри ва Јо ша нич ку Ба њу и Ра ко вац, „Руд ни ца” (ван под руч ја Про-
стор ног пла на) ко ја по кри ва Ти о џе и Ши па чи ну и „Ко па о ник” ко ја 
по кри ва Су во ру ди ште, а за јед но са сво јим ис ту ре ним при ступ ним 
чво ро ви ма ти па „Ми ни ИПАН” (Ин тер нет про то кол при ступ ни 
чво ро ви, од енг. IP Ac cess No de  – IPAN) ко ји су сме ште ни на ло ка-
ци ја ма „Ви кенд на се ље”, „Кра ље ви чар да ци”, „Зо нед”, „Ма ри на”, 
„Ви дик” и „Мил ма ри” об у хва та све ту ри стич ке ка па ци те те на те-
ри то ри ји оп шти не Ра шка. 

У окви ру мре жне гру пе 037 Кру ше вац у ра ду су ко му та ци о ни 
чво ро ви (МСАН): „Кри ва Ре ка”, ко ја по кри ва Кри ву Ре ку, „Бр зе-
ће” ко ја по кри ва Бр зе ће, Гоч ман це, Ли ва ђе и део Кне же ва, а ко ји 
за јед но са при ступ ним чво ро ви ма ти па „мИ ПАН” по кри ва и „Бр-
зе ће Јан ко вић”, „Бр зе ће Деј зор”, „Гра шев це” (ван под руч ја Про-
стор ног пла на) и Па љев шти цу. 

На се ља Цр на Гла ва, Кре ми ће, Ба дањ, Се ме теш у окви ру мре-
жне гру пе 036 Кра ље во, за тим Рав ни ште, Бо зо љин и део Кне же-
ва у окви ру мре жне гру пе 037 Кру ше вац, ни су по кри ве на жич ном 
мре жом, већ им је омо гу ће но ин ста ли ра ње бе жич них фик сних те-
ле фон ских при кљу ча ка са огра ни че ним при сту пом ин тер не ту. На-
се ља Бе ло Бр до и Гув ни ште из мре жне гру пе 028 Ко сов ска Ми тро-
ви ца ни су по кри ве на фик сном мре жом. 

За по ве зи ва ње по ме ну тих ко му та ци о них чво ро ва на јав ну 
ко му ни ка ци о ну мре жу из гра ђе на је зна чај на мре жа оп тич ких ка-
бло ва (ОК) на сле де ћим ре ла ци ја ма: Брус –Бр зе ће, Брус  – Кри ва 
Ре ка  – Ко па о ник, Ка зно ви ће –Ко па о ник (при вод са ОК Ра шка  – Ко-
сов ска Ми тро ви ца) и Би ља но вац  – Јо ша нич ка Ба ња (при вод са ОК 
Кра ље во –Ра шка).

Ови оп тич ки ка бло ви омо гу ћи ли су да се на под руч ју Про-
стор ног пла на ко ри сте сви са вре ме ни ко му ни ка ци о ни сер ви си, 
укљу чу ју ћи и ши ро ко по ја сни при ступ мре жи. Пре ко њих се под-
руч је по ве зу је у те ле ко му ни ка ци о ну мре жу остат ка Ре пу бли ке Ср-
би је са вре ме ним тран спорт ним си сте ми ма пре ко ко му та ци о них 
чво ри шта Ра шка и Брус. На ове оп тич ке ка бло ве већ је из гра ђен 
зна ча јан број при вод них оп тич ких ка бло ва у при ступ ној мре жи, 
по себ но у ту ри стич ким ком плек си ма ТЦ Ко па о ник и Бр зе ћа.

Мо бил на те ле ко му ни ка ци о на мре жа
Под руч је Про стор ног пла на по кри ва ју сва три опе ра то ра мо-

бил не те ле фо ни је „Te le nor”, „Te le kom Sr bi ja MTS” и „VIP” пре ко 
36 ба зних ста ни ца и то: „MTS” 16 ба зних ста ни ца, „Te le nor” де сет 
ба зних ста ни ца и „VIP” де сет ба зних ста ни ца. По кри ве ност сиг-
на ли ма је до бра, а из град њом оп тич ких ка бло ва омо гу ће но је да 
се оп тич ки ка бло ви до ве ду и до не ких ба зних ста ни ца мо бил не 
мре же чи ме се до дат но по бољ ша ва по кри ве ност ква ли тет ним сиг-
на лом мо бил не те ле фо ни је.

Ди фу зна ра дио-те ле ви зиј ска мре жа
То ком НА ТО бом бар до ва ња 1999. го ди не те ле ви зиј ска мре-

жа на под руч ју Про стор ног пла на је пот пу но уни ште на ру ше њем 
згра да и ан тен ског сту ба на „Ве ли кој Го бе љи”. Овај ло ка ли тет је 
пред ста вљао зна чај ну ста ни цу у те ле ви зиј ској мре жи, јер се одав-
де ви де Ја стре бац, Гоч, Го ли ја, Ро го зна, Хум и мно ги зна чај ни 

вр хо ви на те ри то ри ји АП Ко со ва и Ме то хи је. „Ра дио-те ле ви зи ја 
Ср би је” је об но ви ла ову ста ни цу, из гра ди ла је знат но ма њи обје-
кат и ан тен ски стуб ма њих ди мен зи ја од прет ход ног. У на став ку 
ак тив но сти из вр ше на је пот пу на ди ги та ли за ци ја те ле ви зиј ске мре-
же, а на ло ка ци ју Ве ли ка Го бе ља до ве ден је оп тич ки кабл и са да 
су у ра ду сле де ће еми си о не ста ни це: „Ве ли ка Го бе ља”, „Пан чић”, 
„Јо ша нич ка Ба ња 1” и „Јо ша нич ка Ба ња 2”. На ве де не еми си о не 
ста ни це, за јед но са ре пе ти то ри ма „Бла же во” и „Ба ље вац” обез бе-
ђу ју до бро по кри ва ње под руч ја ра дио-те ле ви зиј ским сиг на лом.

Те ле ко му ни ка ци о не мре же оста лих ко ри сни ка
На те ри то ри ји На ци о нал ног пар ка по сто је по тре бе за ко му-

ни ка ци о ним мре жа ма дру гих ко ри сни ка као што су: Вој ска Ср-
би је, МУП Ре пу бли ке Ср би је, Јав но пред у зе ће „Елек тро при вре-
да Ср би је”, Јав но пред у зе ће „На ци о нал ни парк Ко па о ник”, Јав но 
пред у зе ће „Ски ја ли шта Ср би је”, Јав но пред у зе ће „Ср би ја шу ме”, 
Гор ска слу жба спа са ва ња, слу жбе обез бе ђе ња, и др. Ове мре же су 
углав ном за тво ре не (при ват не) и нај че шће ко ри сте ин фра струк ту-
ру јав них мре жа. 

По штан ски са о бра ћај
На под руч ју Про стор ног пла на у ра ду су сле де ће по штан ске 

је ди ни це Јав ног пред у зе ћа „По шта Ср би је” „Ко па о ник”, „Јо ша-
нич ка Ба ња” и „Бр зе ће”. 

Ко му нал ни са др жа ји и слу жбе 
Ко му нал ни са др жа ји и слу жбе на под руч ју Про стор ног пла на 

су не до вољ но раз ви је ни или не а де кват ни. Пла ни ра на ели ми на ци ја 
сме ћа из На ци о нал ног пар ка ни је оства ре на. При ку пља ње от па-
да са те ри то ри је На ци о нал ног пар ка је у над ле жно сти ко му нал ног 
пред у зе ћа из Ра шке, ко је не ре дов но од во зи сме ће са Су вог ру ди-
шта на не у ре ђе ну де по ни ју код Ра шке. Ма ња ру рал на под руч ја су 
из о ста вље на из ци клу са са ку пља ња от па да, што за по сле ди цу има 
по сто ја ње ло кал них сме тли шта, од но сно ди вљих де по ни ја у мно-
гим се ли ма. Се лек тив но одва ја ње от па да вр ши се је ди но за ПЕТ 
ам ба ла жу. Сем де ли мич но у Јо ша нич кој Ба њи и Бр зе ћу, ор га ни зо-
ва но са ку пља ње не по сто ји у оста лим на се љи ма ван гра ни ца На-
ци о нал ног пар ка.

Од пла ни ра них јав них сер ви са, по ред по сто је ћих, фор ми ра не 
су про тив по жар на слу жба на Су вом ру ди шту (у са ста ву ста ни це 
по ли ци је) и пут на ба за на Ре пу шким ба чи ја ма. 

Ван На ци о нал ног пар ка пи ја ца по сто ји у Јо ша нич кој Ба њи, а 
у Бр зе ћу и на не ко ли ко ло ка ци ја по ред пу та из прав ца Бру са фор-
ми ра ни су ма ли про дај ни пунк то ви до ма ће ра ди но сти (углав ном 
при род на хра на и пи ћа). На под руч ју Про стор ног пла на ван На ци-
о нал ног пар ка са хра њи ва ње се оба вља углав ном на оп штин ским и 
се о ским гро бљи ма, при че му су оп штин ска гро бља у над ле жно сти 
јав них ко му нал них пред у зе ћа и план ски су гра ђе на, док су се о ска 
гро бља ван ин ге рен ци ја оп штин ске упра ве, од но сно у над ле жно-
сти ме сних за јед ни ца. Ста ње и на чин на ко ји се гро бља одр жа ва ју 
је не за до во ља ва ју ћи. Углав ном не ма ју спро ве де ну ки шну ка на ли-
за ци ју. Нео п ход на је план ска до ку мен та ци ја за њи хо во ши ре ње 
или евен ту ал ну из град њу но вих гро ба ља на дру гим ло ка ци ја ма. 
Уре ђе ност гро ба ља је на ни ском ни воу, а јав не зе ле не по вр ши не 
бо ље су уре ђе не са мо уз зна чај ни је ту ри стич ке објек те. Гро бља за 
уги ну ле жи во ти ње као и де по ни је кла нич ног от па да не по сто је на 
под руч ју Про стор ног пла на.

3.1.2.5. За шти та жи вот не сре ди не

Жи вот на сре ди на и еле мен тар не не по го де на под руч ју На-
ци о нал ног пар ка усло вље ни су при род ним и ан тро по ге ним фак-
то ри ма. При род ни фак то ри су: ге о ло шка гра ђа, хи дро ге о ло шке, 
се и змич ке, мор фо ло шке, кли мат ске, хи дро ло шке и би о ло шке осо-
бе но сти ко па о нич ког ма си ва. Ан тро по ге ни фак то ри су: не склад 
за шти те и раз во ја На ци о нал ног пар ка, дис кон ти ну и тет, фраг мен-
тар ност, нео ства ри ва ње мул ти сек тор ског и ви ше ди мен зи о нал ног 
при сту па у упра вља њу за шти том и раз во јем На ци о нал ног пар ка, 
не спро во ђе ње план ских до ку ме на та, не по што ва ње за кон ских од-
ред би, не склад из град ње су пра струк ту ре и ин фра струк ту ре, су коб 
ин те ре са при ват ног вла сни штва и јав ног ин те ре са и др.

Пре ма до са да шњем ис пи ти ва њу ра ди о ну кле и да на Ко па-
о ни ку, ни је утвр ђе но јо ни зу ју ће зра че ње из при род них из во ра 
ко је би би ло из над до зво ље них гра нич них вред но сти. Зра че ње 



да ле ко во да, ТВ пре дај ни ка и ан тен ских уре ђа ја мо бил не те ле фо-
ни је је у до зво ље ним гра ни ца ма. На кон упо тре бе му ни ци је са оси-
ро ма ше ним ура ни ју мом у НА ТО бом бар до ва њу, по сто ји сум ња у 
по ве ћа ну ве штач ку ра ди о ак тив ност (до са да шња ис тра жи ва ња ни-
су по твр ди ла ове сум ње, али она још ни су окон ча на).

Ме ђу са вре ме ним ге о ди на мич ким про це си ма и по ја ва ма, жи-
вот ну сре ди ну под руч ја Про стор ног пла на угро жа ва ју кли зи шта, 
ја ру же ња, од ро ни, су фо зи је, спи ра ње, бу ји це, еро зи ја, тран спорт 
на но са, по вр шин ско ра за ра ње тла, за мо чва ре ност, гру си фи ка ци ја, 
и дру го. Ове по ја ве и про це си су де лом при род ног по ре кла (за ви-
сно од са ста ва тла, под зем них во да, ре ље фа, кли ме, хи дро гра фи је, 
ве ге та ци је и дру го) и још ви ше ан тро по ге ног по ре кла (не са ни ра-
ни ру до ко пи, не а де кват ни по ступ ци из град ње пу те ва, ски-ста за и 
обје ка та су пра струк ту ре, се ча шу ма, по зај ми шта ма те ри ја ла, не ре-
гу ли са но оти ца ње ат мос фер ских во да и дру го). Ови про це си и по-
ја ве ре зул ти ра ју не по вољ ним и де ли мич но не по вољ ним ин же њер-
ско-ге о ло шким свој стви ма те ре на, без усло ва за из град њу и ја ко 
огра ни че ним усло ви ма за оста ле ви до ве ко ри шће ња.

По жа ри су та ко ђе вр ло зна чај ни фак то ри по тен ци јал ног угро-
жа ва ња жи вот не сре ди не на Ко па о ни ку, по себ но у шу ма ма. По 
уста но вље ној ка те го ри за ци ји пре ма угро же но сти од по жа ра, у I ка-
те го ри ји нај ја че угро же но сти су цр ни и бе ли бор, а у II ка те го ри ји 
ја ке угро же но сти су ксе ро тер мал ни и ме зо тер мал ни ли шћа ри и гу-
ста при зем на ве ге та ци ја на то пли јим екс по зи ци ја ма (обе ка те го ри је 
пре те жно ван под руч ја На ци о нал ног пар ка). У III ка те го ри ји сред-
ње угро же но сти су ме зо фил ни и фри го ри фил ни че ти на ри (смр ча, 
је ла и дру го), као и ме зо тер мал ни ли шћа ри и гу ста при зем на ве-
ге та ци ја, све на хлад ни јим екс по зи ци ја ма, а у IV ка те го ри ји сла-
бе угро же но сти су ме шо ви те шу ме че ти на ра и ли шћа ра, ме шо ви те 
шу ме ли шћа ра, као и рет ка при зем на ве ге та ци ја, све пре те жно на 
хлад ни јим екс по зи ци ја ма (ове две ка те го ри је су за сту пље не пре те-
жно у На ци о нал ном пар ку). По год ност је у чи ње ни ци да је ка те-
го ри јом III об у хва ће но 47% шу ме, а ка те го ри ја ма I и II са мо 13%. 
Фак то ри по жа ра су: нео д го вор но по на ша ње чо ве ка, ат мос фер ска 
елек трич на пра жње ња, као и ге о ло шке, мор фо ло шке, кли мат ске и 
ве ге та ци о не ка рак те ри сти ке про сто ра. По след њи ве ли ки узроч ни-
ци по жа ра би ли су НА ТО бом бар до ва ње 1999. го ди не и по ку ша ји 
от кла ња ња ње го вих по сле ди ца. 

По сле ди це НА ТО бом бар до ва ња на при ро ду и жи вот ну сре-
ди ну На ци о нал ног пар ка су ком плек сне. Бом бар до ва њем је нај ви-
ше уни ште на трав на и жбу на ста су балп ска ве ге та ци ја и до ве ден 
у пи та ње оп ста нак рет ких и ен де мич них биљ них и жи во тињ ских 
вр ста (ве ћи на из на ци о нал не и Европ ске цр ве не књи ге и ли сте), за-
тим смр че ва шу ма, жи во тињ ски свет и дру го. Про ме њен је пре де о-
ни лик про сто ра, оште ћен ма у зо леј Јо си фа Пан чи ћа и дру го, са не-
по сред ним и по сред ним по сле ди ца ма у зе мљи шту, во ди и ва зду ху. 

Зе мљи ште на под руч ју Про стор ног пла на де гра ди ра но је:
1) ру дар ским ра до ви ма (на пу ште ни, не са ни ра ни по вр шин ски 

коп „Су во ру ди ште” на ју жним па ди на ма Пан чи ће вог врхa са пот-
ко пи ма на Су вом ру ди шту и под зем ни коп „Су ва Ру да” у Бар ској 
ре ци, екс пло а та ци о но по ље по лу ак тив ног под зем ног руд ни ка „Бе-
ло Бр до  – За пла ни на” ис под ма њег ју го и сточ ног де ла На ци о нал-
ног пар ка и оста лог под руч ја пла на, са по сле ди ца ма у про ме на ма 
ре ље фа, еро зи ји, уни шта ва њу ве ге та ци је, про ме ни ни воа и ре жи-
ма под зем них во да, мо гу ћег сле га ња тла и слич но; ка ме но ло ми и 
по зај ми шта у до ли ни Са мо ков ске ре ке, уз пу те ве Јо ша нич ка Ба ња 
 – Ко па о ник и Бр зе ће –Ко па о ник и дру го;

2) ди вљим де по ни ја ма ко му нал ног и гра ђе вин ског от па да и 
ка ме но-зе мља ног ма те ри ја ла дуж пу те ва (на Су вом ру ди шту, Ре-
пу шким ба чи ја ма, Сре брн цу, Рен да ри и дру го); без ор га ни зо ва ног 
са ку пља ња, се лек ци је и аде кват не ели ми на ци је от па да (по себ но у 
ви кенд на се љу Ли си на, али и на Су вом ру ди шту и на оста лом под-
руч ју Про стор ног пла на);

3) из град њом алп ских ски-ста за и жи ча ра (од Су вог ру ди шта 
до Јар ма и на Сре брн цу, са по сле ди ца ма у не а де кват ном про се ца-
њу шу ме и ства ра њу но вих, не ста бил них шум ских ру бо ва, у де ли-
мич ној из ме ни кон фи гу ра ци је те ре на, по спе ши ва њу бу ји ца, уни-
шта ва њу ни ског ра сти ња, а по себ но у еро зи ји због за по ста вља ња 
по треб не ре ви та ли за ци је и не ге пе до ло шког и трав ног по кри ва ча, 
због упо тре бе та ба ча на сне гу не до вољ не де бљи не, уз не а де кват ну 
упо тре бу хе миј ских сред ста ва за про ду же но тра ја ње сне га са не га-
тив ним ути ца јем на тле и ве ге та ци ју;

4) не план ском из град њом са др жа ја су пра струк ту ре на ло ка-
ли те ти ма у На ци о нал ном пар ку, по себ но ви кенд на се ља Ли си на, 

али и цен тра Су во ру ди ште, Гво зда ца и Ци ган ске ре ке (све у оп-
шти ни Ра шка), као и ван под руч ја На ци о нал ног пар ка (по себ но у 
Бр зе ћу и де лом у Јо ша нич кој Ба њи), че сто уз не при ме ре но уко-
па ва ње, за се ца ње и не а де кват но пре пла ни ра ње при род ног те ре на, 
без до вољ но па жње пре ма пе до ло шком по кри ва чу и ве ге та ци ји; 

5) из град њом пу те ва (по себ но на ре ла ци ји Бр зе ће –Ја рам) без 
са ни ра ња и ре ви та ли за ци је те ре на и са де по но ва њем ма те ри ја ла 
по ко си на ма и про ши ре њи ма тра се, уз не за шти ће ност де о ни це пу-
та Сре бр нац –Ја рам од ве тра и сме то ва; из град њом дру гих ин фра-
струк тур них обје ка та (во до во да, ка на ли за ци је, елек три ке, ПТТ) 
без аде кват ног са ни ра ња и ре ви та ли за ци је те ре на;

6) не а де кват ним за сни ва њем ве штач ких ли ва да (на Бе ћи-
ров цу и Рен да ри), не кон тро ли са ним и не а де кват ним по ди за њем 
кром пи ри шта (на па ди на ма Ја дов ни ка), раз о ра ва њем ли ва да без 
ан ти е ро зив не за шти те (на Бе лим чу ка ма), све на те ри то ри ји На-
ци о нал ног пар ка; не кон тро ли са ним са ку пља њем ди вљих пло до-
ва, ле ко ви тог и аро ма тич ног би ља на це лом под руч ју Про стор ног 
пла на; ко ри шће њем по љо при вред них по вр ши на на ве ћим на ги би-
ма ван гра ни ца На ци о нал ног пар ка и дру го;

7) за га ђи ва њем зе мљи шта од не пре чи шће них или не до вољ но 
пре чи шће них от пад них и ат мос фер ских во да, ба ца њем от па да ка 
од стра не не са ве сних ко ри сни ка на ски ја ли шти ма и из лет нич ким 
ста за ма, као и по сред но, пре ко ва зду ха (пре те жно од из во ра из 
окру же ња).

Во де на под руч ју Про стор ног пла на угро же не су:
1) при род ним за га ђи ва чи ма, од но сно ор ган ским ма те ри ја ма 

на ста лим тру ље њем биљ них и жи во тињ ских оста та ка, као и из-
лив ним во да ма из руд ни ка гво жђа;

2) от пад ним во да ма из са др жа ја ТЦ Ко па о ник (нај ве ћим де-
лом са Су вог ру ди шта и ма њим де лом са Сре брн ца, бу ду ћи да уре-
ђа ји за пре чи шћа ва ње от пад них во да ни су у функ ци ји, због не до-
вољ ног ка па ци те та, мр жње ња, нео др жа ва ња и дру го) ма лим де лом 
у На ци о нал ном пар ку, пре те жно ван ње га;

3) от пад ним во да ма из на се ља ван На ци о нал ног пар ка  – за га-
ђе ње за штит не зо не, по себ но из на се ља Ли си на, за тим из Бр зе ћа и 
Јо ша нич ке Ба ње, а у ма њој ме ри и из свих оста лих на се ља, бу ду ћи 
да не ма ка на ли за ци је (сем у Бр зе ћу где још ни су у функ ци ји уре-
ђа ји за пре чи шћа ва ње), већ се ко ри сте не про пи сне сеп тич ке ја ме 
или ди рект ни из ли ви у во до то ке;

4) ат мос фер ским во да ма ко је се сли ва ју са из гра ђе них, по себ-
но ко ло во зних и по вр ши на пар кин га у са др жа ји ма ТЦ Ко па о ник 
(по себ но опа сно за из во ри шни слив Са мо ков ске ре ке из над ко га се 
на ла зи цен тар Су во ру ди ште) и на се ља ван На ци о нал ног пар ка;

5) фак то ри ма за га ђе ња зе мљи шта и ваздухa ко ји се пре но-
се на во де  – ру дар ским ра до ви ма (про ме на ни воа и ре жи ма под-
зем них во да), ди вљим де по ни ја ма ко му нал ног и гра ђе вин ског от-
па да, за га ђе њи ма од хе миј ских сред ста ва за одр жа ва ње сне га на 
ски-ста за ма, по ве ћа ним ре ме ће њем кон фи гу ра ци је, пе до ло шког и 
биљ ног по кри ва ча из град њом на Су вом ру ди шту и у Ли си ни, се-
чом шу ма, раз о ра ва њем ли ва да и сл., за си па њем во до то ка при из-
град њи пу те ва и дру гих обје ка та, ко ри шће њем за штит них хе миј-
ских сред ста ва и ми не рал них ђу бри ва (углав ном ван На ци о нал ног 
пар ка), за га ђе њи ма из окру же ња пу тем ваздухa и дру го.

При род на за га ђе ња во да на под руч ју На ци о нал ног пар ка (по-
себ но фи зич ка и би о ло шка) ма ни фе сту ју се код ве ћи не во до то ка, 
али не ути чу бит но на њи хо ве кла се (I и II), док су ан тро по ге на 
за га ђе ња пре суд на за угро же ност Ве ли ке ре ке (ко ја при хва та не-
пре чи шће не от пад не во де из цен тра Су во ру ди ште) и Ли син ске 
ре ке (у ко ју су ис пу шта не уља не фе нол не ма те ри је, а и да нас из 
руд нич ких ја ма у њу ути че гво жђе ви та во да, та ко да је у гор њем 
то ку још без фа у не бес кич ме ња ка и без ри ба. При су ство по точ не 
па стрм ке као ин ди ка то ра чи сто ће во де из ра зи ти је је са мо у Са мо-
ков ској, Бар ској и Го бељ ској ре ци на под руч ју На ци о нал ног пар ка. 

Из во ри шта на ци о нал ног и ре ги о нал ног зна ча ја на под руч ју 
На ци о нал ног пар ка и ван ње га ни су до вољ но за шти ће на, што ва-
жи и за ло кал на из во ри шта. По се бан про блем пред ста вља ју про-
ме не у вод ним би лан си ма из во ри шта (чи ме се до во ди у пи та ње 
пла ни ра ни си стем во до снаб де ва ња), због ди вљег кап ти ра ња из-
во ра, уз не ре ше ну ка на ли за ци ју фе кал них во да. Фа бри ка во де на 
Ко па о ни ку због нео д го ва ра ју ће опре мље но сти и ру ко ва ња ни је у 
мо гућ но сти да аде кват но пре ра ди по треб не ко ли чи не во де за Су-
во ру ди ште, ка ко због пре ко ра чи ва ња пла ни ра ног ка па ци те та овог 
цен тра, та ко и због знат не оп те ре ће но сти во де ор ган ским ма те ри-
ја ма у ти рол ским за хва ти ма.



Ва здух на под руч ју Про стор ног пла на за га ђу ју:
1) са о бра ћај на при ступ ним пу те ви ма и дру гим са о бра ћај ним 

по вр ши на ма, по себ но на Су вом ру ди шту (из дув ни га со ви и бу ка);
2) гре ја ње цен тра Су во ру ди ште на теч но го ри во и угаљ, као 

и слич ни си сте ми гре ја ња у Јо ша нич кој Ба њи и Бр зе ћу, без фил-
тер ских уре ђа ја, а у ма њој ме ри и ин ди ви ду ал на ло жи шта до ма-
ћин ста ва у на се љи ма ван На ци о нал ног пар ка;

3) ути цај ве ли ких про из вод них ком плек са на ре ла тив но ма-
лој уда ље но сти у АП Ко со во и Ме то хи ја пре ко ре ги о нал ног тран-
спор та ток сич них по лу та на та (еми си је из из во ра ра фи не ри је оло-
ва „Треп ча” у Ко сов ској Ми тро ви ци, тер мо е лек тра не „Ко со во” 
у Оби ли ћу и то пи о ни це „Фе ро никл” у Гло гов цу), на чи ји рад и 
за га ђе ња Ре пу бли ка Ср би ја да нас не ма ути ца ја; угљен ди ок сид, 
на три јум ди ок сид и сум пор ди ок сид из ових из во ра кон ден зу ју се 
у ви шим по ја се ви ма Ко па о ни ка у од го ва ра ју ће ки се ли не ко је се 
де по ну ју са ка пљи ца ма ки ше или као ки се ли аеро со ли; с тим у ве-
зи је и ки се ла де по зи ци ја у обла ци ма из над 1.500 m н в, упра во у 
по ја се ви ма смр че вих шу ма; при ју жно-ју го за пад ном стру ја њу ваз-
духa на ђе не су и по ви ше не кон цен тра ци је оло ва, про пор ци о нал но 
ја чи ни ве тра ко ја се по ве ћа ва са ви си ном (ти ме се об ја шња ва по-
ви ше на кон цен тра ци ја оло ва ис под Пан чи ће вог врхa); из прав ца 
ју га-ју го за па да и се ве ра-се ве ро за па да, при ма лим бр зи на ма ве тра 
за па же на је дис пер зи ја ди ма из ло кал них из во ра, ко ја има ка рак те-
ри сти ке де по зи ци је са ин тен зив ним на но ше њем про пор ци о нал но 
бр зи ни ве тра и са бла жом се ди мен та ци јом.

Кон ти ну и ра но пра ће ње за га ђе но сти ваздухa (кон цен тра ци је 
сум пор ди ок си да, на три јум ди ок си да, ча ђи и су спен до ва них че сти-
ца са те шким ме та ли ма и дру гим еле мен ти ма) на под руч ју Про-
стор ног пла на се не вр ши, али се про це њу је да по вре ме но до ла зи 
до зна чај ни јег угро жа ва ња ваздухa. 

Бу ка у окви ру На ци о нал ног пар ка та ко ђе ни је ме ре на. Глав ни 
из во ри бу ке су са о бра ћај на глав ним друм ским са о бра ћај ни ца ма 
На ци о нал ног пар ка и уго сти тељ ски објек ти у ту ри стич ким ком-
плек си ма.

3.1.2.6. Ко ри шће ње и уре ђе ње про сто ра од ин те ре са за од бра ну 
зе мље и у ван ред ним си ту а ци ја ма

На под руч ју Про стор ног пла на и На ци о нал ног пар ка налазe 
се „пер спек тив ни” ком плек си спе ци јал не на ме не ко је ко ри сти Вој-
ска Ср би је. Зна ча јан део под руч ја Про стор ног пла на (де ло ви те-
ри то ри ја КО Ко па о ник и Ши па чи на, у оп шти ни Ра шка, као и Бо-
зо љин, Бр зе ће и Рав ни ште у оп шти ни Брус) на ла зи се у коп не ној 
зо ни без бед но сти дуж ад ми ни стра тив не ли ни је са АП Ко со во и 
Ме то хи ја. У овој зо ни при ме њу ју се по себ ни усло ви уре ђе ња и ко-
ри шће ња те ри то ри је у над ле жно сти Ми ни стар ства од бра не.

Цен тар за раз ми ни ра ње је у про те клом пе ри о ду очи стио про-
стор од око 2,7 km2 од ка сет не му ни ци је ко ја је пре о ста ла као по-
сле ди ца НА ТО бом бар до ва ња 1999. го ди не. Та да су бом бар до ва ни 
ло ка ли те ти „Го бе ља”, „Пан чи ћев врх”, „Сун ча на до ли на” (хо тел 
„Ба чи ште”), „Су во ру ди ште” и „Ћур чић ска ра ван” у На ци о нал ном 
пар ку, као и на ло ка ли те ти ма „Тре ска”, „Не бе ске сто ли це” и „Рав-
ни ште” ван ње го вих гра ни ца. Раз ми ни ра ње је ура ђе но до ду би не 
од 50 cm, што је у скла ду са Ме ђу на род ним стан дар ди ма за ху ма-
ни тар но раз ми ни ра ње. За ло ка ци ју ко ју ко ри сти Кон тро ла ле те ња 
Ср би је и Цр не Го ре (SMAT SA), по вр ши не око 7 ha, као и за ло ка-
ци ју по вр ши не од око 19 ha ју жно од Пан чи ће вог вр ха ка те ри то-
ри ји оп шти не Ле по са вић, по сто ји осно ва на сум ња да су и да ље 
за га ђе на ми на ма и ка сет ном му ни ци јом.

Под руч је Про стор ног пла на је из ло же но по тен ци јал ној опа-
сно сти од еле мен тар них не по го да, у пр вом ре ду иза зва них ин-
тен зив ним сне жним па да ви на ма, као и дру гим ат мос фер ским не-
по го да ма, а по том и опа сно сти ма од шум ских по жа ра, бу јич них 
по пла ва, од ро на, кли за ња зе мљи шта и др. Зна чај на је по тен ци јал-
на опа сност од зе мљо тре са с об зи ром да ин тен зи тет се и змич ког 
ха зар да на под руч ју Про стор ног пла на, за по врат ни пе ри од од 
100 го ди на, има сред њу вред ност од 8 до 9°MCS, док за по врат ни 
пе ри од од 475 го ди на, има вред но сти VI II и IX ка те го ри је (пре-
ма ЕМС ска ли, EMS-Euro pean mac ro se i zmic sca le). Ове вред но сти 
ука зу ју да је нај ве ћи део под руч ја угро жен зе мљо тре си ма ко ји мо-
гу иза зва ти уни ште ње или те шка оште ће ња на ве ћи ни обје ка та. У 
пе ри о ду од 1894. до 1980. за бе ле же не су вред но сти зе мљо тре са на 
ши рем под руч ју Ко па о ни ка сна ге од 4,3 до 5,9 Mw (Mw  – ска ла 
мо мент не маг ни ту де).

3.2. По тен ци ја ли и огра ни че ња (син те зни при каз)

По тен ци ја ли за за шти ту и одр жи во ко ри шће ње при ро де, при-
род них вред но сти и ре сур са су: ра зно вр стан и бо гат ди вљи биљ-
ни и жи во тињ ски свет, атрак тив ни и жи во пи сни пре де ли из у зет не 
ам би јен тал не ра зно ли ко сти, фе но ме ни ге о на сле ђа (пред ста вље ни 
чу ве ним ка ме ним фи гу ра ма из ва ја ним у гра но ди о ри ту, кра шким 
вре ли ма и ра ди о ак тив ним из во ри ма, ин струк тив ним и ре пре зен-
та тив ним про фи ли ма скар но ва, кор ни та и гра нит ног гру са), мул-
ти функ ци о нал ност На ци о нал ног пар ка (чи ји при род ни са др жа ји 
и ре сур си по др жа ва ју јав ни ин те рес у обла сти на у ке, обра зо ва ња 
и кул ту ре и исто вре ме но пред ста вља ју осно ву одр жи вог раз во ја, 
пре све га ту ри зма, по љо при вре де и ор ган ске про из вод ње хра не и 
огра ни че ног ко ри шће ња шу ма), ис ку ство Јав ног пред у зе ћа „На-
ци о нал ни парк Ко па о ник” на чу ва њу, одр жа ва њу и пре зен та ци ји 
за шти ће ног под руч ја (као и на по кре та њу ини ци ја ти ва за ње го во 
план ско уре ђе ње, ко ри шће њу при род них ре сур са ко ји су му по-
ве ре ни, раз ви ја њу са рад ње и парт нер ства са ло кал ним ста нов ни-
штвом и при вред ним су бјек ти ма, пре све га из обла сти ту ри зма и 
јав ним пред у зе ћи ма, по себ но са Јав ним пред у зе ћем „Ски ја ли шта 
Ср би је” и Јав ним пред у зе ћем „Ср би ја шу ме”), за ин те ре со ва ност 
ин сти ту ци ја из обла сти кул ту ре, на у ке, про све те, спор та, ту ри зма, 
као и раз ли чи тих удру же ња да сво ју де лат ност од но сно ак тив но-
сти ор га ни зу ју на под руч ју На ци о нал ног пар ка.

По тен ци ја ли за раз вој ту ри зма и ком пле мен тар них ак тив но-
сти на под руч ју Про стор ног пла на су: по себ не при род не вред но сти 
Ко па о ни ка и вред но сти кул тур не ба шти не на под руч ју Про стор ног 
пла на и не по сред ног окру же ња (као пр во ра зред ни мо ти ви ту ри-
стич ке тра жње), при род ни усло ви за ту ри зам (по себ но мор фо ло-
шки, кли мат ски и ве ге та циј ски усло ви за зим ску и лет њу по ну ду 
у про сто ру), ство ре ни усло ви фи зич ких струк ту ра (су пра струк ту ра 
ту ри стич ког сме шта ја, спорт ско-ре кре а тив них и пра те ћих са др жа ја 
ТЦ Ко па о ник, Бр зе ћа и Јо ша нич ке Ба ње, уз са о бра ћај ну и тех нич-
ку ин фра струк ту ру), мо гућ но сти ин те гра ци је еко ло шке по љо при-
вре де са ту ри змом као ге не ра то ром раз во ја под руч ја (про из вод ња 
и пла сман би о ло шки вред них по љо при вред них про из во да на не-
по сред ном ту ри стич ком тр жи шту, за по сле ње у ту ри зму, до ма ћа 
ра ди ност у ту ри зму под пла нин ских се ла и дру го), по сто ја ње тра-
ди ци о нал них се ла по обо ду На ци о нал ног пар ка (са вред ним ет но-
на сле ђем кул тур них до ба ра, ам би је на та и тра ди ци о нал не кул ту ре, 
са по тен ци јал ним сме штај ним ка па ци те ти ма ко ји се уз ре кон струк-
ци ју и опре ма ње мо гу укљу чи ти у се о ски ту ри зам) и др.

По тен ци јал кул тур них до ба ра, од но сно кул тур них вред но сти и 
са др жа ја под руч ја Про стор ног пла на и ње го вог окру же ња, за сно ван 
на ре спек тив ном, за ко ном и стра те шким до ку мен ти ма про кла мо ва-
ном дру штве ном ста ту су де лат но сти за шти те, сна жној тра ди ци ји, 
ви со кој ком пе тент но сти и до број ор га ни зо ва но сти, иден ти фи ку је 
се кроз мо гу ћи/оче ки ва ни до при нос: упот пу ња ва њу зна ња о кул-
тур ној ба шти ни Ре пу бли ке Ср би је и оства ри ва њу јав ног ин те ре са у 
ве зи ње не за шти те (кроз ис тра жи ва ње, прав ну и тех нич ку за шти ту 
и пре зен та ци ју, на пр вом ме сту, ма те ри јал них и дру гих тра го ва ан-
тич ког и сред ње ве ков ног ру дар ства, вој не и ци вил не ор га ни за ци је и 
на чи на жи во та тог до ба у овом де лу на ше зе мље, као и обје ка та на-
род ног гра ди тељ ског уме ћа) и про мо ци ји вред но сти На ци о нал ног 
пар ка и њи хо вог све стра ни јег ста вља ња у слу жбу јав ног ин те ре са 
(у обла сти на у ке, обра зо ва ња и ту ри зма, као и ја ча ња укуп ног ужи-
ва ња и ин те гри са ног до жи вља ја при ро де и ан тро по ге них са др жа ја 
од стра не по се ти ла ца, а ти ме и до дат ног об ли ко ва ња иден ти те та на-
ци о нал ног пар ка и раз во ја ње го вих еко ном ских функ ци ја).

Основ ни по тен ци ја ли за раз вој при вре де су: при род ни усло-
ви за раз вој це ло го ди шњег ту ри зма на Ко па о ни ку као ту ри стич кој 
де сти на ци ји вр хун ског ква ли те та (са пра те ћим услу жним де лат-
но сти ма од зна ча ја за ши ре под руч је), при род ни ре сур си за раз-
вој по љо при вре де и ма лих и сред њих пред у зе ћа, при о ри тет но у 
про из вод њи и пре ра ди по љо при вред них про из во да, ту ри зму, тр го-
ви ни и сек то ру услу га, као и за раз вој шу мар ства. Под руч је Про-
стор ног пла на, као кон такт но са АП Ко со во и Ме то хи ја, је од по-
себ ног ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је за раз вој, у по гле ду са рад ње на 
ре ги о нал ном и ло кал ном ни воу, кроз из град њу ин фра струк ту ре и 
дру гих јав них са др жа ја, ула га ња у ту ри зам, за шти ту при ро де, при-
род не и кул тур не ба шти не и др. 

По тен ци ја ли раз во ја ста нов ни штва, на се ља и со ци јал ног раз-
во ја за сни ва ју се на по сто ја њу тра ди ци о нал них се ла са вред ним 
ет но-на сле ђем кул тур них до ба ра, ам би је на та и тра ди ци о нал не 



кул ту ре, сме штај ним ка па ци те ти ма, ста нов ни штву из окру же ња 
ко је по вре ме но бо ра ви на под руч ју Про стор ног пла на (као по тен-
ци ја ла за убла жа ва ње не га тив них трен до ва), фор ми ра ној мре жи 
на се ља у при род ном окру же њу, по сто је ћим ка па ци те ти ма обје ка та 
основ ног обра зо ва ња и здрав стве не за шти те (уз мо гућ ност њи хо ве 
ре кон струк ци је и ви ше на мен ско ко ри шће ње за при ла го ђа ва ње по-
тре ба ма ло кал ног ста нов ни штва), као и укљу чи ва њу јав ног и при-
ват ног сек то ра у си стем ор га ни зо ва ња јав них слу жби.

Основ на огра ни че ња и про бле ми за шти те при ро де и при род-
них вред но сти су: не до вољ на опре мље ност На ци о нал ног пар ка 
пра те ћим са др жа ји ма (цен три ма за по се ти о це, ула зним ста ни ца ма, 
уре ђе ним ста за ма и ви ди ков ци ма, еле мен ти ма уре ђе ња и при ка зи-
ва ња ге о ло шких и ге о мор фо ло шких и дру гих вред но сти, ин фор-
ма ци ја ма о вред но сти ма ко је се шти те и упут стви ма за по се ти о це 
и ло кал но ста нов ни штво о на чи ну њи хо вог очу ва ња и пра ви ли ма 
уну тра шњег ре да), не пот пу на ту ри стич ка ва ло ри за ци ја и пре-
зен та ци ја при род них и кул тур них вред но сти На ци о нал ног пар ка 
(не до вољ на за сту пље ност ак тив не и кре а тив не за шти те, уре ђе ња 
и пре зен та ци је вред но сти На ци о нал ног пар ка Ко па о ник, не по сто-
ја ње про гра ма од но сно стра те шких про је ка та и зна чај ни јих ак тив-
но сти уре ђе ња пре де ла и пре зен та ци је при род них и не по крет них 
кул тур них до ба ра на под руч ју На ци о нал ног пар ка Ко па о ник и ње-
го вом ре ле вант ном про стор ном окру же њу) и др. 

При ме тан је и не га ти ван ан тро по ге ни ути цај у по гле ду де-
ва ста ци је при род ног ли ка пре де ла глав них ко па о нич ких вр хо ва, 
гре бе на и пре во ја по сто је ћом и пла ни ра ном ски ја шком и елек тро-
е нер гет ском ин фра струк ту ром, ве ли ки обим чи стих се ча шу ме на 
ко ри до ри ма ста за и жи ча ра, по себ но у кон тек сту пла но ва на за-
о кру же њу ин фра струк ту ре јав ног ски ја ли шта, не спро во ђе ње до-
не тих план ских до ку ме на та и од сту па ње од план ских ре ше ња са 
дра стич ним про би ја њем ка па ци те та на по је ди ним ло ка ли те ти ма и 
од су ство би ло ка квог раз во ја на дру гим пла ни ра ним ло ка ли те ти ма 
(по себ но у под пла нин ским се ли ма).

Сма ње њу укуп не ту ри стич ке по ну де На ци о нал ног пар ка и 
ТЦ Ко па о ник по себ но до при но се: про тив прав на из град ња но вих 
обје ка та на ло ка ци ја ма где ни кад ни је би ла пла ни ра на из град ња, 
као и не ле гал на до град ња по сто је ћих ле гал них обје ка та, дра стич-
но за о ста ја ње уре ђе ња и опре ма ња гра ђе вин ског зе мљи шта у 
од но су на из град њу су пра струк ту ре (без про гра ма уре ђе ња гра-
ђе вин ског зе мљи шта, или без њи хо вог спро во ђе ња, у оба слу ча-
ја са из бе га ва њем пла ћа ња на док на да за уре ђе ње и ко ри шће ње 
гра ђе вин ског зе мљи шта од стра не ве ћи не ту ри стич ких и дру гих 
су бје ка та). Озбиљ но је за о ста ја ње ре а ли за ци је пла ни ра не ин фра-
струк ту ре и ко му нал не опре ме (по себ но у по гле ду фе кал не ка на-
ли за ци је  – по сто је ћа по стро је ња за пре чи шћа ва ње от пад них во да 
не функ ци о ни шу, ат мос фер ске ка на ли за ци је, са о бра ћај ни ца  – не-
ре шен ми ру ју ћи са о бра ћај и оте жа но зим ско одр жа ва ње по је ди-
них де о ни ца пу те ва, гре ја ње на теч на го ри ва, и са ку пља ња сме ћа). 

Ни зак сте пен уре ђе но сти про сто ра огле да се и у при род но и 
ан тро по ге но усло вље ној еро зи ји тла, на пу ште ним, а не са ни ра ним 
руд ни ци ма и мај да ни ма, не кон тро ли са ном са ку пља њу ле ко ви тог и 
аро ма тич ног би ља и ди вљих пло до ва, из ло же но сти шум ских еко-
си сте ма по жа ри ма и њи хо вој осе тљи вост на по ја ве биљ них бо ле-
сти и ште то чи на.

Не до вољ на је по др шка ор га на ло кал не са мо у пра ве упра вља чу 
На ци о нал ног пар ка у оства ри ва њу пар ти ци па ци је ста нов ни штва у 
за шти ти при род них вред но сти и одр жа ва њу чи сто ће и ре да. Не до-
вољ на је ма те ри јал но-фи нан сиј ска и ка дров ска оспо со бље ност Јав-
ног пред у зе ћа „На ци о нал ни парк Ко па о ник” за спро во ђе ње пла но-
ва и про гра ма упра вља ња и вр ше ње за ко ном утвр ђе не де лат но сти 
(по себ но у до ме ну чу вар ског над зо ра, обез бе ђе ња пра ви ла уну тра-
шњег ре да и ре а ли за ци је про је ка та ре ин тро дук ци је би ља ка и жи-
во ти ња, са на ци је де гра ди ра них по вр ши на, уре ђе ња и пре зен та ци је 
при род них вред но сти), као и не до вољ ност бу џет ских сред ста ва за 
фи нан си ра ње ак тив но сти на раз во ју глав них функ ци ја На ци о нал-
ног пар ка и ра до ва на пре зен та ци ји и уре ђе њу под руч ја. При сут-
не су те шко ће у на пла ти за ко ном утвр ђе них на кна да за ко ри шће-
ње под руч ја На ци о нал ног пар ка, као и не кон тро ли са на про ме на 
ка рак те ри сти ка и за пу ште ност ру рал них пре де ла (нео др жа ва ни и 
на пу ште ни објек ти, не до вољ но уре ђе на и ко му нал но нео пре мље на 
се о ска на се ља, не план ска се ча у при ват ним шу ма соп стве ни ка, за-
ра ста ње об ра ди вих по вр ши на и окућ ни ца и др.). 

Основ ни узро ци до са да шњих, пре те жно не га тив них тен-
ден ци ја у раз во ју под руч ја Про стор ног пла на су: кон фликт ни 

ин те ре си глав них су бје ка та ко ри шће ња, за шти те и раз во ја под руч-
ја На ци о нал ног пар ка Ко па о ник (ту ри зма, за шти те при ро де, шу-
мар ства, ру дар ства, вој ске, по љо при вре де), нео д го ва ра ју ћа суб ор-
ди на ци ја (рас по де ла над ле жно сти, овла шће ња и од го вор но сти за 
упра вља ње про це сом за шти те и раз во ја), еко ном ска не раз ви је ност 
об у хва ће них оп шти на, не до вољ но ди вер зи фи ко ва на при вред на 
струк ту ра пла нин ских се ла, чи ју око сни цу чи не тра ди ци о нал не 
де лат но сти ко је са ме не омо гу ћа ва ју ег зи стен ци ју и уна пре ђе ње 
ква ли те та жи во та, ни ти по вра так ло кал ног ста нов ни штва, и огра-
ни че ња ре жи ми ма за шти те под руч ја На ци о нал ног пар ка на со цио-
еко ном ски раз вој ло кал них за јед ни ца. 

II. ПРИН ЦИ ПИ И ЦИ ЉЕ ВИ ПРО СТОР НОГ РАЗ ВО ЈА  
ПОД РУЧ ЈА ПО СЕБ НЕ НА МЕ НЕ 

1. Прин ци пи про стор ног раз во ја

Оп шти прин ци пи за шти те и раз во ја под руч ја На ци о нал ног 
пар ка Ко па о ник и ње го вог окру же ња на под руч ју Про стор ног пла-
на, уокви ре ни су и усло вље ни ге не рал ним свет ским, европ ским (у 
окви ру Европ ске уни је) и на ци о нал ним на че ли ма, кри те ри ју ми ма 
и ци ље ви ма очу ва ња, за шти те, уна пре ђе ња и кул ту ро ло шког ко-
ри шће ња при род них до ба ра од из у зет ног зна ча ја, у ква ли тет ној 
жи вот ној сре ди ни, уз оства ри ва ње одр жи вог функ ци о нал ног и 
про стор ног раз во ја те ри то ри је при род них до ба ра и окру же ња од 
зна ча ја за др жа ву, ре ги он и ло кал ну за јед ни цу. Оп шти прин ци пи 
план ског упра вља ња одр жи вом за шти том и раз во јем при род них 
до ба ра, њи хо ве жи вот не сре ди не и те ри то ри ја у Ре пу бли ци Ср би-
ји, по од ред ба ма За ко на о за шти ти жи вот не сре ди не и ПП Ре пу-
бли ке Ср би је, ре ле вант ни за под руч је На ци о нал ног пар ка Ко па о-
ник и ње го во окру же ње, су:

 – за шти та при ро де, при род них и кул тур них вред но сти и 
жи вот не сре ди не као при о ри тет не ак тив но сти са ко ји ма ће би ти 
ускла ђе не све ак тив но сти со цио-еко ном ског раз во ја на под руч ју 
Про стор ног пла на;

 – ра ци о нал но ко ри шће ње при род них ре сур са у скла ду са 
прин ци пи ма одр жи вог раз во ја и за шти та при род них под руч ја и 
до ба ра, ко ји усло вља ва ју ква ли тет жи вље ња на ре ги о нал ном и ло-
кал ном ни воу;

 – очу ва ње, уна пре ђе ње и за шти та ка рак те ри стич них пред-
став ни ка по је ди них еко си сте ма и из ра зи тих би о ге о граф ских под-
руч ја, од но сно пред став ни ка по је ди них ти по ва пре де ла;

 – уста но вље ње зо на за шти те код за шти ће них при род них до-
ба ра;

 – очу ва ње, уна пре ђе ње и за шти та би о ди вер зи те та, ду го роч на 
ин тер ди сци пли нар на еко си стем ска ис тра жи ва ња, пра ће ње и одр-
жа ва ње би о ди вер зи те та и би о ло шких ре сур са;

 – очу ва ње, уна пре ђе ње и за шти та ква ли те та жи вот не сре ди не 
 – ваздухa, во да, зе мљи шта, ве ге та ци је, жи во тињ ског све та, на сељ-
ских сре ди на и дру го;

 – раз вој ин фор ма ци о ног си сте ма о при ро ди и жи вот ној сре-
ди ни; 

 – по пу ла ри за ци ја за шти те при ро де и жи вот не сре ди не и раз-
ви ја ње еко ло шке све сти код ло кал ног ста нов ни штва и по се ти ла ца;

 – огра ни ча ва ње кон цен тра ци је ко ри сни ка (по себ но ста ци о-
нар них ту ри ста) и из град ње ту ри стич ке и дру ге су пра струк ту ре у 
На ци о нал ном пар ку у ко рист на се ља и ло ка ли те та на пре о ста лом 
под руч ју Про стор ног пла на, уз њи хо во са о бра ћај но по ве зи ва ње са 
ту ри стич ким и дру гим са др жа ји ма у На ци о нал ном пар ку;

 – утвр ђи ва ње план ских ре ше ња, ре жи ма и усло ва ко ри шће-
ња, ор га ни за ци је и уре ђе ња про сто ра, ко ји ма се обез бе ђу је за-
шти та и пре зен та ци ја при род них вред но сти На ци о нал ног пар ка 
и хaрмонизација раз во ја ту ри зма и ком пле мен тар них при вред них 
ак тив но сти са ре жи ми ма и усло ви ма за шти те На ци о нал ног пар ка; 

 – уста но вља ва ње ин те гри са ног пла ни ра ња (про стор ног и 
сек тор ског) и упра вља ња за шти том и одр жи вим раз во јем На ци о-
нал ног пар ка.

2. Оп шти и опе ра тив ни ци ље ви про стор ног раз во ја

2.1. Оп шти ци ље ви про стор ног раз во ја

Основ ни циљ про стор ног раз во ја је сте: за шти та и пре зен-
та ци ја под руч ја Ко па о ни ка као из у зет не при род не вред но сти 



Ре пу бли ке Ср би је, пре ма европ ским и срп ским стан дар ди ма и 
нор ма ма, уз одр жив со цио-еко ном ским раз вој ко ји не ће на ру ши-
ти рав но те жу при род них си сте ма и еле ме на та, и ко ји ће омо гу ћи-
ти ква ли тет ни ји жи вот и при вре ђи ва ње ло кал ног ста нов ни штва и 
ства ра ње усло ва за од мор и ре кре а ци ју у скла ду са ка па ци те ти ма 
при ро де.

Оп шти ци ље ви очу ва ња, уна пре ђе ња, за шти те и кул ту ро-
ло шког ко ри шће ња при ро де, при род них и кул тур них вред но сти, 
од но сно уна пре ђе ња и за шти те ква ли те та жи вот не сре ди не и одр-
жи вог со цио-еко ном ског раз во ја на под руч ју На ци о нал ног пар ка и 
Про стор ног пла на су:

 – очу ва ње, уна пре ђе ње и за шти та при род них вред но сти На-
ци о нал ног пар ка и њи хо во ко ри шће ње за на уч на ис тра жи ва ња, 
еду ка ци ју, пре зен та ци ју јав но сти, ре кре а ци ју и дру ге ак тив но сти у 
скла ду с еко ло шким по тен ци ја ли ма под руч ја; за шти та при ро де од 
свих ви до ва угро жа ва ња, а на ро чи то за шти та зе мљи шта од еро зи-
је, ква ли те та свих из во ри шта во да, ква ли те та шу ме и па шња ка, и 
за шти та од по жа ра и дру гих еле мен тар них не по го да;

 – ор га ни зо ва на пре зен та ци ја при род них вред но сти и кул тур-
них до ба ра на под руч ју Про стор ног пла на и ње го вог окру же ња; 

 – ин те гра ци ја функ ци ја за шти те при род них вред но сти и 
функ ци ја раз во ја (пре све га ту ри зма и дру гих ком пле мен тар них 
при вред них ак тив но сти), у ци љу одр жи вог раз во ја под руч ја, уз 
укљу чи ва ње и ко ор ди на ци ју свих ре ле вант них су бје ка та и ло-
кал ног ста нов ни штва; за у ста вља ње де по пу ла ци је, де мо граф ски 
опо ра вак и за шти та ег зи стен ци јал них ин те ре са ло кал ног ста нов-
ни штва омо гу ћа ва њем њи хо вог ква ли тет ни јег жи во та и при вре ђи-
ва ња, као и из град њом ин фра струк ту ре и јав них сер ви са;

 – одр жи ви раз вој ак тив но сти ко је су ком па ти бил не са ре жи-
ми ма за шти те На ци о нал ног пар ка (у пр вом ре ду ту ри зам и по љо-
при вре да, и дру го);

 – одр жи ви раз вој ту ри зма при ла го ђен огра ни че њи ма ре жи ма 
за шти те На ци о нал ног пар ка и са вре ме ним зах те ви ма ту ри стич ке 
тра жње;

 – обез бе ђе ње усло ва за функ ци о нал ну и про стор ну ин те гра ци ју 
На ци о нал ног пар ка и ту ри стич ке по ну де Ко па о ни ка са окру же њем;

 – план ски и кон тро ли сан раз вој свих ак тив но сти на под руч-
ју Про стор ног пла на по др жан ин сти ту ци о нал но-ор га ни за ци о ним 
аран жма ни ма и ко ор ди на ци јом свих ак те ра;

 – ре ви та ли за ци ја ру рал них на се ља у кон тек сту очу ва ња на-
род ног гра ди тељ ства и ори ги нал не ту ри стич ке по ну де за сно ва не на 
афир ма ци ји тра ди ци о нал них вред но сти и де лат но сти као услов очу-
ва ња аутен тич но сти и кул тур ног иден ти те та под руч ја Ко па о ни ка;

 – еду ка ци ја по се ти ла ца На ци о нал ног пар ка и ло кал ног ста-
нов ни штва о при род ним вред но сти ма, ме ра ма и ефек ти ма њи хо ве 
за шти те;

 – фор ми ра ње и раз вој ин фор ма ци о них и мо ни то ринг си сте ма 
о про сто ру, при род ним вред но сти ма, жи вот ној сре ди ни и ту ри зму 
на под руч ју Про стор ног пла на.

2.2. Опе ра тив ни ци ље ви про стор ног раз во ја

2 .2 .1 .  Опе  ра тив  ни  ци  ље  ви  про  стор  ног  раз  во  ј а  
по  с еб  них  на  ме  на

Опе ра тив ни ци ље ви за шти те при ро де, при род них вред но сти 
и пре де ла су:

 – одр жа ње спе циј ске ра зно вр сно сти ди вље фло ре и фа у не и 
ње но по ве ћа ње ре ин тро дук ци јом не ста лих аутох то них вр ста жи-
во ти ња и би ља ка;

 – очу ва ње ста ни шта, ја ча ње, број ча но сна же ње и про стор-
но ши ре ње по пу ла ци ја за шти ће них, од но сно рет ких, угро же них и 
кри тич но угро же них биљ них и жи во тињ ских вр ста;

 – иден ти фи ка ци ја ме ђу на род но зна чај них еко ло шких под-
руч ја од но сно ста ни шта од зна ча ја за за шти ту европ ске ди вље 
фло ре и фа у не по про гра му NA TU RA 2000; 

 – одр жа ње еко си стем ске ра зно вр сно сти и за шти та при род-
них и агро е ко си сте ма од ин ва зив них вр ста би ља ка и жи во ти ња, 
као и од дру гих вр ста, сор ти и ра са ко је уно се не по жељ не про ме не 
у при род ни и агро би о ди вер зи тет;

 – очу ва ње и уна пре ђе ње ква ли те та жи вот не сре ди не у зо на-
ма по себ них при род них вред но сти, уме ре но по ве ћа ње по вр ши не 
под шу мом, очу ва ње и уна пре ђе ње ра зно вр сно сти и аутох то но сти 
ден дро ло шког са ста ва, по бољ ша ње струк ту ре шум ских са сто ји на; 

 – кон зер ва ци ја де ло ва под руч ја у за те че ном, при бли жно из-
вор ном ста њу ра ди за шти те ин те гри те та и спон та ног функ ци о ни-
са ња њи хо вог укуп ног при род ног ком плек са за на уч не, обра зов не 
и кул тур не по тре бе;

 – очу ва ње, уре ђе ње и одр жи во ко ри шће ње ло ка ли те та, при-
род них обје ка та и по ја ва ко ји сво јим ге о ло шким, ге о мор фо ло-
шким, хи дро граф ским или дру гим обе леж ји ма пред ста вља ју ис-
так ну те, рет ке и при влач не вред но сти ге о на сле ђа;

 – очу ва ње ста рих, по ди мен зи ја ма и вр сти ре пре зен та тив них 
и у дру гом по гле ду зна чај них ста ба ла др ве ћа и њи хо вих гру па ци ја;

 – за шти та ста рих ста ба ла агро кул ту ре;
 – са на ци ја и ре кул ти ва ци ја по вр ши на де гра ди ра них људ ским 

ак тив но сти ма;
 – одр жи во ко ри шће ње при род них ре сур са, пре де о них, би о-

ло шких и дру гих вред но сти у ци љу со цио-еко ном ског раз во ја и 
ства ра ње усло ва да се ти ре сур си и вред но сти учи не до ступ ним 
љу ди ма ра ди ужи ва ња у при ро ди, од мо ра (ту ри зма и ре кре а ци је), 
ба вље ња на у ком, обра зо ва њем и спор том, има ју ћи пр вен стве но у 
ви ду до бро бит ло кал не за јед ни це;

 – упра вља ње раз во јем и уре ђе њем пре де ла ин те гри са но са 
за шти том при род них и кул тур них вред но сти и одр жи вим раз во јем 
под руч ја;

 – кон тро ли са ње ути ца ја раз во ја на пре део, пре све га у по гле-
ду за др жа ва ња и очу ва ња ка рак те ра пре де ла. 

Опе ра тив ни ци ље ви раз во ја ту ри зма и ре кре а ци је су:
 – ту ри зам и ре кре а ци ја, као ак тив но сти нај и зра зи ти је ком-

пле мен тар не за шти ти, ре ви та ли за ци ји и кул ту ро ло шком ко ри шће-
њу при род них вред но сти и кул тур них до ба ра На ци о нал ног пар ка, 
пред ста вља ће во де ћу при вред ну гра ну одр жи вог раз во ја под руч ја 
Про стор ног пла на, агенс раз во ја дру гих ком пле мен тар них ак тив-
но сти и глав ни фак тор со цио-еко ном ског и кул тур ног раз во ја под-
пла нин ских се ла у окру же њу На ци о нал ног пар ка;

 – ту ри зам и ре кре а ци ја на под руч ју Про стор ног пла на би ће 
функ циј ски под ре ђе ни и при ла го ђе ни зах те ви ма за шти те, очу ва-
ња, ре ви та ли за ци је и кул ту ро ло шког ко ри шће ња при ро де, при род-
них вред но сти, не по крет них кул тур них до ба ра и жи вот не сре ди не; 
а са зах те ви ма и по тре ба ма ту ри зма и ре кре а ци је би ће ускла ђе не 
све оста ле еко ном ске ак тив но сти под руч ја;

 – ту ри зам и ре кре а ци ја ће пред ста вља ти глав не фак то ре за-
шти те, ре ви та ли за ци је и пре зен та ци је при род них вред но сти и 
кул тур них до ба ра под руч ја, ко ји ма ће обез бе ди ти зна чај ну еко-
ном ску по др шку; 

 – це ло го ди шња по ну да ту ри зма и ре кре а ци је под руч ја Про-
стор ног пла на, за сно ва на на при род ним усло ви ма, ре сур си ма и 
вред но сти ма, и на по тен ци јал ној по ну ди пот пла нин ских на се ља 
ван На ци о нал ног пар ка (са бал не о ло шким функ ци ја ма, здрав стве-
но без бед ном хра ном, ет но-вред но сти ма и дру гим) ани ми ра ће и 
за до во ља ва ти тра жњу пре те жно у ста ци о нар ном и из лет нич ком 
спорт ско-ре кре а тив ном ту ри зму, а де лом и у тран зит ном ту ри зму;

 – про стор на ор га ни за ци ја и раз вој, из град ња и ре кон струк-
ци ја по сто је ћих и но вих ту ри стич ких ком плек са од ви ја ће се у три 
функ циј ска ран га: у ран гу при мар ног ТЦ Ко па о ник (ком плек си 
Су вог ру ди шта, Јар ма, Сре брн ца и Рен да ре) ис кљу чи во у зо ни III 
сте пе на за шти те На ци о нал ног пар ка, у ран гу се кун дар них ту ри-
стич ких цен та ра за ве ћа по сто је ћа на се ља и у ран гу се о ско-ту ри-
стич ких на се ља за ма ња се ла по обо ду На ци о нал ног пар ка; док ће 
се оста ла на се ља уда ље на од гра ни це На ци о нал ног пар ка раз ви ја-
ти по сред но у функ ци ји ту ри зма (сме штај за по сле них у ту ри зму, 
про из вод ња за не по сред но ту ри стич ко тр жи ште и дру го);

 – са на ци ја не план ске ту ри стич ке из град ње на под руч ју На-
ци о нал ног пар ка (у Су вом ру ди шту, Гво зда цу и Ци ган ској ре ци) 
и под руч ју Про стор ног пла на ван На ци о нал ног пар ка (у Ли си ни/
Ча је ти ни, Бр зе ћу и Јо ша нич кој Ба њи);

 – са о бра ћај на ин те гра ци ја ту ри стич ких ком плек са и на се ља 
на под руч ју Про стор ног пла на ме ђу соб но, са ски ја ли штем и окру-
же њем  – друм ским и же ле знич ким са о бра ћај ни ца ма и сред стви ма 
вер ти кал ног тран спор та (жи ча ра ма);

 – пла ни ра ње и на ста вак из град ње по ве за ног си сте ма алп ског 
ски ја ли шта по ски ја шким сек то ри ма, са жи ча ра ма и ста за ма у III 
сте пе ну за шти те На ци о нал ног пар ка и ван ње га;

 – фор ми ра ње ди фе рен ци ра не мре же зим ских нор диј ских 
ски-ста за и лет њих из лет нич ких и пла ни нар ских ста за у зо на ма II 
и III сте пе на за шти те На ци о нал ног пар ка и ван ње га;



 – ор га ни зо ва ње је дин стве не ту ри стич ке по ну де На ци о нал ног 
пар ка и под руч ја Про стор ног пла на; утвр ђи ва ње мо да ли те та ин те-
гра ци је ту ри стич ке по ну де под руч ја Про стор ног пла на са по сто-
је ћом и пла ни ра ном ту ри стич ко-ре кре а тив ном по ну дом при мар не 
ту ри стич ке де сти на ци је Ко па о ник и ње ног окру же ња у окви ру ту-
ри стич ког кла сте ра Сре ди шна и За пад на Ср би ја.

Опе ра тив ни ци ље ви за шти те и пре зен та ци је не по крет них 
кул тур них до ба ра (НКД) су:

 – ис тра жи ва ње, еви ден ти ра ње, про гла ше ње, тех нич ка за шти-
та, уре ђе ње и пре зен та ци ја НКД и њи хо ве за шти ће не око ли не;

 – одр жи во ко ри шће ње НКД уз очу ва ње њи хо ве аутен тич но-
сти и ин те гри те та, као обје ка та у од го ва ра ју ћој функ ци ји сход но 
ка рак те ри сти ка ма и основ ној на ме ни тих обје ка та и као ме ста по-
се ћи ва ња;

 – укљу чи ва ње пре зен та ци је кул тур них до ба ра окру же ња у 
ту ри стич ку по ну ду На ци о нал ног пар ка Ко па о ник.

2 .2 .2 .  Опе  ра тив  ни  ци  ље  ви  про  стор  ног  раз  во  ј а  
о ст а  лих  на  ме  на

Ци ље ви раз во ја по љо при вре де, ко ри шће ња по љо при вред ног 
зе мљи шта и дру гих по тен ци ја ла про сто ра су усло вље ни ре жи ми-
ма за шти те На ци о нал ног пар ка и ускла ђе ни са ин те ре си ма раз во ја 
пот пла нин ских на се ља и ци ље ви ма раз во ја ту ри зма и ре кре а ци је, 
и об у хва та ју:

 – укљу чи ва ње по љо при вре де у фор ми ра ње за о кру же ног си-
сте ма за шти те, са вре ме не пре зен та ци је и аде кват не еко ном ске ва-
ло ри за ци је при род них, кул тур них, пре де о них, ту ри стич ко-ре кре а-
тив них и дру гих вред но сти под руч ја Про стор ног пла на, уз услов 
ње ног про из вод ног сти му ли са ња ду го роч ном га ран ци јом про фи-
та бил ног пла сма на про из во да, са ослон цем пр вен стве но на ди рек-
тан пла сман у ту ри стич кој по ну ди и на ко ри шће ње за штит ног зна-
ка На ци о нал ног пар ка у пла сма ну про из во да уну тар ту ри стич ке 
по ну де и на дру гим тр жи шти ма;

 – ускла ђи ва ње на ме на и на чи на ко ри шће ња по љо при вред-
ног зе мљи шта са ре жи ми ма за шти те На ци о нал ног пар ка, са јед-
не, и при род ним по год но сти ма и огра ни че њи ма, са дру ге стра не, 
уз при о ри тет но уста но вље ње пра го ва агро е ко ло шког ка па ци те та 
раз ли чи тих ка те го ри ја по љо при вред них по вр ши на и уна пре ђе ње 
крм не ба зе на ли ва да ма и па шња ци ма, као пред у сло ви за уна пре-
ђе ње во де ћег сек то ра ко па о нич ке по љо при вре де  – сто чар ства;

 – чу ва ње по вр ши на и плод но сти по љо при вред ног зе мљи шта, 
на по ре до са уна пре ђи ва њем струк тур них, тех нич ко-тех но ло шких, 
ор га ни за ци о них и ин фра струк тур них усло ва за еко ном ски ра ци о нал-
ну про из вод њу хра не ви со ке здрав стве не вред но сти, пре те жно ван 
под руч ја На ци о нал ног пар ка; за шти та зе мљи шта ата ра од сти хиј ске 
ви кенд и дру ге из град ње и не ре гу ли са не тр го ви не зе мљи штем;

 – при ла го ђа ва ње струк ту ре по љо при вред не про из вод ње по-
тре ба ма ту ри стич ке тра жње и дру гим мо гућ но сти ма пла сма на тр-
жи шних ви шко ва по љо при вред но-пре храм бе них про из во да;

 – по бољ ша ње еко ном ских и со ци јал них усло ва жи вље ња и 
ра да по љо при вред ног ста нов ни штва, са ослон цем на пот пу ни је и 
ра ци о нал ни је ак ти ви ра ње рас по ло жи вих по љо при вред них фон до-
ва, уз исто вре ме но ко ри шће ње мо гућ но сти за по шља ва ња у еко-
ло шки при хва тљи вим про из вод ним де лат но сти ма ту ри зма, ма ле 
при вре де и дру гим де лат но сти ма на се лу.

Ци ље ви раз во ја шу мар ства и лов ства, ко ри шће ња шу ма и 
шум ског зе мљи шта су усло вље ни ре жи ми ма за шти те На ци о нал-
ног пар ка и ускла ђе ни са ин те ре си ма раз во ја пот пла нин ских на се-
ља и ци ље ви ма раз во ја ту ри зма и ре кре а ци је, и об у хва та ју:

 – га здо ва ње шу ма ма На ци о нал ног пар ка са те жи штем на 
очу ва њу би о ло шког ди вер зи те та, уз ми ни мал не ин тер вен ци је, при 
че му су до зво ље не са мо ак тив но сти кон тро ле ди вља чи, кон тро ле 
на па да бо ле сти/ин се ка та, јав ног при сту па, про тив по жар не ин тер-
вен ци је, ис тра жи ва ња и ко ри шће ње ре сур са за оп ста нак ло кал ног 
ста нов ни штва, без не га тив них ути ца ја на при ро ду;

 – одр жи во упра вља ње и ко ри шће ње шу ма и шум ских под руч-
ја, ко јим се кон ти ну и ра но одр жа ва њи хов би о ло шки ди вер зи тет, 
ре ге не ра тив ни ка па ци тет, ви тал ност, са да шњи и бу ду ћи по тен ци-
јал за ис пу ње ње еко ло шких, еко ном ских и со ци јал них функ ци ја у 
На ци о нал ном пар ку, без на но ше ња ште те дру гим еко си сте ми ма;

 – уста но вље ње оп ште-ко ри сних, као до ми нант них функ ци-
ја шу ма на те ри то ри ји На ци о нал ног пар ка; пре те жно еко ном ске 
функ ци је има ће са мо шу ме ван На ци о нал ног пар ка;

 – за шти та и очу ва ње за шти ће них ре ликт них, ен де мич них, 
рет ких и угро же них вр ста шум ске фло ре и фа у не; ви ше на мен ско 
ре кре а тив но ко ри шће ње укуп ног по тен ци ја ла шум ских под руч ја 
На ци о нал ног пар ка; про ти ве ро зи о на за шти та зе мљи шта и за шти-
та из во ри шта и во до то ка шу мом; за шти та шу ма од не га тив них 
угро жа ва ју ћих ути ца ја би о тич ког и аби о тич ког по ре кла; 

 – уна пре ђе ње ста ња по сто је ћих шу ма На ци о нал ног пар ка и 
уве ћа ње по вр ши на под шу мом;

 – при ро ди бли ски уз гој и за шти та ди вља чи и оста ле фа у не у 
На ци о нал ном пар ку;

 – ре па три ја ци ја основ них вр ста ди вља чи у На ци о нал ни парк.
Оп шти циљ де мо граф ског раз во ја на под руч ју Про стор ног 

пла на је убла жа ва ње не га тив них де мо граф ских про це са ства ра-
њем од го ва ра ју ћих усло ва за по ве ћа ње уче шћа мла ђих кон тин ге-
на та ста нов ни штва. Опе ра тив ни ци ље ви раз во ја ста нов ни штва су:

 – за др жа ва ње и на се ља ва ње мла ђих кон тин ге на та ста нов ни-
штва, по себ но жен ске по пу ла ци је, под сти ца њем ло кал ног за по-
шља ва ња и са мо за по шља ва ња уз по бољ ша ње обра зов не струк ту-
ре у функ ци ји раз во ја ту ри зма и ком пле мен тар них ак тив но сти на 
под руч ју Про стор ног пла на;

 – под сти ца ње про стор не и про фе си о нал не мо бил но сти и 
флек си бил но сти рад но ак тив ног ста нов ни штва;

 – уво ђе ње и оства ри ва ње сти му ла тив них по ли ти ка де мо-
граф ског и со цио-еко ном ског раз во ја на ре ги о нал ном и ло кал ном 
ни воу, уз отва ра ње но вих рад них ме ста на тр жи шту ту ри зма и ре-
кре а ци је, по љо при вред них про из во да и пре ра ђе ви на и др.;

 – сти му ли са ње уло ге ло кал ног ста нов ни штва као до ма ћи на 
На ци о нал ног пар ка, кроз одр жа ва ње по љо при вре де и дру гих тра-
ди ци о нал них ак тив но сти.

Опе ра тив ни ци ље ви раз во ја, ор га ни за ци је и уре ђе ња на се ља 
и јав них слу жби на под ру ју Про стор ног пла на су:

 – функ ци о нал но ин те гри са ње на се ља на под руч ју Про стор-
ног пла на са ТЦ Ко па о ник и окру же њем, по бољ ша њем до ступ но-
сти и уна пре ђе њем ло кал не пут не мре же и вер ти кал ног тран спор-
та, раз во ја те ле фо ни је и јав них сер ви са (ко му нал не и тех нич ке 
слу жбе и сер ви си);

 – по ве ћа ње до ступ но сти и ква ли те та услу га јав них слу жби и 
уво ђе ње си сте ма мо бил них јав них слу жби у до ме ну пред школ ског 
вас пи та ња и обра зо ва ња, здрав стве не и со ци јал не за шти те, кул ту-
ре, фи зич ке кул ту ре и спор та, оп штин ске упра ве;

 – ви ше на мен ско и ра ци о нал но ко ри шће ње ка па ци те та обје ка-
та јав них слу жби и укљу чи ва ње при ват ног и не вла ди ног сек то ра у 
си стем ор га ни за ци је јав них слу жби.

Опе ра тив ни ци ље ви раз во ја са о бра ћај не ин фра струк ту ре на 
под руч ју Про стор ног пла на су:

 – ре кон струк ци ја по сто је ћих и из град ња но вих при ступ них 
и ин тер них са о бра ћај ни ца у функ ци ји На ци о нал ног пар ка, раз во ја 
ту ри зма, ком пле мен тар них ак тив но сти и на се ља; 

 – из град ња но вих са о бра ћај ни ца у функ ци ји оби ла зни ца око 
по сто је ћих ур ба них ком плек са и на се ља на Су вом ру ди шту и при-
сту па пла ни ра ним ту ри стич ким са др жа ји ма на про сто ру Ја рам 
 – Ма ри не во де, као и по слов но-стам бе ном ком плек су са хе ли дро-
мом и хан га ром у на се љу Ча је ти на и дру гих пунк то ва; 

 – обез бе ђи ва ње по треб них пар кин га и га ра жа за пут нич ка во-
зи ла и ауто бу се на ме сти ма кон цен тра ци је ту ри стич ких и на сељ-
ских ка па ци те та;

 – раз вој но вих, ал тер на тив них об ли ка при ступ ног и ин тер ног 
са о бра ћа ња (пла нин ска шин ска во зи ла, ка бин ске жи ча ре) у функ-
ци ји сма ње ња оби ма и ин тен зи те та кре та ња мо тор них во зи ла у 
На ци о нал ном пар ку и њи хо во ин те гри са ње са пут ном мре жом на 
под руч ју Про стор ног пла на.

Опе ра тив ни ци ље ви раз во ја во до снаб де ва ња и од во ђе ња от-
пад них во да су:

 – за шти та во до то ка на под руч ју На ци о нал ног пар ка у пла ни ра-
ним кла са ма ква ли те та, као вод ног еко си сте ма од зна ча ја за очу ва ње 
би о ло шке ра зно вр сно сти и на ту рал на ре гу ла ци ја нео п ход них де о ни-
ца во до то ка на под руч ју Про стор ног пла на ван На ци о нал ног пар ка;

 – ре кон струк ци ја по сто је ћих и из град ња но вих во до во да у 
ту ри стич ким ком плек си ма и на се љи ма (уз уво ђе ње ме ре ња по тро-
шње во де, сво ђе ње гу би та ка на вред но сти ма ње од 20% и при хва-
та ње еко ном ске це не во де);

 – са ни та ци ја по сто је ћих ту ри стич ких ком плек са, на се ља и 
пунк то ва, из град њом се па ра ци о них ка на ли за ци о них си сте ма са 
оба ве зним при кљу чи ва њем за све по тро ша че ко ји су при кљу че ни 



на во до вод и са про пи сним по стро је њи ма за пре чи шћа ва ње от пад-
них во да ван На ци о нал ног пар ка;

 – из град ња ат мос фер ске ка на ли за ци је у ту ри стич ким ком-
плек си ма и дуж са о бра ћај ни ца у На ци о нал ном пар ку, уз ре гу ли са-
ње оста лих ат мос фер ских во да на под руч ју отво ре ним ка на ли ма;

 – из град ња ви ше на мен ских ма лих аку му ла ци ја за ре гу ла ци ју 
вод ног ре жи ма, во до снаб де ва ње, про тив по жар ну за шти ту, ве штач ко 
осне жа ва ње ски ја шких ста за, ри бар ство и спорт ски ри бо лов и ре кре-
а ци ју на во ди, у скла ду са ре жи ми ма за шти те На ци о нал ног пар ка;

 – ко ри шће ње рас по ло жи вих хи дро е нер гет ских по тен ци ја ла 
на под руч ју Про стор ног пла на ван На ци о нал ног пар ка за ви сно од 
еко ло шког ка па ци те та во до то ка.

Опе ра тив ни ци ље ви раз во ја енер гет ске ин фра струк ту ре, 
елек трон ских ко му ни ка ци ја и по штан ског са о бра ћа ја на под руч ју 
Про стор ног пла на су:

 – одр жа ва ње, ре ви та ли за ци ја, мо дер ни за ци ја и до град ња 
елек тро е нер гет ске ин фра струк ту ре (у пр вом ре ду тра фо ста ни ца 
110/35 kV и да ле ко во да 110 kV) у скла ду са ре жи ми ма за шти те 
На ци о нал ног пар ка и зах те ви ма за шти те жи вот не сре ди не, за до-
вољ но, си гур но, ква ли тет но и еко но мич но снаб де ва ње енер ги јом 
свих по тро ша ча на об у хва ће ном под руч ју; 

 – по ве ћа ње про из вод ње енер ги је за сно ва но на ве ћем ко ри-
шће њу ло кал но рас по ло жи вих об но вљи вих из во ра, за де цен тра ли-
зо ва ну про из вод њу елек трич не енер ги је и за до во ља ва ње ауто ном-
них и ло кал них то плот них по тре ба, у окви ру тзв. ма ле енер ге ти ке;

 – по ве ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти код про из вод ње, пре но-
са, ди стри бу ци је и по тро шње енер ги је; 

 – га си фи ка ци ја под руч ја Про стор ног пла на; 
 – из град ња и ор га ни за ци ја са вре ме не те ле ко му ни ка ци о не 

мре же ко ја ће обез бе ди ти уни вер зал ни фик сни сер вис свим ко ри-
сни ци ма и ши ро ко по ја сни при ступ мре жи свим при вред ним су-
бјек ти ма, јав ним уста но ва ма и гра ђа ни ма ко ји то за тра же;

 – пот пу на до ступ ност мо бил не те ле фо ни је на под руч ју Про-
стор ног пла на;

 – до ступ ност нај ма ње се дам РТВ ка на ла, у ди ги тал ном об ли-
ку, до свих ко ри сни ка на под руч ју Про стор ног пла на.

Опе ра тив ни ци ље ви раз во ја ко му нал них обје ка та и слу жби 
на под руч ју Про стор ног пла на су:

 – ор га ни зо ва но са ку пља ње от па да из ту ри стич ких ком плек-
са, са ски ја ли шта и по сто је ћих на се ља, и ње го во од во же ње ван 
под руч ја Про стор ног пла на на пла ни ра ну ре ги о нал ну де по ни ју;

 – за тва ра ње и са на ци ја по сто је ћих сме тли шта ко му нал ног от-
па да; 

 – из град ња ва тро га сне ста ни це у На ци о нал ном пар ку;
 – ор га ни зо ва но уре ђе ње и одр жа ва ње јав них зе ле них по вр-

ши на у ту ри стич ким ком плек си ма, на се љи ма и пунк то ви ма.
Опе ра тив ни ци ље ви за шти те ква ли те та жи вот не сре ди не на 

под руч ју Про стор ног пла на су:
 – за шти та свих еле ме на та жи вот не сре ди не (зе мљи ште, во да, 

ва здух, фло ра, фа у на и др.) на под руч ју На ци о нал ног пар ка и Про-
стор ног пла на;

 – са на ци ја за га ђе ња од не ре гу ли са них от пад них во да на де лу 
На ци о нал ног пар ка и ван ње га; 

 – са на ци ја и ре ви та ли за ци ја за га ђе них, де гра ди ра них и не-
план ски из гра ђе них про сто ра (бом бар до ва них ло ка ци ја, ру дар-
ских ко по ва, ка ме но ло ма и по зај ми шта, де гра ди ра них па шња ка, 
по вр ши на под из ра же ном еро зи јом на ски-ста за ма и дру гим по вр-
ши на ма, не план ске из град ње и до град ње обје ка та и др.);

 – пре вен тив на и за вр шна за шти та по вр ши на „осе тљи вих” 
на де гра да ци ју, пре све га, шум ских зе мљи шта, ли ва да и па шња-
ка, очу ва њем спо соб но сти зе мљи шта да ин фил три ра и за др жи во-
ду од ја ких ки ша и ота па ња сне га, без по ја ве бр зог по вр шин ског 
оти ца ја, ста би ли за ци јом еро зи јом угро же них де о ни ца ски-ста за и 
ева ку а ци јом под зем них во да, ре ста у ра ци јом ве ге та ци је на еро ди-
ра ним по вр ши на ма, за шти том и ре ха би ли та ци јом угро же них по-
вр ши на то ком јед не гра ђе вин ске се зо не и др. 

3. Ре ги о нал ни по ло жај и аспек ти раз во ја под руч ја по себ не 
на ме не

Одр жи ви ре ги о нал ни раз вој Ко па о ни ка за сни ва ће се на ин-
те гра ци ји ур ба не и ру рал не еко но ми је, на јед ној стра ни, и раз во-
ју ту ри зма и за шти ти при ро де, на дру гој. У скла ду са пре по ру ка-
ма пла нер ске прак се зе ма ља Европ ске уни је са ви шим сте пе ном 
раз во ја пла нин ских под руч ја, ту ри зам пред ста вља већ низ го ди на 

јед ну од нај зна чај ни јих при вред них де лат но сти у раз во ју еко ло-
шки очу ва них, а еко ном ски не до вољ но раз ви је них пла нин ских 
под руч ја. Ту ри зам свој раз вој и кон ку рент ност за сни ва на очу ва њу 
и уна пре ђе њу при род ног и кул тур ног на сле ђа, од но сно на де фи-
ни са њу за јед нич ког ин те ре са за ра ци о нал но ко ри шће ње и му дро 
упра вља ње про сто ром, што је пред у слов одр жи вог раз во ја. 

Ком пле ти ра ње раз во ја ту ри стич ке де сти на ци је Ко па о ник, 
од но сно ту ри зма са ком пле мен тар ним де лат но сти ма до при не ће: 
ди на мич ни јем при вред ном раз во ју, рад ном ан га жо ва њу ста нов ни-
штва, атрак тив но сти ре ги о нал ног окру же ња за ста но ва ње, успо-
ра ва њу не га тив них де мо граф ских про це са, по ди за њу жи вот ног 
стан дар да ло кал ног ста нов ни штва, уз исто вре ме но обез бе ђи ва ње 
усло ва за ре ша ва ње оста лих раз вој них про бле ма.

Ре ги о нал ни аспект раз во ја, де фи ни сан у ПП Ре пу бли ке Ср-
би је, пре ма ко ме под руч је Про стор ног пла на при па да ту ри стич ком 
кла сте ру Сре ди шња и За пад на Ср би ја, за сно ван је на по тен ци ја лу 
овог под руч ја за ре а ли зо ва ње це ло го ди шњих ту ри стич ких ак тив-
но сти. По ла зе ћи од атрак тив но сти рас по ло жи вих ту ри стич ких по-
тен ци ја ла, оства ре ног и пла ни ра ног раз во ја, под руч је Про стор ног 
пла на има ће уло гу по ла кон цен тра ци је ту ри зма у овом де лу Ре-
пу бли ке Ср би је, ко ји ће вре ме ном по ста ти зна чај ни пол укуп ног 
раз во ја ре ги о нал ног окру же ња. То ме ће до при не ти ин те гри са ње 
ту ри стич ке по ну де у ту ри стич ком кла сте ру Сре ди шња и За пад на 
Ср би ја, пре све га раз во јем ком пле мен тар не по ну де са ту ри стич-
ком де сти на ци јом Го ли ја и по др шком раз во ју дру гих пла ни ра них 
де сти на ци ја у ре ги о нал ном окру же њу. 

Ту ри стич кој де сти на ци ји Ко па о ник услов но ће гра ви ти ра ти 
ста нов ни штво функ ци о нал них ур ба них под руч ја Кра ље ва, Кру-
шев ца, Ни ша, Но вог Па за ра и Ко сов ске Ми тро ви це, као и дру гих 
функ ци о нал них ур ба них под руч ја. Та ко ђе, де сти на ци ја ће зна чај-
ни је при вла чи ти кли јен те лу из Бе о гра да и Вој во ди не, као и ши рих 
еми тив них под руч ја.

Одр жи ви со цио-еко ном ски и про стор но-еко ло шки раз вој ове 
ту ри стич ке де сти на ци је у од но су на ре ги о нал но окру же ње за сни-
ва ће се на:

1) ком па ти бил но сти ту ри стич ких по тен ци ја ла са при род ним 
и еко ном ским ре сур си ма, уз прет по став ку раз во ја ор ган ске, од но-
сно тра ди ци о нал не про из вод ње хра не и пра те ћих услу жних де лат-
но сти (пре све га кроз раз вој ма лих и сред њих пред у зе ћа) у скла ду 
са по тре ба ма ту ри стич ке де сти на ци је и кла сте ра;

2) ви со ким стан дар ди ма у до ме ну ту ри стич ких услу га ко је ће 
ве ћим де лом оства ри ва ти рад на сна га из кон тин ген та ур ба ног ста-
нов ни штва окру же ња;

3) ком пле ти ра њу, раз во ју и кон ти ну и ра ном уна пре ђе њу зим-
ске и лет ње ту ри стич ке по ну де, по угле ду на прак су европ ских 
пла нин ских ту ри стич ких цен та ра;

4) ва ло ри за ци ји ре ла тив но по вољ ног ге о граф ског по ло жа ја 
Ко па о ни ка у од но су на еми тив не цен тре; 

5) ва ло ри за ци ји европ ског мул ти мо дал ног ко ри до ра (X), у 
чи јој је бли зи ни Ко па о ник, као и бо љем по ве зи ва њу се кун дар ним 
са о бра ћај ни ца ма са тим ко ри до ром;

6) ин тен зив ни јем ко ри шће њу ни шког аеро дро ма у ци љу бо-
ље до ступ но сти Ко па о ни ка;

7) ква ли та тив ној тран сфор ма ци ји са о бра ћа ја на при ла зним 
ко ри до ри ма (др жав ним пу те ви ма) Ко па о ни ку, чи ме би се ство ри ли 
усло ви за умре жа ва ње (ком пле мен тар ност) ту ри стич ке по ну де окру-
же ња са ту ри стич ком по ну дом Ко па о ни ка и ути ца ло на све у куп ни 
пре о бра жај се кун дар них раз вој них осо ви на  – ибар ске, а по сред но и 
за пад но мо рав ске раз вој не осо ви не, од но сно на по ве ћа ње ње ног зна-
ча ја у про стор но-функ ци о нал ној ор га ни за ци ји Ре пу бли ке Ср би је;

8) по ди за њу жи вот ног стан дар да ста нов ни штва Ре пу бли ке 
Ср би је, као бу ду ћих ко ри сни ка услу га ту ри стич ке де сти на ци је;

9) ак ти ви ра њу и ква ли та тив ној тран сфор ма ци ји при вре де 
раз вој них цен та ра у не по сред ном и ма кро ре ги о нал ном окру же њу, 
чи ме ће се ство ри ти ма те ри јал на ба за за раз вој функ ци је од мо ра и 
ре кре а ци је њи хо вог ста нов ни штва на под руч ју Ко па о ни ка. 

4. Кон цеп ци ја раз во ја под руч ја по себ не на ме не

4.1 Оп шта кон цеп ци ја

Оп шту кон цеп ци ју за шти те и одр жи вог раз во ја опре де љу ју 
по себ не на ме не под руч ја Про стор ног пла на. Основ не по себ не на-
ме не су:

 – по себ не при род не и кул тур не вред но сти ни воа на ци о нал-
ног пар ка (IV ка те го ри ја по европ ским стан дар ди ма) за очу ва ње, 



уна пре ђе ње, за шти ту, кул ту ро ло шко ко ри шће ње и ту ри стич ку 
пре зен та ци ју;

 – нај зна чај ни ји и нај а трак тив ни ји део при мар не ту ри стич ке 
де сти на ци је Ко па о ник за раз вој це ло го ди шње ту ри стич ке по ну де, 
при о ри тет но зим ске по ну де.

Оста ле по себ не на ме не на под руч ју Про стор ног пла на су: 
 – во до при вре да  – об у хва ће ни де ло ви сли во ва у зо ни III за-

шти те аку му ла ци је „Ће ли је” и пла ни ра не аку му ла ци је „Се ло ва”; 
 – за шти та кул тур ног на сле ђа; 
 – коп не на зо на без бед но сти ши ри не 5 km дуж ад ми ни стра-

тив не ли ни је са АП Ко со во и Ме то хи ја, као и ком плек си спе ци јал-
не на ме не.

Оп шта кон цеп ци ја за шти те и раз во ја под руч ја На ци о нал ног 
пар ка и пре о ста лог под руч ја Про стор ног пла на, за сно ва на је на кре-
а тив ном ускла ђи ва њу на ци о нал них кул ту ро ло шких зах те ва за шти-
те при ро де, при род них и кул тур них вред но сти и пре де ла са јед не, 
и раз во ја пла нин ског ту ри зма и ком пле мен тар них ак тив но сти нај-
зна чај ни јег и нај а трак тив ни јег де ла при мар не ту ри стич ке де сти на-
ци је Ко па о ник, као и со цио-еко ном ског раз во ја об у хва ће них ло кал-
них за јед ни ца, са дру ге стра не. Овај ком про мис пред ста вља кључ ни 
пред у слов за шти те и одр жи вог про стор ног раз во ја под руч ја На ци о-
нал ног пар ка Ко па о ник и под руч ја Про стор ног пла на.

Основ но план ско опре де ље ње је очу ва ње, уна пре ђе ње и за-
шти та при ро де, по себ но при род них вред но сти. За шти ће не по вр-
ши не при род них и пре де о них вред но сти На ци о нал ног пар ка са 
ре жи ми ма за шти те у I и II сте пе ну пред ста вља ју по ла зну ма три-
цу основ не по себ не на ме не за шти ће ног под руч ја за кон ци пи ра ње 
про стор ног раз во ја ње го ве те ри то ри је. По вр ши не На ци о нал ног 
пар ка у ре жи му I сте пе на за шти те (при род ни ре зер ва ти) из у зи ма ју 
се из ан тро по ге ног ко ри шће ња (осим за ис тра жи ва ње и огра ни че-
ну и ор га ни зо ва ну пре зен та ци ју). По вр ши не На ци о нал ног пар ка 
у ре жи му II сте пе на за шти те (пре де о не це ли не) пред ви ђе не су са 
огра ни че ним ан тро по ге ним ко ри шће њем. Нај ве ћи део по вр ши не 
На ци о нал ног пар ка је у ре жи му III сте пе на за шти те, на ме њен одр-
жи вом и кон тро ли са ном про стор ном раз во ју, уз оба ве зу ми ни ми-
зи ра ња свих по тен ци јал но не га тив них ефе ка та на при ро ду и при-
род не вред но сти на це лом за шти ће ном под руч ју. 

Дру гим план ским до ку мен ти ма је на де лу под руч ја Про стор-
ног пла на у и ван гра ни ца На ци о нал ног пар ка утвр ђе на оба ве за 
спро во ђе ња ре жи ма зо не III са ни тар не за шти те за два из во ри шта 
ре ги о нал них си сте ма во до снаб де ва ња, ко ји од го ва ра ре жи му III 
сте пе на за шти те при род них вред но сти. 

На под руч ју Про стор ног пла на ван На ци о нал ног пар ка утвр-
ђе на је и за шти та: спо ме ни ка при ро де у I сте пе ну за шти те (ге о ло-
шких, ге о мор фо ло шких, хи дро ло шких и бо та нич ких) и у II сте-
пе ну за шти те (ста ни шта вр ста са ста ту сом при род них рет ко сти, 
ло ка ли те ти од зна ча ја за за шти ту би о ди вер зи те та  – хра ни ли шта 
за не кро фа ге, број на ста ни шта ин се ка та и оста ле при род не вред-
но сти  – пла нин ски вр хо ви, гре бе ни пла нин ских раз во ђа, кли су ре 
и реч не до ли не). За шти ће на не по крет на кул тур на до бра у I сте-
пе ну у и ван На ци о нал ног пар ка об у хва та ју спо ме ни ке кул ту ре, 
еви ден ти ра не објек те на род ног гра ди тељ ства (ку ће и во де ни це и 
др.), про стор не кул тур но-исто риј ске це ли не Јо ша нич ке Ба ње, зна-
ме ни тих ме ста и ар хе о ло шких на ла зи шта ста рог ру да ре ња, а у II 
сте пе ну су за шти ће ни објек ти ба чи ја. 

Очу ва ње, уна пре ђе ње и за шти та при ро де и при род них вред-
но сти под ра зу ме ва сма ње ње не га тив них ути ца ја ту ри зма и оста-
лих ак тив но сти на нај ма њу мо гу ћу ме ру. План ско опре де ље ње 
је да се ре гу ли шу сле де ћа кључ на пи та ња и про бле ми за шти те и 
раз во ја На ци о нал ног пар ка Ко па о ник: пре ци зни је утвр ђи ва ње гра-
ни ца зо на са ре жи ми ма I, II и III сте пе на за шти те На ци о нал ног 
пар ка, по ла зе ћи од ре ше ња За ко на о на ци о нал ним пар ко ви ма; и 
ускла ђи ва ње про стор ног раз во ја ТЦ Ко па о ник и ски ја ли шта (по-
себ но у по гле ду нео п ход них из ме на и до пу на ски ја шке и дру ге ту-
ри стич ке ин фра струк ту ре) са за шти том при род них вред но сти На-
ци о нал ног пар ка, по себ но у зо на ма II сте пе на за шти те. 

Сле де ће план ско опре де ље ње је да се омо гу ћи бо ља пре зен-
та ци ја и одр жи во ко ри шће ње по себ них при род них вред но сти и 
пре де ла. То ће се омо гу ћи ти бо љим уре ђе њем На ци о нал ног пар ка 
и ње го вог окру же ња (при сту пи, ста зе, ви ди ков ци и сл.), ор га ни зо-
ва њем атрак тив не пре зен та ци је и из бо ра ак тив но сти за по се ти о це. 

План ска кон цеп ци ја је раз вој пла нин ског ту ри зма у две це ли не 
и то за са др жа је: ту ри стич ких ком плек са у На ци о нал ном пар ку са 
ту ри стич ко-ре кре а тив ном ин фра струк ту ром и ту ри стич ких на се ља 

ван На ци о нал ног пар ка са ту ри стич ком ин фра струк ту ром. По ну да 
пла нин ског ту ри зма за сни ва ће се на раз во ју алп ског ски ја ли шта Ко-
па о ни ка, а за тим и на нор диј ском ски ја ли шту у зим ској се зо ни, као 
и на ди на мич ни јем раз во ју лет ње по ну де у про сто ру (из лет нич ке и 
пла ни нар ске ста зе, по ли го ни екс трем них и дру гих спор то ва, аван-
ту ра у при ро ди и др.). Нај по вољ ни ји те ре ни за алп ско ски ја ли ште 
(по над мор ској ви си ни, тра ја њу и ква ли те ту сне га, на ги би ма, екс-
по зи ци ја ма, мор фо ме триј ским об ли ци ма и по вр ши на ма без шу ме), 
као и за нор диј ско ски ја ли ште (на Рав ном Ко па о ни ку) на ла зе се у 
ви син ској зо ни на те ри то ри ји На ци о нал ног пар ка, док их на пре-
о ста лом под руч ју Про стор ног пла на, сем уз гра ни цу На ци о нал ног 
пар ка, има знат но ма ње (због не до вољ но сне га на ни жим над мор-
ским ви си на ма, не до вољ них ви син ских раз ли ка, те ре на под шу мом 
и др.). Алп ско ски ја ли ште као глав ни са др жај ту ри стич ке ин фра-
струк ту ре на Ко па о ни ку, кон ци пи ра но је у ви ду је дин стве ног, по ве-
за ног си сте ма жи ча ра и алп ских ски-ста за на те ри то ри ја ма оп шти на 
Ра шка, Брус и Ле по са вић. Си стем се осла ња на де сет сек то ра ски ја-
ли шта, од ко јих осам за ла зе ду бо ко у те ри то ри ју На ци о нал ног пар-
ка, а два за хва та ју са мо ње го ве ма ње пе ри фер не де ло ве.

По ла зе ћи од одр жи вог гра нич ног ка па ци те та про сто ра, пред-
ла же се кон цеп ци ја кон тро ли са не дис пер зи је са др жа ја, тј. да се раз-
ме штај/ди стри бу ци ја сме штај них ка па ци те та огра ни чи на 18.500 
ле жа ја у ви син ској зо ни На ци о нал ног пар ка Ко па о ник. Те жи ште 
раз во ја и ди стри бу ци је сме штај них ка па ци те та  – око 30.000 ле жа-
ја усме ра ва ће се на на се ља ван На ци о нал ног пар ка, уз по ве зи ва ње 
си сте ми ма вер ти кал ног тран спор та са ски ја ли штем на Ко па о ни ку.

План ска по став ка је да се са др жа ји ту ри стич ких ком плек са у 
На ци о нал ном пар ку пред ви де за ту ри зам, ре кре а ци ју и спорт ви со-
ког ква ли те та и ви со ке ка те го ри је сме шта ја и дру гих са др жа ја. Кон-
цеп ци ја про стор не ор га ни за ци је ту ри стич ке по ну де у На ци о нал ном 
пар ку је са че ти ри под цен тра и јед ним ту ри стич ким пунк том ТЦ Ко-
па о ник (по је дан у оп шти ни Ра шка и Брус и два за јед нич ка на оп-
штин ској гра ни ци), два пунк та са пла ни нар ским кам по ви ма, ви ше 
пунк то ва уз жи ча ре, и ба чи шти ма укљу че ним у ту ри стич ку по ну ду. 
Уку пан број ту ри стич ких ле жа ја и њи хо ва ди стри бу ци ја по ту ри-
стич ким ком плек си ма усло вље ни су сте че ним ту ри стич ким ими џом 
Ко па о ни ка и тра жњом ин ве сти то ра и ту ри ста да сме штај ни ка па ци-
те ти бу ду ло ци ра ни не по сред но уз алп ско ски ја ли ште (са нај по вољ-
ни јим те ре ни ма у На ци о нал ном пар ку). Огра ни че ње за да ље по ве ћа-
ње ка па ци те та ту ри стич ког сме шта ја пред ста вља одр жи ви ка па ци тет 
про сто ра На ци о нал ног пар ка ко ји обез бе ђу је оп ти мал ну за шти ту 
ње го вих при род них вред но сти. Ста ње из гра ђе но сти и уре ђе но сти 
про сто ра На ци о нал ног пар ка Ко па о ник по ка зу је из ра жен не склад из-
ме ђу из гра ђе но сти обје ка та (ту ри стич ких ка па ци те та) и ин фра струк-
тур не и ко му нал не опре мље но сти про сто ра. Из тих раз ло га из град ња 
ин фра струк тур них си сте ма и ко му нал но опре ма ње пред ста вља јед ну 
од основ них по став ки бу ду ћег раз во ја овог под руч ја. 

План ска по став ка је да ће раз вој ту ри стич ких на се ља на под-
руч ју Про стор ног пла на ван На ци о нал ног пар ка омо гу ћи ти сма-
ње не при ти ска на сме штај у На ци о нал ном пар ку и за до во ља ва ње 
по тре ба раз ли чи тих со ци јал них гру па ту ри ста и по се ти ла ца На ци-
о нал ног пар ка. Ту ри стич ка на се ља по обо ду На ци о нал ног пар ка 
свој раз вој за сни ва ће на це ло го ди шњој по ну ди пла нин ског спорт-
ско-ре кре а тив ног ту ри зма, се о ског, лов ног и дру гих ви до ва ту ри-
зма, а ти ме ће омо гу ћи ти ре ви та ли за ци ју ло кал ног ста нов ни штва 
и на се ља пр вен стве но пу тем до ма ће ра ди но сти у ту ри зму (при ват-
ни сме штај и ма њи пан си о ни, ра ци о нал ни и у кра ћем се зон ском 
ко ри шће њу). Кон цеп ци ја је да се ту ри стич ка на се ља ди фе рен ци-
ра ју на се кун дар не ту ри стич ке цен тре (укуп но пет, по два у оп-
шти на ма Ра шка и Брус и је дан у оп шти ни Ле по са вић), ту ри стич-
ко-се о ска на се ља (укуп но че ти ри, три у оп шти ни Ра шка и јед но у 
оп шти ни Брус), се о ска на се ља са ту ри стич ком функ ци јом (укуп-
но 12, од то га се дам у оп шти ни Ра шка, че ти ри у оп шти ни Брус и 
јед но у оп шти ни Ле по са вић) и ту ри стич ке пунк то ве (је дан ет но-
пункт у оп шти ни Ра шка и ви ше пунк то ва уз жи ча ре). 

Кон цеп ци ја је да се план ским ре ше њи ма, по др жа ним раз ли-
чи тим сти му ла тив ним ме ра ма, омо гу ћи ви ши ква ли тет жи во та и 
атрак ти ван рад ни ам би јент за за др жа ва ње и на се ља ва ње ста нов-
ни штва на под руч ју ван гра ни ца На ци о нал ног пар ка, пре све га по-
ну дом ква ли тет них и стал них рад них ме ста. То ће се омо гу ћи ти 
раз во јем ту ри стич ке пре зен та ци је вред но сти На ци о нал ног пар ка 
и це ло го ди шњих ту ри стич ких ак тив но сти, док ће се раз вој ту ри-
стич ких ка па ци те та и услу га од ви ја ти ка ко у На ци о нал ном пар ку, 
та ко и ван ње га, са да ле ко ве ћим мо гућ но сти ма за за по шља ва ње и 



са мо за по шља ва ње у на се љи ма по обо ду На ци о нал ног пар ка. За-
тим, ти ци ље ви ће се по сти ћи уна пре ђе њем по љо при вре де и раз-
во јем дру гих ак тив но сти у ту ри стич ким и дру гим на се љи ма, раз-
во јем јав них слу жби и ко му нал ним опре ма њем се ла са зна чај ним 
функ ци ја ма, уз исто вре ме но спро во ђе ње од го ва ра ју ћих са на ци о-
них про гра ма у се ли ма са не га тив ним раз вој ним тен ден ци ја ма.

4.2 По ла зи шта и прин ци пи за ре ла ти ви за ци ју кон фликт них  
ин те ре са

За пла ни ра ње и спро во ђе ње за шти те и раз во ја под руч ја Про-
стор ног пла на нео п ход но је ре ла ти ви зо ва ти су прот не ин те ре се за-
шти те при род них вред но сти у од но су на раз вој ту ри зма и со цио-
еко ном ски раз вој ло кал них за јед ни ца. 

Основ ни кон фликт на под руч ју На ци о нал ног пар ка се ја вља 
из ме ђу ту ри зма и за шти те при ро де и при род них вред но сти. По ла-
зе ћи од основ них прин ци па за ре ла ти ви за ци ју кон фликт них ин те-
ре са раз во ја ту ри зма и очу ва ња за шти ће них при род них вред но сти, 
утвр ђе них од стра не Фе де ра ци је на ци о нал них пар ко ва Евро пе, 
основ ни ци ље ви пла ни ра ња, упра вља ња и мо ни то рин га ту ри стич-
ких ак тив но сти је су:

 – ускла ђи ва ње са огра ни че ним ка па ци те том при род них вред-
но сти, дру штве них и кул тур них ком по нен ти жи вот не сре ди не за 
при ма ње по се ти ла ца;

 – очу ва ње при род них ре сур са и ре дук ци ја про из вод ње от па да;
 – ре а ли за ци ја но вих раз вој них мо гућ но сти ту ри зма у очу ва-

њу и уна пре ђе њу при род ног и кул тур ног на сле ђа; 
 – при ме на прин ци па од го вор но сти за учи ње ну ште ту и обез-

бе ђе ња од го ва ра ју ће ком пен за ци је.
Пла ни ра ње и упра вља ње раз во јем и уре ђе њем ту ри стич ких 

цен та ра и на се ља на под руч ју Про стор ног пла на тре ба ло би да се 
за сни ва на основ ном кри те ри ју му уна пре ђе ња ин фра струк тур не и 
ко му нал не опре мље но сти, бла го вре ме ном уре ђе њу гра ђе вин ског 
зе мљи шта на ло ка ци ја ма и зо на ма пла ни ра ним за из град њу, раз во-
ју ски ја ли шта ускла ђе ног са зах те ви ма за шти те при род них вред-
но сти и при род не сре ди не. 

Сле де ћи основ ни кон флик ти се ја вља ју из ме ђу ло кал ног ста-
нов ни штва и за шти те при род них вред но сти и при род не сре ди не, 
као и из ме ђу ло кал ног ста нов ни штва и ту ри зма. Основ ни прин цип 
за ре ла ти ви за ци ју ових кон фли ка та је ре а ли за ци ја ко ри сти за ло-
кал ну за јед ни цу:

 – укљу чи ва њем ло кал ног ста нов ни штва, као нај за ин те ре со-
ва ни јег су бјек та ефи ка сне за шти те при род них до ба ра;

 – до при но сом ло кал ној при вре ди, про мо ви са њем и ко ри шће-
њем ло кал них про из во да и раз во јем ве шти на и зна ња ста нов ни штва 
за пре зен та ци ју при род них вред но сти и ту ри стич ке ак тив но сти; 

 – ус по ста вља њем рав но те же из ме ђу ко ри сти од ту ри зма и 
дру гих при вред них ак тив но сти кључ них за одр жа ње и раз вој ло-
кал не за јед ни це.

Ре а ли за ци ја овог прин ци па под ра зу ме ва пред у зи ма ње ни за 
рад њи, у пр вом ре ду, на ре ал ном утвр ђи ва њу ка па ци те та ли вад-
ско-па шњач ких по вр ши на за ис па шу и ко ри шће ње ре сур са во да 
на под руч ју На ци о нал ног пар ка за за до во ље ње по тре ба ло кал ног 
ста нов ни штва. По врат ни ефек ти би би ли очу ва ње би о ка па ци те та 
пла нин ског про сто ра и ко ри шће ње уре ђе них па шња ка и ли ва да за 
пре зен та ци ју при род них и кул тур них вред но сти под руч ја у ту ри-
зму. У обла сти ту ри зма при ме на прин ци па под ра зу ме ва дис пер зи-
ју ту ри стич ке по ну де у на се ља ван На ци о нал ног пар ка, об је ди ња-
ва ње с ту ри стич ком по ну дом у На ци о нал ном пар ку и ак ти ви ра ње 
по тен ци ја ла ло кал ног ста нов ни штва. По врат ни ефе кат би ло би 
сма ње ње кон цен тра ци је ко ри сни ка на под руч ју На ци о нал ног пар-
ка и при ти ска на ко ри шће ње про сто ра, тј. сма ње ње при ти ска на 
при род не вред но сти и при род ну сре ди ну.

III. ПЛАН СКА РЕ ШЕ ЊА ПРО СТОР НОГ РАЗ ВО ЈА ПОД РУЧ ЈА 
ПО СЕБ НЕ НА МЕ НЕ

1. За шти та при род них и пре де о них вред но сти

1.1. За шти та под руч ја На ци о нал ног пар ка 

Про стор ним пла ном се бли же од ре ђу ју сле де ће зо не за шти те 
На ци о нал ног пар ка Ко па о ник, утвр ђе не За ко ном о на ци о нал ни ма 
пар ко ви ма:

1) зо на са ре жи мом за шти те I сте пе на са 13 за себ них про-
стор них је ди ни ца озна че них као ло ка ли те ти, ко је об у хва та ју 

про стор нај вред ни јих и нај о чу ва ни јих де ло ва На ци о нал ног пар ка 
(ре пре зен те ве ге та ци је Ко па о ни ка, ста ни шта рет ких и ен де мич них 
би ља ка и жи во ти ња, зна чај не објек те ге о на сле ђа), укуп не по вр ши-
не 1.470,9 ha  (Та бе ла III-1), по је ди нач не по вр ши не од 30 до око 
500 ha и то:

1. „Бар ска ре ка”, на те ри то ри ји оп шти не Ра шка, по вр ши не 
87 ha, на др жав ном зе мљи шту; основ ну вред ност ло ка ли те та чи ни 
ве ли ка ра зно вр сност и бо гат ство ти по ва оро граф ски и хи дро ло-
шки усло вље не ве ге та ци је, са мо за ич но рас по ре ђе ним шум ским, 
ли вад ским и мо чвар ним биљ ним за јед ни ца ма; ка рак те ри стич но 
је вер ти кал но сме њи ва ње ве ге та ци је од смр че вих, бу ко во-смр че-
вих, бу ко во-је ло во-смр че вих до чи стих бу ко вих шу ма; по себ но се 
ис ти чу бу ко ве пла нин ске шу ме Fa ge tum mon ta num lu zu le to sum и 
Fa ge tum montаnum fe sti ce to sum dru me i ae; на ло ка ли те ту се на ла зи 
крат ка де о ни ца во до то ка Бар ске ре ке, а на ју жној иви ци ло ка ли те-
та, из ван ње го ве гра ни це по диг ну та је шу мар ска ку ћа; 

2. „Ко зје сте не”, на те ри то ри ји оп шти не Ра шка, по вр ши не 
485,9 ha; об у хва та кли су ру Са мо ков ке, са обе стра не ре ке, укљу-
чу ју ћи и сте но ви те од се ке Ко зјих сте на са ле ве стра не; ис ти че се 
сло же но шћу фло ри стич ког и фи то це но ло шког са ста ва, бо гат ством 
рет ких биљ них вр ста и за јед ни ца и из у зет ном ле по том пре де ла; 
хрп то ви и ува ле са раз ли чи тим на ги би ма, екс по зи ци ја ма и пе до-
ло шким по кри ва чем омо гу ћа ва ју раз вој ра зно вр сних шум ских, 
па шњач ких и ли вад ских фи то це но за, као и ве ге та ци је ка ме ња ра; 
од по себ не ва жно сти су ре ликт на за јед ни ца Eri co-Abi e ti-Pic ce-
tum, за тим ве ћи број ре ликт них биљ них вр ста, ве ге та ци ја сте на и 
трав на ве ге та ци ја на гре бе ну Ку ка ви це, са ло кал ним ен де мом Vi-
o la ko pa o ni cen sis; сре ћу се и број не рет ке вр сте птицa и ин се ка та, 
што ло ка ли тет ква ли фи ку је као ме сто од по себ ног ор ни то ло шког 
зна ча ја и ста ни ште зна чај них ин се ка та; кроз ло ка ли тет про ти че 
Самоковск a ре ка по ред ко је је уре ђе на шет на ста за; на ло ка ли те ту 
су део Ми ја то ви ћа ја за и ар хе о ло шки ло ка ли те ти „Гра ди на”  – Ђо-
ров мост, део оста та ка сред ње ве ков ног пу та на Ку ка ви ци и тра го-
ви ру да ре ња у Са мо ков ској ре ци;

3. „Јан ко ве ба ре”, на те ри то ри ји оп шти не Ра шка, по вр ши не 
од 106,7 ha, на др жав ном зе мљи шту; об у хва та нај ве ћу тре са ву на 
Ко па о ни ку, ко ју окру жу је смр че ва шу ма; од ли ку је се тре сав ским 
за јед ни ца ма са ма хо ви на ма ро да Sphag num; тре са ва је исто вре ме-
но ста ни ште рет ких, ен де мич них и ре ликт них биљ них вр ста за-
шти ће них као при род не рет ко сти (Po ten til la pa lu stris, Menyat hes 
tri fo li a ta, Dachylo re hi za bo sni ca и дру ге); из у зет ну вред ност пред-
ста вља за јед ни ца по себ ног еко ти па смр че са тре сет ни цом (Sphag-
no-Pic ce tum); на ло ка ли те ту се на ла зе ка ме не фи гу ре под на зи вом 
Јан ков брег; кроз ло ка ли тет и ње го ви ма иви ци ма про ла зи не ко ли-
ко не ка те го ри са них (шум ских) пу те ва; 

4. „Са мо ков ска ре ка”  – на те ри то ри ји оп шти не Ра шка, по вр-
ши не од 71,2 ha, на др жав ном зе мљи шту; основ ну вред ност ло ка-
ли те та чи не чи сте смр че ве шу ме и ве ге та ци ја тре са ва; при сут на 
су три нај ва жни ја ти па шу ме чи сте смр че: Pic ce tum abi e tis oxa li-
de to sum, Pic ce tum abi e tis myril le to sum и Pic ce tum abi e tis hylo co-
mi e to sum ко ја је од по себ ног на уч ног зна ча ја; ло ка ли тет пред ста-
вља ста ни шта зна чај них ин се ка та (по себ но из Fa mi lia Ca ra bi dae: 
Trec hus pri a pus ser bi cus Ap fel beck, 1903, сте но ен де мич на под вр ста 
Ко па о ни ка, Trec hus car di o de rus bal ca ni cus Je an nel, 1927, бал кан ски 
ен де мит и Trec hus cen tra lis Non ve il ler ет Pa vi će vić ет Po po vić, 1994, 
сте но ен де мит Ко па о ни ка, из Fa mi lia Stap hu li ni dae: Ga bri us spec. 
nov., прет по став ка о ен де мич ној вр сти за Ко па о ник, ис тра жи ва ња 
у то ку и из Fa mi lia Ce ram bu ci dae: Mo ri mus fu ne re us Mul sant, 1863, 
на IUCN ли сти, у европ ској Цр ве ној ли сти, ре пу блич кој Уред би 
и књи зи би о ди вер зи те та бив ше Ју го сла ви је); у окви ру ло ка ли те та 
(оде ље ње 96, од сек „б”) је оглед на по вр ши на Ин сти ту та за би о ло-
шка ис тра жи ва ња „Си ни ша Стан ко вић” из Бе о гра да; се ве ро и сточ-
ном иви цом ло ка ли те та про ти че Са мо ков ска ре ка, ју го за пад ном 
иви цом иде др жав ни (ре ги о нал ни) пут, а на се вер ној иви ци, ван 
гра ни ца ло ка ли те та, на ла зе се објек ти по стро је ња за пре чи шћа ва-
ње во да за во до снаб де ва ње ту ри стич ког цен тра;

5. „Ву чак”  – на те ри то ри ји оп шти не Ра шка, по вр ши не од 
66,2 ha, на др жав ном зе мљи шту; основ ну вред ност ло ка ли те та 
пред ста вља ме шо ви та шу ма смр че и је ле (за јед ни ца Abi e ti-Pic ce-
tum ser bi cum) ко ја је на уч но зна чај на због чи ње ни це да је ла да је 
од ре ђе ни ин ди ка тор ски зна чај овој шу ми, а смр ча је из ван свог 
ви син ског по ја са на Ко па о ни ку (1550-1750 m н в), у по ја су бу кве 
и је ле, гра де ћи за јед ни цу са је лом без бу кве (ко јој не од го ва ра-
ју не ки еко ло шки фак то ри); овај тип шу ме по го дан је за на уч но 



упо ре ђи ва ње са слич ним ти по ви ма шу ме на дру гим, еко ло шки 
раз ли чи тим ста ни шти ма на Ко па о ни ку и Зла та ру;

6. „Мр ко ње”  – на те ри то ри ји оп шти не Ра шка, по вр ши не од 
29,9 ha на др жав ном зе мљи шту; основ ну вред ност ло ка ли те та пред-
ста вља кли ма ре ги о нал на ме шо ви та шу ма смр че, бу кве и је ле (Pi-
ceo-Fa go-Abi e tum); као исто риј ски нај ста ри ја у сред ње пла нин ском 
по ја су, ова за јед ни ца пред ста вља ре фу ги јум фло ре, ве ге та ци је и чи-
та вих еко си сте ма на ви со ким пла ни на ма Ре пу бли ке Ср би је; по ред 
ло ка ли те та, на ње го вој се вер ној стра ни, про ти че Го бељ ска ре ка; 

7. „Го бе ља”, на те ри то ри ји оп шти не Ра шка, по вр ши не 127,7 ha, 
на др жав ном зе мљи шту; ло ка ли тет се од ли ку је ви со ко пла нин ским 
кли ма ре ги о нал ним за јед ни ца ма и спе ци фич ним за јед ни ца ма осте ња-
ка, ко је се по сте пе но сме њу ју (од шум ске пре ко жбу на сте до па шњач-
ке), уз из ра зи ту фи то це но ло шку ра зно вр сност и ве ћи број ре ликт них 
и рет ких биљ них вр ста; ло ка ли тет пред ста вља ти пи чан ре фу ги јум у 
ко ме сво је ста ни ште има гла ци јал на ре ликт на вр ста ру но лист (Le on-
to po di um al pi num), уз дру ге број не ен де мич не и ре ликт не биљ не вр-
сте, као и ра зно вр сне биљ не за јед ни це (шум ске, жбу на сте, ли вад ске, 
па шњач ке и за јед ни це ка ме ња ра, си па ра и сте на); та ко ђе, пред ста вља 
и ста ни ште зна чај них ин се ка та (по себ но из Fa mi lia Ca ra bi dae: Trec hus 
pri a pus ser bi cus Ap fel beck, 1903, сте но ен де мич на под вр ста Ко па о ни ка 
и из Fa mi lia Ce rambyci dae: Mo ri mus fu ne re us Mul sant, 1863, на IUCN 
ли сти, у европ ској Цр ве ној ли сти); на ло ка ли те ту се на ла зи и обје кат 
ге о на сле ђа  – про фил кор ни та кон такт ног по ја са; 

8. „Бе ле сте не”, на те ри то ри ји оп шти не Брус, по вр ши не 59,8 ha; 
ве ћи део на др жав ном зе мљи шту, ма њи део (ли ва де и осте ња ци се-
вер но од ста рог пу та Бр зе ће –Ко па о ник) на дру штве ном зе мљи шту у 
по се ду ПТК „Ко па о ни чан ка”, ко је тре ба да се пре не се на ко ри шће ње 
На ци о нал ног пар ка Ко па о ник; ло ка ли тет об у хва та уз ви ше ње Жљеб и 
стр ме стра не и од се ке Бе лих сте на ко је се спу шта ју ка Гво здач кој ре-
ци; пред ста вља је дан од нај о чу ва ни јих и нај а трак тив ни јих при род них 
ам би је на та Ко па о ни ка са зна чај ним ге о мор фо ло шким, ге о ло шким, 
еко ло шким, ор ни то ло шким, фло ри стич ким и фи то це но ло шким ка-
рак те ри сти ка ма; ње го ва основ на обе леж ја су из вор ност и очу ва ност 
при род них ста ни шта ви со ко пла нин ских пре де ла са фра гил ним еко-
си сте ми ма при о ри тет ним у стра те ги ји за шти те би о ди вер зи те та, бо-
гат ство биљ них вр ста и ра зно ли кост биљ них за јед ни ца  – ли ва да 
(Bro me tum erec ti), ка ме ња ра (Ca ri ci hu mi lis, He li ant he mo-Cec le ri e tum 
la ti fo li ae), сте на (Edri ant ho-Sa hi fra ge tum po rop hul lae he li ant he mo cum 
ca ni), шу ма (Pic ce tum abi e tis mo e si a cae), су бал пиј ске жбу на сте (Vac ci-
nio-Ju ni pe re tum na nae) и ви со ке зе ле ни (Ade no sil le tea), на раз ли чи тим, 
мо за ич но рас по ре ђе ним ти по ви ма ста ни шта ви со ко пла нин ских пре-
де ла (сте не, си па ри, ка ме ња ри и пла нин ске ли ва де бо га те биљ ним вр-
ста ма, као и рет ким и ен де мич ним жи во тињ ским вр ста ма; на сте на ма 
се не кад гне здио си ви со ко и ве ро ват но пу зга вац, а са ло ка ли те та су 
иш че зли ди во ко за и ру но лист; на ло ка ли те ту се на ла зе и ста ни шта 
зна чај них ин се ка та (по себ но из fa mi lia Sca ra ba e i dae: Ge o tru pes pin cu-
la tus Je kel, 1865, бал кан ски ен де мит и из Fa mi lia Tet ti go ni dae: An te ra-
ste sr bi cus Brun ner, 1882, бал кан ски ен де мит);

9. „Ме то ђе”, на те ри то ри ји оп шти не Брус, по вр ши не од 117,6 ha, 
на др жав ном зе мљи шту; основ не вред но сти ло ка ли те та су еко си стем-
ска ра зно ли кост биљ них за јед ни ца, као и фло ри стич ка сло же ност; због 
сло же но сти и мо за ич но сти ми кро ре ље фа, ја вља се ве ћи број раз ли чи-
тих и ве о ма ин те ре сант них смр че вих и бу ко вих за јед ни ца, ве ге та ци ја 
осте ња ка, као и низ рет ких и ре ликт них вр ста; на ло ка ли те ту су објек ти 
ге о на сле ђа  – про фил мер ме ри са них креч ња ка и до ло ми та, вре ло Гво-
здац и геј зир Гво здац; на ло ка ли те ту се на ла зи култ но ме сто Ме то ђе;

10. „Је лак” (Па нић ки је лак), на те ри то ри ји оп шти не Брус, 
по вр ши не од 59,9 ha, на др жав ном зе мљи шту; основ ну вред ност 
пред ста вља ме шо ви та шум ска за јед ни ца ти се и је ле (Ta ho-Abi e-
tum); зна чај шум ског еко си сте ма је у аутох то но сти на стан ка и ми-
кро ре фу ги јал ном ста ни шту ти се (Ta hus bac ca ta), ре ликт не биљ не 
вр сте ко ја се у На ци о нал ном пар ку Ко па о ник на ла зи са мо на овом 
ме сту; ло ка ли тет је и ста ни ште зна чај них ин се ка та (по себ но из Fa-
mi lia Ce ram bu ci dae: Mo ri mus fu ne re us Mul sant 1863, на IUCN ли-
сти, у европ ској Цр ве ној ли сти); на ло ка ли те ту се на ла зи обје кат 
ге о на сле ђа  – про фил мер ме ри са них креч ња ка и до ло ми та;

11. „Ду бо ка”  – оп шти на Брус, по вр ши не од 144,0 ha, на др-
жав ном зе мљи шту; основ ну вред ност ло ка ли те та чи ни бо гат ство 
биљ них за јед ни ца, ме ђу ко ји ма се из два ја ре ликт на за јед ни ца 
бу кве са ша ши ком (Se sle rio-Fa gum), у окви ру ко је су из дво је не 
две су ба со ци ја ци је (tu pi cum и ostru e to sum); за на у ку је по себ но 
ин те ре сант на за јед ни ца са цр ним гра бом (Ostruo-Se sle rio-Fa ge-
tum, на Ко па о ни ку на ђе на је ди но на овом ло ка ли те ту) и ре ликт на 

за јед ни ца пла нин ског ја во ра са су балп ском бу квом (Ace ri hel dre-
ic hii-Fa ge tum su bal pi num, рет ка не са мо на Ко па о ни ку већ и на 
дру гим ме сти ма у Ре пу бли ци Ср би ји); на ло ка ли те ту су објек ти 
ге о на сле ђа: про фил са акор де он на бо ри ма и вре ло Ду бо ке, као и 
део ар хе о ло шког ло ка ли те та „Ду бо ка”; на ло ка ли те ту се на ла зи и 
де о ни ца по нор ског во до то ка Ду бо ке;

12. „Је ло вар ник”  – те ри то ри ја оп шти на Брус, по вр ши не од 
66,4 ha, на др жав ном зе мљи шту; глав но обе леж је ло ка ли те ту да је 
исто и ме ни ка скад ни во до пад ви си не 75 m; око во до па да су шу ме 
бу кве (Fa ge tum mon ta num), бу кве и смр че (Pi ceo fa ge tum), бу кве, 
смр че и је ле (Pi ceo-Fa go-Abi e ta tum) и смр че ве шу ме (Pi ce tum eh-
cel sae), ко је су кли ма зо нал но усло вље не; из над њих раз ви је на је 
кли ма ре ги о нал на за јед ни ца бо ров ни це, ни ске кле ке и су балп ске 
смр че, као и за јед ни це тип ца и ме тли ча сте вла су ље; на ло ка ли те ту 
ра сте љи љан (Li li um mar ta gon), за шти ће на биљ на вр ста, као и ор-
хи де ја; ка рак те ри стич не пти це на ло ка ли те ту су пла нин ска пли ска 
(Mo ta cil la ci ne rea), бе ла пли ска (Mo ta cil la al ba), во ден кос (Cin klus 
cin klus), си ва се ни ца (Pa rus pa lu stris), ру си свра чак (La ni us col lu-
rio), ца рић (Tro glodytes tro glodytes), зи мов ка (Pu rr hu la pu rr hu la) и 
дру ге; пред ста вља и ста ни ште зна чај них ин се ка та; на ло ка ли те ту 
је обје кат ге о на сле ђа  – во до пад Је ло вар ник;

13. „Су во ру ди ште”, те ри то ри ја оп шти не Брус, по вр ши не од 
48,6 ha, на др жав ном зе мљи шту; ло ка ли тет пред ста вља ти пи чан 
ви со ко пла нин ски пре део из над зо не смр че вих шу ма са кли ма ре-
ги о нал ном жбу на стом за јед ни цом бо ров ни це, ни ске кле ке и су-
балп ске смр че и за јед ни цом тип ца и ме тли ча сте вла су ље; пред ста-
вља ста ни ште зна чај них ин се ка та (по себ но из Fa mi lia Ca ra bi dae: 
Trec hus pri a pus ser bi cus Ap fel beck, 1903, сте но ен де мич на под вр ста 
Ко па о ни ка и из Fa mi lia Stap hu lin dae: Lat hro bi um ko pa u ni ka num 
Ram bo u sek, 1928, ен де мит Ср би је); на ло ка ли те ту су објек ти ге о-
на сле ђа  – цирк Крч мар и из вор Крч мар во да. 

Та бе ла III-1: Би ланс по вр ши на у I сте пе ну за шти те
Вр ста про стор не је ди ни це Озна ка I сте пен за шти те (на зив) По вр ши на (ha)

Ло ка ли тет

1  Бар ска ре ка 87,0
2 Ко зје сте не 485,9
3 Јан ко ве ба ре 106,7
4  Са мо ков ска ре ка 71,2
5 Ву чак 66,2
6  Мр ко ња 29,9
7 Го бе ља 127,7
8 Бе ле сте не 59,8
9 Ме то ђе 117,6
10  Је лак 59,9
11  Ду бо ка 144,0
12  Је ло вар ник 66,4
13 Су во ру ди ште 48,6

Укуп но 1 470,9

План ска ре ше ња за зо ну са ре жи мом за шти те I сте пе на усме-
ре на су ка очу ва њу и спон та ној ре ста у ра ци ји „ди вљи не” за на уч-
не, обра зов не и оп ште кул тур не по тре бе, без при вред них ак тив но-
сти, ко ри шће ња при род них ре сур са и са огра ни че ном по се том.

У зо ни са ре жи мом за шти те I сте пе на по сто је не ка те го ри са-
ни, пре вас ход но шум ски пу те ви, уре ђе не пе шач ке ста зе, ски ја шки 
пу те ви и дру ги по сто је ћи еле мен ти ре кре а тив не ин фра струк ту ре 
и пре зен та ци је при род них вред но сти, про сто ри од ин те ре са за за-
шти ту обје ка та кул тур ног на сле ђа и на род ног гра ди тељ ства, као 
и про сто ри од ин те ре са за за шти ту обје ка та и по ја ва ге о на сле ђа, 
укуп не по вр ши не 40 ha. На тим про сто ри ма при ме њу је се ре жим 
ко ји је при ме рен по тре ба ма ис тра жи ва ња, кон зер ва ци је, уре ђе ња 
и пре зен та ци је при род них до ба ра и кул тур них вред но сти.

2) зо на са ре жи мом сте пе на за шти те II са сле де ћим про стор-
ним је ди ни ца ма: јед на пре де о на це ли на са три под це ли не, два ло-
ка ли те та и је дан ло ка ли тет са две под це ли не; углав ном об у хва та 
де ло ве реч них ба се на, од но сно из во ри шне че лен ке, реч не до ли не и 
кли су ре во до то ка у На ци о нал ном пар ку, као и ма ње де ло ве на ви со-
ким пла нин ским стра на ма и гре бе ни ма; укуп не по вр ши не 3.600,4 
ha, по је ди нач не по вр ши не од 30 до 2570 ha (Та бе ла III-2), и то: 

1. Пре де о на це ли на „Сли во ви Бар ске и Са мо ков ске ре ке, Ре-
чи це и Го бељ ске ре ке”, на те ри то ри ји оп шти не Ра шка, са три под-
це ли не, укуп не по вр ши не 3.078,6 ha:

а) Под це ли на 1а (Кли су ра Са мо ков ке), по вр ши не 201,8 ha, 
об у хва та кли су ру Са мо ков ске ре ке на де лу ко ји ни је под ре жи мом 
за шти те I сте пе на у окви ру ло ка ли те та „Ко зје сте не”;



б) Под це ли на 1б (Го бељ ска ре ка), по вр ши не 305,3 ha, об у-
хва та до ли ну Го бељ ске ре ке низ вод но од ло ка ли те та са ре жи мом 
за шти те I сте пе на „Го бе ља”, са ко јим се не по сред но гра ни чи на 
ју жној стра ни, а окру жу је и ло ка ли тет „Мр ко ње” са ре жи мом за-
шти те I сте пе на;

в) Под це ли на 1в (Ба сен Са мо ков ске и Бар ске ре ке), по вр ши-
не 2.571,5 ha, об у хва та из во ри шни део сли ва од но сно ба сен Са мо-
ков ске ре ке, од но сно Рав ни Ко па о ник и ба сен Бар ске ре ке;

2. Ло ка ли тет „На Пан чи ће вом вр ху”, на те ри то ри ји оп шти-
не Брус и Ра шка, по вр ши не 28,9 ha, об у хва та ви со ко пла нин ске па-
шња ке на се вер ним па ди на ма Су вог ру ди шта, се ве ро и сточ но од 
Пан чи ће вог вр ха;

3. Ло ка ли тет „Ду бо ка”, на те ри то ри ји оп шти не Брус, по вр-
ши не 167,5 ha, об у хва та сред њи део до ли не ре ке Ду бо ке ко ји ни је 
под ре жи мом за шти те I сте пе на у окви ру исто и ме ног ло ка ли те та 
„Ду бо ка”;

4. Ло ка ли тет „Ја рам  – Бр зећ ка ре ка”, на те ри то ри ји оп шти не 
Брус, са две под це ли не, укуп не по вр ши не 268,6 ha:

а) Под це ли на 4а (Ја рам), по вр ши не 59,1 ha, об у хва та из во ри-
шни део кли су ре Бр зећ ке ре ке, из ме ђу ло ка ли те та „Гво здац”, „Ши-
ро ки до” и „Ве ли ки до”; на се ве ру и ис то ку гра ни чи се са ло ка ли-
те ти ма „Бе ле сте не” и „Ме то ђе” под ре жи мом за шти те I сте пе на;

б) Под це ли на 4б (Бр зећ ка ре ка), по вр ши не 209,5 ha, об у хва та 
до њи део кли су ре Бр зећ ке ре ке, из ме ђу Оштре чу ке на де сној и Вр-
лет ни це и Бре го ва на ле вој стра ни до ли не; на ју го за пад ној стра ни 
гра ни чи се са ло ка ли те том „Је лак” под ре жи мом за шти те I сте пе на;

5. Ло ка ли тет „Пан чи ћев врх”, на те ри то ри ји оп шти не Брус, 
по вр ши не 56,8 ha, об у хва та пла нин ске па шња ке на се ве ро и сточ ној 
стра ни Су вог ру ди шта, ис точ но од Пан чи ће вог вр ха, из над из во-
ри шне че лен ке по то ка Је ло вар ник.

Та бе ла III-2: Би ланс по вр ши на у II сте пе ну за шти те
Вр ста просторнe 

је ди ни це Озна ка II сте пен за шти те (на зив) По вр ши на 
(ha)

Пре де о на це ли на 1 Сли во ви Бар ске, Са мо ков ске ре ке, 
Ре чи це и Го бељ ске ре ке 

3 078,6

Под це ли на 1а Кли су ра Са мо ков ке 201,8
Под це ли на 1б Го бељ ска ре ка 305,3
Под це ли на 1в Ба сен Бар ске и Са мо ков ске ре ке 2 571,5

Ло ка ли тет 2 На Пан чи ће вом вр ху 28,9
3 Ду бо ка 167,5
4 Ја рам  – Бр зећ ка ре ка 268,6

Под це ли на 4а Ја рам 59,1
Под це ли на 4б Бр зећ ка ре ка 209,5

5 Пан чи ћев врх 56,8
Укуп но 3600,4

На под руч ју На ци о нал ног пар ка, из ван на ве де них про стор-
них је ди ни ца са ре жи мом за шти те II сте пе на ре зер ви ше се про стор 
за по тре бе за шти те, пре зен та ци је и уре ђе ња ло ка ли те та са објек-
ти ма ге о на сле ђа (ге о ло шким, ге о мор фо ло шким и хи дро ло шким), 
од но сно спо ме ни ка при ро де, за тим ста ни шта стро го за шти ће них 
вр ста и ло ка ли те та од зна ча ја за за шти ту фа у не, као што су хра ни-
ли шта и дру го, ар хе о ло шки ло ка ли те ти и дру га ме ста и објек ти са 
кул тур ним вред но сти ма, укуп не ори јен та ци о не по вр ши не од око 
120 ha, на ко ји ма ће се при ме њи ва ти ре жим за шти те II сте пе на. 
Ови ло ка ли те ти ће се пре ци зни је про стор но иден ти фи ко ва ти пла-
ном упра вља ња На ци о нал ног пар ка, ко јим ће се утвр ди ти и ме ре 
њи хо вог очу ва ња, пре зен та ци је и уре ђе ња и функ ци о ни са ња.

Пред ла же се да се за два спо ме ни ка при ро де у гра ни ца ма На-
ци о нал ног пар ка (ста бла је ле и смр че у Го бељ ској ре ци, оп шти-
на Ра шка), про гла ше на оп штин ским од лу ка ма 1997. го ди не, пре-
и спи та фор мал ни за штит ни ста тус, од но сно од стра не За во да за 
за шти ту при ро де Ср би је пред ло жи уки да ње тих ака та, а очу ва ње 
и пре зен та ци ја ових спо ме ни ка  – ста ба ла, ко ја се на ла зе у зо ни са 
ре жи мом за шти те II сте пе на, вр ши кроз ре дов не ак тив но сти упра-
вља ча На ци о нал ног пар ка Ко па о ник.

План ска ре ше ња за зо не II сте пе на за шти те су усме ре на ка 
очу ва њу и уна пре ђе њу ста ња шу ма, ста ни шта по себ но зна чај них 
ди вљих вр ста и њи хо вих за јед ни ца, оп ти мал ном упра вља њу по-
пу ла ци ја ма тих вр ста, очу ва њу и пре зен та ци ји ре пре зе на та гео-на-
сле ђа, очу ва њу и склад ном уре ђе њу це ли не ам би јен тал них вред-
но сти (ста ра се о ска на се ља, објек ти и об ли ци тра ди ци о нал ног 
гра ди тељ ства и жи во та, очу ва ње ин те гри те та про сто ра у ко ји ма 

се на ла зе спо ме ни ци кул ту ре, ар хе о ло шка ме ста и кул тур но-исто-
риј ске це ли не). 

3) зо на III сте пе на за шти те, об у хва та пре о ста ли део На ци о-
нал ног пар ка (ко ји ни је об у хва ћен зо на ма I и II сте пе на за шти те), 
по вр ши не 7.007,9 ha; ова зо на рас по ла же вред но сти ма пре де о ног, 
би о ло шког и ге о ди вер зи те та, пр вен стве но је у функ ци ји обез бе ђе-
ња це ло ви то сти под руч ја На ци о нал ног пар ка, и на ко јој се пред-
ви ђа ју се лек тив но и огра ни че но ко ри шће ње при род них ре сур са, 
ак тив но сти на раз во ју функ ци ја, очу ва њу и пре зен та ци ји вред но-
сти На ци о нал ног пар ка, очу ва њу и уна пре ђе њу жи вот не сре ди не 
и кул тур но-исто риј ских вред но сти, из град ња и одр жа ва ње ту ри-
стич ке ин фра струк ту ре и су пра струк ту ре, из град ња дру ге пра те ће 
ин фра струк ту ре, по бољ ша ње еко ном ског ста ња и усло ва жи во та 
ло кал ног ста нов ни штва, раз вој дру гих де лат но сти за сно ва них на 
прин ци пи ма одр жи во сти. 

Укуп на по вр ши на под ре жи мом за шти те I сте пе на из но си ће 
1.470,9 ha (12% про сто ра под за шти том при род них вред но сти), са 
ре жи мом за шти те II сте пе на 3.600,4 ha (30%), док ће до ми нант ни 
део за шти ће ног про сто ра, на по вр ши ни 7.007,9 ha (58%) би ти у 
ре жи му за шти те III сте пе на. (Tабела III -3).

Та бе ла III-3: Би ланс по вр ши на пре ма зо на ма за шти те На ци-
о нал ног пар ка

Зо не за шти те % По вр ши на у ha
I  – сте пен 12,2 1470,9
II  – сте пен 29,8 3600,4
III  – сте пен 58,0 7007,9
Укуп но 100,00 12079,2

1.2. За шти та при род них вред но сти на пре о ста лом де лу  
под руч ја Про стор ног пла на

На пре о ста лом де лу под руч ја Про стор ног пла на (ван об у хва-
та На ци о нал ног пар ка) под за шти том оста је Спо ме ник при ро де 
„Два ста бла ја во ра  – Кри ва Ре ка”, ста ро сти око 300 го ди на, у пор-
ти цр кве Св. Пе тра и Па вла (1.170 m н.в.), КО Кри ва Ре ка, оп шти-
на Брус, про гла шен оп штин ском од лу ком 1997. го ди не. 

Ре зер ват „Рав ни ца”, на те ри то ри ји оп шти не Ра шка, у ГЈ 
„Кре мић ке шу ме” не ма ста тус зва нич но про гла ше ног за шти ће ног 
под руч ја на осно ву за ко на ко јим се уре ђу је за шти та при ро де, већ 
је уста но вљен про стор ним пла ном На ци о нал ног пар ка из 1989. го-
ди не за стро ги при род ни ре зер ват са ре жи мом за шти те I сте пе на. 
Јав но пред у зе ће „Ср би ја шу ме” се у шум ским осно ва ма и прак си 
га здо ва ња оп хо ди са том по вр ши ном као ре зер ва том. Пред ла же се 
да се ста тус овог ло ка ли те та ре ши у по ступ ку пред ви ђе ним за ко-
ном ко ји уре ђу је за шти ту при ро де, на осно ву струч не ва ло ри за ци-
је и вред но ва ња ко је ће оба ви ти над ле жна уста но ва, За вод за за-
шти ту при ро де Ср би је.

1.3. Ре жи ми за шти те при род них вред но сти

За утвр ђи ва ње ме ра за шти те од но сно за бра на и огра ни че ња 
ра до ва и ак тив но сти на де ло ви ма под руч ја На ци о нал ног пар ка Ко-
па о ник са ре жи ми ма за шти те I, II и III сте пе на ме ро да ван је, на 
пр вом ме сту, члан 10. За ко на о на ци о нал ним пар ко ви ма, ко јим је 
од ре ђе но да се за бра не и огра ни че ња утвр ђу ју пла ном упра вља-
ња на ци о нал ним пар ком и про пи си ма ко ји ма се уре ђу је за шти та 
при ро де (За кон о за шти ти при ро де и Уред ба о ре жи ми ма за шти те 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 31/12)). Те ме ре утвр ђу ју се пла ном 
упра вља ња за кон крет но под руч је на ци о нал ног пар ка а спо ме ну ти 
про пи си пред ста вља ју ма те ри јал ни из вор пра ва за њи хо во од ре ђи-
ва ње. План упра вља ња не ма сло бо ду да за бра не и огра ни че ња из 
тих про пи са при ме ни у ли бе рал ни јем об ли ку, али мо же, у струч-
ном и прав ном окви ру ко ји ће фор ми ра ти су бјек ти из ра де и до но-
ше ња пла на упра вља ња, има ти стро жи је ре жи ме за шти те, сход но 
чла ну 35. став 13. За ко на о за шти ти при ро де ко јим је утвр ђе но да 
се у на ци о нал ном пар ку мо гу, „за бра ни ти ра до ви и ак тив но сти ко-
ји су у ре жи ми ма за шти те из овог чла на огра ни че ни”. Та ко ђе, у 
чла ну 10. став 3. За ко на о на ци о нал ним пар ко ви ма про пи са но је 
да план упра вља ња и про стор ни план на ци о нал ног пар ка не сме-
ју би ти у су прот но сти. С об зи ром да у ве зи оба до ку мен та Вла да 
до но си ак те (у пр вом слу ча ју кроз да ва ње са гла сно сти, а у дру-
гом  – до но ше њем уред бе о утвр ђи ва њу про стор ног пла на), а да 



Про стор ни план На ци о нал ног пар ка Ко па о ник прет хо ди пла ну 
упра вља ња, за ус по ста вље не зо не за шти те На ци о нал ног пар ка ди-
фе рен ци ра не ме ре за шти те, ко ри шће ња и уре ђе ња по ре жи ми ма 
за шти те утвр ђе не су на осно ву ак та о усло ви ма за шти те при ро де 
ко ји је из дао За вод за за шти ту при ро де Ср би је. 

1 .3 .1 .  Ре  жим за  шти  те  I  сте  пе  на

У На ци о нал ном пар ку Ко па о ник, у про стор ним је ди ни ца ма са 
ре жи мом за шти те I сте пе на, про пи су ју се сле де ће ме ре за шти те:

а) за бра на: 
 – ко ри шће ња при род них ре сур са и из град ње обје ка та;
б) огра ни ча ва ње дру гих ра до ва и ак тив но сти осим сле де ћих:
 – на уч на ис тра жи ва ња и пра ће ње при род них про це са, укљу-

чу ју ћи и по ста вља ње сред ста ва, од но сно ин стру ме на та и опре ме 
за ме ре ње, да љин ско пра ће ње и аудио-ви зу ел но сни ма ње,

 – кон тро ли са не по се те у обра зов не, ре кре а тив не и оп ште кул-
тур не свр хе,

 – спро во ђе ње за штит них, са на ци о них и дру гих нео п ход них 
ме ра у слу ча ју по жа ра, еле мен тар них не по го да и уде са, по ја ва 
биљ них и жи во тињ ских бо ле сти и пре нам но жа ва ња ште то чи на,

 – укла ња ње ка сет них бом би и дру гих неeксплодираних бој-
них сред ста ва из НА ТО бом бар до ва ња,

 – обе ле жа ва ње гра ни ца при род них и кул тур них вред но сти,
 – по ста вља ње сред ста ва тех нич ке за шти те и ви део над зо ра 

на гра ни ца ма.
На под руч ју На ци о нал ног пар ка у зо на ма са ре жи мом за шти-

те I сте пе на утвр ђу ју се нај стро жи је ме ре, за бра не и огра ни че ња 
ко ји ма се ис кљу чу ју све ак тив но сти у про сто ру и ко ри шће ње при-
род них ре сур са, осим кон тро ли са них ак тив но сти на уч ног ра да, 
огра ни че не еду ка ци је, огра ни че не и кон тро ли са не пре зен та ци је 
по се ти о ци ма, спро во ђе ња за штит них, са на ци о них и дру гих нео-
п ход них ме ра у слу ча ју по жа ра, еле мен тар них не по го да и уде са, 
по ја ва биљ них и жи во тињ ских бо ле сти и пре нам но жа ва ња ште то-
чи на, уз са гла сност над ле жног ми ни стар ства. По се та у оп ште кул-
тур не ре кре а тив не свр хе оба ве зно се од ви ја у прат њи овла шће ног 
ли ца упра вља ча На ци о нал ног пар ка, или са мо стал но са по себ ном 
до зво лом упра вља ча.

Све не по крет но сти об у хва ће не ре жи мом за шти те I сте пе на 
су у јав ној, од но сно др жав ној сво ји ни ка ко би се овај ре жим мо гао 
спро во ди ти.

1 .3 .2 .  Ре  жим за  шти  те  I I  сте  пе  на

У про стор ним је ди ни ца ма са ре жи мом за шти те II сте пе на, 
про пи су ју се сле де ће ме ре за шти те:

а) за бра на:
 – из град ње ин ду стриј ских и ру дар ских обје ка та, ас фалт них 

ба за, обје ка та за про мет де ри ва та наф те и теч ног нафт ног га са, ве-
тро ге не ра то ра, со лар них елек тра на и елек тра на на чвр ста, теч на и 
га со ви та го ри ва,

 – из град ње тр го вин ских и за нат ских обје ка та, скла ди шта, ма-
га ци на и хлад ња ча,

 – из град ње обје ка та ту ри стич ког сме шта ја, уго сти тељ ства, 
жи ча ра, уре ђе ња алп ских ски ста за и хе ли дро ма, 

 – из град ње сто чар ских и жи ви нар ских фар ми и обје ка та за 
фарм ско га је ње ди вља чи, 

 – из град ње стам бе них и по ро дич них обје ка та за од мор,
 – екс пло а та ци је ми не рал них си ро ви на, тре се та и ма те ри ја ла 

реч них ко ри та,
 – при ме не хе миј ских сред ста ва у по љо при вре ди и шу мар-

ству,
 – пре о ра ва ња при род них трав ња ка, уно ше ња ин ва зив них 

алох то них вр ста и уно ше ња вр ста стра них за ди вљи биљ ни и жи-
во тињ ски свет пла ни не Ко па о ник у исто риј ско до ба;

б) огра ни ча ва ње дру гих ра до ва и ак тив но сти осим сле де ћих:
 – де лат но сти лов ства на за шти ти и уна пре ђи ва њу по пу ла ци ја 

ди вља чи и ста ни шта, са ни тар ни од стрел и од стрел ди вља чи у слу-
ча ју не по сред не угро же но сти жи во та и здра вља љу ди и имо ви не,

 – де лат но сти за шти те и одр жи вог ко ри шће ња ри бљег фон да 
на уна пре ђи ва ње по пу ла ци ја аутох то них вр ста ри ба и ри бо лов у 
на уч но и стра жи вач ке свр хе,

 – де лат но сти шу мар ства на га здо ва њу шу ма ма и шум ским 
зе мљи штем утвр ђе ним осно вом раз во ја шу ма ко ји ма се кроз 

пра вил не ме ре об но ве и не ге обез бе ђу је по бољ ша ње са ста ва, 
струк ту ре и здрав стве ног ста ња шум ских еко си сте ма, за сту пље-
ност ви ших уз гој них ти по ва и ве ћих де бљин ских раз ре да и ква-
ли тет др ве та, очу ва ње ра зно вр сно сти и из вор но сти др ве ћа, жбу ња 
и оста лих биљ них и жи во тињ ских вр ста у шум ским са сто ји на ма, 
сма ње ни обим се че и по ве ћа ње вре ме на оп ход ње у од но су на ре-
дов но га здо ва ње шу ма ма, ре дов но одр жа ва ње ве штач ки по диг ну-
тих са сто ји на, са ку пља ња гљи ва, ди вљих биљ них и жи во тињ ских 
вр ста без њи хо вог ста вља ња у про мет,

 – одр жа ва ње, рекон струкцијa и рехабилитацијa по сто је ћих 
јав них и не ка те го ри са них пу те ва и обје ка та у функ ци ји пу те ва, 

 – уре ђе ње пе шач ких, би ци кли стич ких и нор диј ских ски ста-
за, ста за за уз гој и осма тра ње ди вља чи и са ку пља ње шум ских про-
из во да, ви ди ко ва ца, од мо ри шта, скло ни шта од не вре ме на и днев-
них би ва ка,

 – одр жа ва ње и ре кон струк ци ја по сто је ћих обје ка та во до снаб-
де ва ња, од во ђе ња от пад них во да и снаб де ва ња елек трич ном енер-
ги јом,

 – из град ња ма лих обје ка та за по тре бе упра вља ња На ци о-
нал ним пар ком и за шти те и пре зен та ци је при род них и кул тур них 
вред но сти,

 – одр жа ва ње по сто је ћих пре гра да и во до за хва та, из град ња 
ни ских бра на за ми ни а ку му ла ци је на Са мо ков ској, Бар ској и Го-
бељ ској ре ци, од но сно њи хо вим са став ни ца ма и при то ка ма, ис-
кљу чи во за по тре бе во до снаб де ва ња и про тив по жар не за шти те 
и не ко мер ци јал не про из вод ње елек трич не енер ги је (за соп стве не 
по тре бе упра вља ча На ци о нал ног пар ка). 

Ло ка ли тет „На Пан чи ће вом вр ху”, по вр ши не 28,90 ha, на те-
ри то ри ји оп шти на Ра шка и Брус, на ко ме је За ко ном о на ци о нал-
ним пар ко ви ма утвр ђен ре жим за шти те II сте пе на, об у хва та про-
стор на ко ме по сто је или су пла ни ра не жи ча ре и ста зе од по себ ног 
зна ча ја за по ве зи ва ње јав ног ски ја ли шта као це ли не, објек ти у 
не по сред ној функ ци ји жи ча ра и пра те ћој функ ци ји од мо ра ски ја-
ша и дру гих по се ти ла ца, отво ре ни коп на пу ште ног руд ни ка и дру-
ге по вр ши не де гра ди ра ног зе мљи шта, са ста но ви шта при род них 
вред но сти и мо гућ но сти спро во ђе ња ме ра за шти те не ис пу ња ва 
кључ не усло ве очу ва не при ро де у об ли ку по лу ди вљи не ко ји ва же 
за зо ну од но сно дру ге про стор не је ди ни це са ре жи мом за шти те II 
сте пе на у На ци о нал ном пар ку Ко па о ник. Из на ве де них раз ло га, 
др жав ни ор га ни и ин сти ту ци је за ду же ни или укљу че ни у из ра ду 
про стор ног пла на по себ не на ме не и пла на упра вља ња на ци о нал-
ног пар ка, као и де таљ ну ка та стар ску иден ти фи ка ци ју гра ни ца 
за шти те, са гла сни су да се у да љем по ступ ку из ра де спо ме ну те 
до ку мен та ци је (про стор ног пла на и пла на упра вља ња) ло ка ли тет 
„На Пан чи ће вом вр ху” тре ти ра сход но сво јим ствар ним при род-
ним обе леж ји ма и вред но сти ма и по сто је ћим и пла ни ра ним ан-
тро по ге ним еле мен ти ма, те да се у овом ло ка ли те ту из ме ра ре-
жи ма за шти те II сте пе на из у зме про стор на ко ме по сто је или су 
пла ни ра не ски ста зе и жи ча ре и обје кат ви ди ков ца са ре сто ра ном 
у скло пу из ла зне ста ни це, уз услов ње го вог пот пу ног ин фра струк-
тур ног опре ма ња, по себ но у по гле ду еко ло шки без бед не ева ку а ци-
је от пад них во да. У скло пу од го ва ра ју ћих из ме на за ко на тре ба ло 
би на ве де ни про блем и фор мал но до кра ја ре ши ти, ти ме што ће 
овај ло ка ли тет сте ћи ста тус зо не На ци о нал ног пар ка са ре жи мом 
за шти те III сте пе на.

На под руч ју На ци о нал ног пар ка у зо на ма са ре жи мом за шти те 
II сте пе на ус по ста вља се огра ни че но и стро го кон тро ли са но ко ри-
шће ње при род них бо гат ста ва и ак тив но сти (из град ње и ко ри шће-
ња) у про сто ру у ме ри ко ја не угро жа ва при род на ста ни шта, еко си-
сте ме и дру ге при мар не вред но сти за шти ће ног под руч ја као што су 
ге о на сле ђе и пре део. Зо на са ре жи мом за шти те II сте пе на под ра зу-
ме ва упра вљач ке ин тер вен ци је у ци љу ре ста у ра ци је, ре ви та ли за ци-
је, пре зен та ци је и укуп ног уна пре ђе ња ста ња за шти ће ног под руч ја. 

До зво ље на је план ска и кон тро ли са на град ња ин фра струк-
ту ре и уре ђе ње про сто ра за по тре бе пре зен та ци је при род них и 
кул тур них вред но сти и ре кре а ци је, осим жи ча ра и ста за алп ског 
ски ја ли шта, одр жа ва ње и ре кон струк ци ја пу те ва и ко му нал не ин-
фра струк ту ре, елек тро при вред них, во до при вред них и шу мар ских 
обје ка та, уз оба ве зу кон тро ли са ног ели ми ни са ња чвр стог от па да и 
обез бе ђе ња са ни тар но без бед ног при ку пља ња и ева ку а ци је от пад-
них во да, кон зер ва ци ја или об на вља ње ба чи шта, во де ни ца и дру-
гих обје ка та на род ног гра ди тељ ства.

Омо гу ћа ва се план ско уре ђе ње про сто ра за по тре бе јав ног ту-
ри стич ко-ре кре а тив ног ко ри шће ња про сто ра, чу ва ња, одр жа ва ња 



и пре зен та ци је вред но сти за шти ће ног под руч ја (објек ти за чу ва ре, 
ви ди ков ци, еко-учи о ни це на отво ре ном, над стре шни це за скла ња-
ње од не вре ме на  – ко ји се гра де као ру стич ни објек ти, као и из лет-
нич ке, ри бо лов не, пе шач ке, пла ни нар ске и би ци кли стич ке ста зе, 
од но сно то ком зи ме, као нор диј ске ски ста зе  – уз по ста вља ње ин-
фор ма тив них пунк то ва и мар ки ра ње ста за, и дру го).

Ко ри шће ње и уре ђе ње по љо при вред ног зе мљи шта би ће за-
сно ва но на по што ва њу про пи са них усло ва за шти те и пред у зи ма ња 
од го ва ра ју ћих ан ти е ро зи о них ме ра, по љо при вред них ак тив но сти 
усме ре них ка за шти ти ли вад ско-па шњач ких еко си сте ма и ва ло ри-
за ци ји спе ци фич них при род них по год но сти за раз вој па шњач ког 
сто чар ства, ин те грал не/ор ган ске про из вод ње во ћа и ме сти мич но 
рет ких вр ста жи та, раз вој пче лар ства и уз гој лов не ди вља чи.

Ре жим за шти те II сте пе на у га здо ва њу шу ма ма под ра зу ме ва 
по бољ ша ње струк ту ре, ква ли те та и здрав стве ног ста ња са сто ји на 
и ја ча ње оп ште ко ри сних функ ци ја шу ме, ко је ће се де таљ но утвр-
ди ти пла ном упра вља ња На ци о нал ног пар ка, осно ва ма и про гра-
ми ма раз во ја шу ма На ци о нал ног пар ка. Ак тив но сти ло ва и ри бо-
ло ва се огра ни ча ва ју са мо на га је ње и за шти ту лов ног и ри бљег 
фон да. До зво ље но је ко ри шће ње ло кал них из во ри шта по вр шин-
ских и под зем них во да за по тре бе во до снаб де ва ња, уз оба ве зно 
уста но вља ва ње зо на и спро во ђе ње ре жи ма са ни тар не за шти те из-
во ри шта у скла ду са Пра вил ни ком о на чи ну од ре ђи ва ња и одр жа-
ва ња зо на са ни тар не за шти те из во ри шта во до снаб де ва ња („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 92/08). 

За бра њу је се екс пло а та ци ја ми не рал них си ро ви на, фор ми ра-
ње де по ни ја ко му нал ног от па да, ис пу шта ње опа сних и штет них 
ма те ри ја, као и вр ше ње дру гих рад њи ко је мо гу угро зи ти вред но-
сти у зо ни са ре жи мом за шти те II сте пе на На ци о нал ног пар ка. 

При хва тљи вост на ве де них из у зе та ка од за бра не из град ње 
или вр ше ње де лат но сти и ак тив но сти ко је се огра ни ча ва ју кон-
крет но се про ве ра ва кроз стра те шку про це ну ути ца ја на жи вот ну 
сре ди ну за ре ше ња ко ја су пред мет Про стор ног пла на, од но сно 
кроз дру ге на за ко ну за сно ва не ин стру мен те у фа зи ње го ве при-
ме не.

1 .3 .3 .  Ре  жим за  шти  те  I I I  сте  пе  на

У про стор ним је ди ни ца ма са ре жи мом за шти те III сте пе на, 
про пи су ју се сле де ће ме ре за шти те:

а) за бра на: 
 – из град ње ин ду стриј ских и ру дар ских обје ка та, ас фалт них 

ба за, ве тро ге не ра то ра, елек тра на на чвр ста, теч на и га со ви та го-
ри ва и ко мер ци јал них со лар них елек тра на, услу жних скла ди шта, 
ма га ци на, хлад ња ча и ви кенд обје ка та;

 – екс пло а та ци је ми не рал них си ро ви на, тре се та и ма те ри ја ла 
реч них ко ри та,

 – пре о ра ва ња при род них трав ња ка, уно ше ња ин ва зив них 
алох то них вр ста, 

 – обра зо ва ња де по ни ја и дру гих објек та за упра вља ње от па дом;
б) огра ни ча ва ње дру гих ра до ва и ак тив но сти осим сле де ћих:
 – из град ња обје ка та ту ри стич ког сме шта ја, уго сти тељ ства 

и пра те ћих услу га и функ ци ја ту ри стич ког цен тра, из град ња ин-
фра струк ту ре, уре ђе ње и одр жа ва ње ста за алп ског ски ја ли шта, 
из град ња дру ге ту ри стич ке од но сно ре кре а тив не, са о бра ћај не, 
елек тро е нер гет ске и ко му нал не ин фра струк ту ре, обје ка та за по-
тре бе упра вља ња На ци о нал ним пар ком и за шти те и пре зен та ци је 
при род них и кул тур них вред но сти, у скла ду са ци ље ви ма за шти-
те и одр жи вог ко ри шће ња при род них вред но сти, за шти те жи вот не 
сре ди не и но се ћим ка па ци те том про сто ра, а пре ма про стор ном и 
ур ба ни стич ком пла ну и дру гој за ко ном про пи са ној до ку мен та ци-
ји и уз кључ ни прин цип очу ва ња и што ма њег оште ћи ва ња и се че 
шу ме при пла ни ра њу, де таљ ном про јек то ва њу и из град њи обје ка-
та и уре ђе њу про сто ра,

 – де лат но сти шу мар ства, лов ства и за шти те и одр жи вог ко-
ри шће ња ри бљег фон да на ре дов ном га здо ва њу шу ма ма и шум-
ским зе мљи шта, кон тро ли са но са ку пља ње и ко ри шће ње оста лих 
шум ских про из во да и ди вљих вр ста гљи ва, би ља ка и жи во ти ња, 
за шти ту и уна пре ђе ње по пу ла ци ја ди вља чи и ста ни шта и за шти-
ту и уна пре ђе ње по пу ла ци ја аутох то них вр ста ри ба уз ак тив но сти 
ре кре а тив ног ри бо ло ва, на струч но и на уч но ве ри фи ко ван на чин, 
пре ма до ку мен ти ма про пи са ним ме ро дав ним за ко ни ма,

 – де лат но сти по љо при вре де, пр вен стве но тра ди ци о нал но 
сто чар ство са па ша ре њем и ко ше њем при род них и ве штач ких 

ли ва да, ма ње на во ћар ство и ра тар ство, уз пре по ру ку ми ни мал не 
упо тре бе ве штач ких ђу бри ва, као и из бе га ва ње или ми ни мал ну 
упо тре бу хе миј ских сред ста ва за за шти ту би ља за чи је је ко ри шће-
ње нео п ход на са гла сност ми ни стар ства над ле жног за по сло ве за-
шти те жи вот не сре ди не.

На под руч ју На ци о нал ног пар ка са ре жи мом за шти те III сте-
пе на ус по ста вља се се лек тив но и кон тро ли са но га здо ва ње при род-
ним ре сур си ма, са план ском из град њом обје ка та и дру гим ак тив-
но сти ма у про сто ру ко ји ма се не вр ши зна ча јан не по во љан ути цај 
на ква ли тет жи вот не сре ди не, би о ло шку, ге о ло шку и пре де о ну ра-
зно вр сност на под руч ју На ци о нал ног пар ка. 

У овом ре жи му омо гу ћа ва се раз вој агро е ко ло шке по љо при-
вре де, за шти та и уна пре ђе ње шу ма, са ни тар ни лов и ре кре а тив ни 
ри бо лов уз еко ло шки од го вор но и одр жи во упра вља ње по пу ла ци-
ја ма ди вља чи и аутох то ног ри бљег фон да, план ско уре ђе ње и ко му-
нал но опре ма ње ту ри стич ког цен тра и алп ског ски ја ли шта, план ска 
из град ња обје ка та ту ри стич ког сме шта ја (у скла ду са пра ви ли ма 
утвр ђе ним Про стор ним пла ном), тех нич ке ин фра струк ту ре, ло вач-
ких, шу мар ских и хи дро-тех нич ких обје ка та, елек тро е нер гет ске, 
са о бра ћај не, во до при вред не и те ле ко му ни ка ци о не ин фра струк ту ре. 

За бра њу је се из град ња но вих ви кенд и по ро дич них ку ћа за 
од мор. Мо гућ ност за за др жа ва ње и оза ко ње ње по сто је ћих ви кенд 
ку ћа утвр ђу је се ур ба ни стич ким пла ном за ту ри стич ки ком плекс и 
део ту ри стич ког на се ља на под руч ју Про стор ног пла на у гра ни ца-
ма На ци о нал ног пар ка из де ла V. 2.1. овог Про стор ног пла на, од-
но сно де таљ ном раз ра дом у скло пу на ред них из ме на и до пу на или 
из ра де но вог Про стор ног пла на. Услов за утвр ђи ва ње мо гућ но сти 
за за др жа ва ње и оза ко ње ње ви кенд ку ћа је њи хо ва пре на ме на у 
објек те за ту ри стич ки сме штај.

За све објек те ко ји на би ло ко ји на чин мо гу да угро зе из дан-
ске и по вр шин ске во де, мо ра се обез бе ди ти са ни тар но без бед но 
при ку пља ње и пре чи шћа ва ње или од во ђе ње от пад них во да, што 
усло вља ва ре а ли за ци ју ка на ли за ци о них си сте ма и од го ва ра ју ћих 
по стро је ња за пре чи шћа ва ње от пад них во да, од но сно, та мо где то 
ни је ра ци о нал но ни из во дљи во, из град њу и уре ђе ње не про пу сних 
сеп тич ких ја ма уз ор га ни зо ва ње слу жбе ко ја ће се ста ра ти о њи хо-
вом пра жње њу.

Чвр сти от пад по ре клом са под руч ја На ци о нал ног пар ка од во-
зи се и де по ну је из ван тог под руч ја.

Екс пло а та ци ја ми не рал них си ро ви на ни је до зво ље на а отво-
ре ни ко по ви на пу ште них руд ни ка ће се са ни ра ти и ре кул ти ви са ти, 
од но сно уре ди ти у скла ду са но вим функ ци ја ма ко је се од ре де за 
ло ка ли те те.

1.4. За шти та пре де о них вред но сти

Ме ре за шти те утвр ђе не за зо не са ре жи мом за шти те I, II и III 
сте пе на обез бе ђу ју очу ва ње и уна пре ђе ње струк ту ре, ра зно вр сно-
сти и есте ти ке при род них и по лу при род них (ру рал них) пре де ла. 
Ан тро по ге но из ме ње ни пре де ли ур ба ни зо ва них зо на ту ри стич ког 
цен тра и алп ског ски ја ли шта, где се пла ни ра ју и но ве ак тив но сти 
из град ње обје ка та и уре ђе ња про сто ра, би ће под мак си мал ном па-
жњом у по ступ ку ускла ђи ва ња ур ба ни стич ких пла но ва са Про-
стор ним пла ном и еко ло шког ли цен ци ра ња про је ка та. Се ча шу ме, 
де гра да ци ја трав них по вр ши на и еро зи ја зе мљи шта на тра са ма 
ски ја шких ста за ће се све сти на нај ма њу мо гу ћу ме ру, а из град ња 
жи ча ра и дру гих обје ка та ин фра струк ту ре при ла го ди ти по вр сти, 
ве ли чи ни и из гле ду да би се спре чи ла да ља де струк ци ја пре де о ног 
ли ка ко па о нич ких вр хо ва, гре бе на и пре во ја и пла нин ских па ди на.

2. Ту ри зам и ре кре а ци ја 

2.1. Ка па ци тет про сто ра На ци о нал ног пар ка за ту ри зам  
и ре кре а ци ју у од но су на ре жи ме за шти те

Раз вој, уре ђе ње и ко ри шће ње под руч ја Про стор ног пла на 
при о ри тет но су усло вље ни кри те ри ју ми ма, усло ви ма и ре жи ми-
ма за шти те и кул ту ро ло шког ко ри шће ња На ци о нал ног пар ка Ко-
па о ник. Кри те ри ју ми, усло ви и ре жи ми за шти те и кул ту ро ло шког 
ко ри шће ња На ци о нал ног пар ка за сно ва ни су на одр жи вом ка па ци-
те ту про сто ра за шти ће ног под руч ја, у чи јој ева лу а ци ји се син те ти-
зу ју еко ло шке, кул ту ро ло шке, со ци јал не и еко ном ске ком по нен те 
одр жи вог раз во ја под руч ја Про стор ног пла на. Одр жи ви ка па ци тет 
у на ве де ном сми слу пред ста вља мак си мал ни сте пен ко ри шће ња 



про сто ра ко јим се ми ни ми зи ра ју ути ца ји на при род не и тра ди ци-
о нал но ство ре не сре ди не, а уз оп ти мал но очу ва ње, уна пре ђе ње и 
ре ви та ли за ци ју при род них и не по крет них до ба ра, али исто та ко и 
здра вља и ква ли те та жи во та ло кал ног ста нов ни штва, ње го вог ет-
но-иден ти те та, ет но-тра ди ци је и про из вод ње у кон тек сту раз во ја 
са вре ме ног пла нин ског ту ри зма и ком пле мен тар них ак тив но сти.

Одр жи ви ка па ци тет про сто ра На ци о нал ног пар ка ме ри се 
мак си мал ним бро јем јед но вре ме них ко ри сни ка ко ји се у тре нут-
ку мо гу на ћи у овом про сто ру. Број ових ко ри сни ка нај ве ћи је у 
зим ском пе ри о ду на афир ми са ним мо ти ви ма алп ског ски ја ња, док 
је у лет њем пе ри о ду ма њи, бу ду ћи да не ма из ра зи ти је афир ми са-
них мо ти ва тра жње (из ле ти, пла ни на ре ње, спорт ско-ре кре а тив не 
ак тив но сти у ком плек си ма ТЦ Ко па о ник и др.). С дру ге стра не, 
угро жа ва ње при ро де На ци о нал ног пар ка мо гу ће је у нај ве ћој ме ри 
у лет њем пе ри о ду, у вре ме пу не ак тив но сти биљ ног и жи во тињ-
ског све та, ко ји је у ве ли кој ме ри фи зич ки до сту пан по се ти о ци ма. 
На су прот то ме, у зим ском пе ри о ду при ро да На ци о нал ног пар ка 
под сне гом, са огра ни че ним ак тив но сти ма биљ ног и жи во тињ ског 
све та и са огра ни че ним са о бра ћај ним при сту пом, не мо же би ти 
угро же на као у лет њем пе ри о ду. За то је ка па ци тет На ци о нал ног 
пар ка за ту ри зам објек тив но ве ћи у зим ском не го у лет њем пе ри-
о ду, те је он у Пла ну тре ти ран као осно ва за кон ци пи ра ње ту ри-
стич ке по ну де, пре те жно за ста ци о нар не и из лет нич ке алп ске ски-
ја ше. Ма њи лет њи ка па ци тет На ци о нал ног пар ка ко ре спон ди ра са 
сма ње ном лет њом тра жњом и ста ци о нар них и днев них ко ри сни ка.

Одр жи ви ка па ци тет про сто ра На ци о нал ног пар ка Ко па о ник 
из ра жен је мак си мал ним зби ром глав них ко ри сни ка  – ста ци о нар-
них ту ри ста/ту ри стич ких ле жа ја, днев них из лет ни ка (са под руч-
ја Про стор ног пла на ван гра ни ца На ци о нал ног пар ка и из бли-
жег окру же ња) и за по сле них. Оста ли ко ри сни ци  – осо бље Јав ног 
пред у зе ћа „На ци о нал ни парк Ко па о ник”, ис тра жи ва чи и др., ма-
ло број ни су и укла па ју се у глав не ко ри сни ке. У зим ском пе ри о-
ду, ста ци о нар ни ту ри сти де ле се на алп ске ски ја ше (ко ји уче ству ју 
са 70%) и не ски ја ше са нор диј ским ски ја ши ма (ко ји уче ству ју са 
30%), днев ни из лет ни ци се де ле та ко ђе на алп ске ски ја ше (70%) и 
не ски ја ше са нор диј ским ски ја ши ма (30%), а за по сле ни се ра чу-
на ју са 20% од бро ја ста ци о нар них ту ри ста, уз до дат ни број за по-
сле них ван сме шта ја. Ка па ци тет алп ских ски ја ша у На ци о нал ном 
пар ку од ре ђен је на осно ву пла на алп ског ски ја ли шта. У лет њем 
пе ри о ду, ста ци о нар ни ту ри сти и днев ни из лет ни ци пре те жно су 
јед но бра зни, а број за по сле них ра чу на се са 15% од бро ја ста ци о-
нар них ту ри ста, уз до дат ни број за по сле них ван сме шта ја. 

За од ре ђи ва ње гра нич ног ка па ци те та под руч ја На ци о нал-
ног пар ка у зим ском пе ри о ду усво је ни су сле де ћи нор ма ти ви: је-
дан ко ри сник по хек та ру у зо ни са ре жи мом за шти те I сте пе на; 
1,5 ко ри сник по хек та ру у зо ни са ре жи мом за шти те II сте пе на; и 
шест ко ри сни ка по хек та ру у зо ни са ре жи мом за шти те III сте пе-
на. На ве де ни нор ма ти ви су спро во ди ви, ако се кре та ње ко ри сни ка 
(нор диј ских ски ја ша и хо да ча на кр пља ма) у ре жи му I сте пе на за-
шти те вр ши под над зо ром во ди ча, док ће у ре жи му II сте пе на за-
шти те глав ни ко ри сни ци би ти нор диј ски ски ја ши, уз део ко ри сни-
ка на кр пља ма, на за пре жним са о ни ца ма и ски ја ша ко је ву ку ко њи. 
Алп ско ски ја ли ште ни је пла ни ра но у ре жи му II сте пе на за шти те 
(са из у зет ком крат ких де о ни ца ски-ста за и жи ча ра на ло ка ли те ту 
Пан чи ћев врх), а у овом сте пе ну за шти те ни је до зво ље но ни ко ри-
шће ње мо тор них сан ки (сем за слу жбе не по тре бе). У ре жи му III 
сте пе на за шти те до зво ље не су све пла ни ра не ак тив но сти у окви ру 
про пи са ног ка па ци те та про сто ра. При ме ном на ве де них нор ма ти-
ва, утвр ђе ни су сле де ћи гра нич ни ка па ци те ти про сто ра у зим ском 
пе ри о ду по уста но вље ним зо на ма за шти те На ци о нал ног пар ка:

 – у зо ни за шти те I сте пе на, на укуп ној по вр ши ни од 1.470,9 
ha  – до 1.470 јед но вре ме них ко ри сни ка;

 – у зо ни за шти те II сте пе на на укуп ној по вр ши ни од око 
3.600,4 ha  – до 5.400 јед но вре ме них ко ри сни ка;

 – у зо ни за шти те III сте пе на на укуп ној по вр ши ни од 7.007,9 
ha  – до 42.130 јед но вре ме них ко ри сни ка;

 – укуп но до 49.000 ко ри сни ка.
Ко ри сни ке под руч ја На ци о нал ног пар ка у зим ском пе ри о ду 

чи ни ће:
 – 18.500 ста ци о нар них ту ри ста/ле жа ја у ком плек си ма при-

мар ног ТЦ Ко па о ник (од то га 12.950 алп ских ски ја ша, или 70% и 
5.550 не ски ја ша и нор диј ских ски ја ша, или 30%);

 – до 26.500 днев них из лет ни ка са под руч ја Про стор ног пла-
на ван гра ни ца На ци о нал ног пар ка и из ши рег окру же ња (од то га 

18.550 алп ских ски ја ша, или 70% и 7.950 не ски ја ша и нор диј ских 
ски ја ша, или 30%);

 – 4.000 за по сле них (20% од бро ја ле жа ја и за по сле ни ван ту-
ри стич ког сме шта ја).

У зим ском пе ри о ду На ци о нал ни парк ће ко ри сти ти укуп но 
до 31.500 алп ских ски ја ша и 13.500 не ски ја ша и нор диј ских ски-
ја ша. У На ци о нал ном пар ку би ће сме ште но 5% за по сле них (200, 
у окви ру ту ри стич ког сме шта ја). На под руч ју Про стор ног пла на 
ван гра ни ца На ци о нал ног пар ка би ће сме ште но око 20.000 днев-
них из лет ни ка (у се кун дар ним ту ри стич ким цен три ма и ту ри стич-
ким се ли ма), а до 6.500 до ла зи ће из ши рег окру же ња. Ту ри стич ки 
сме штај на под руч ју Про стор ног пла на ван гра ни ца На ци о нал ног 
пар ка са око 70% чи ни ће ком пле мен тар ни са др жа ји, ис пла ти ви за 
рад и у по лу се зо ни, а са око 30% ка па ци те ти основ ног сме шта ја. 

За од ре ђи ва ње гра нич ног ка па ци те та под руч ја На ци о нал ног 
пар ка у лет њем пе ри о ду усво је ни су сле де ћи нор ма ти ви: 0,5 ко ри-
сни ка по хек та ру у зо ни са ре жи мом за шти те I сте пе на; је дан ко-
ри сник по хек та ру у зо ни са ре жи мом за шти те II сте пе на; и че ти ри 
ко ри сни ка по хек та ру у зо ни са ре жи мом за шти те III сте пе на. На-
ве де ни нор ма ти ви при мен љи ви су ако се кре та ње ко ри сни ка у ре-
жи му за шти те I сте пе на (пе ша ци и пла нин ски би ци кли сти) вр ши 
ис кљу чи во под над зо ром во ди ча, а у ре жи му за шти те II сте пе на 
(пе ша ци, пла нин ски би ци кли сти и ја ха чи) ис кљу чи во ор га ни зо-
ва но (са или без во ди ча), без упо тре бе мо тор них во зи ла са уну-
тра шњим са го ре ва њем (сем за слу жбе не по тре бе, где та ко ђе тре ба 
те жи ти упо тре би во зи ла са елек тро мо то ром). У ре жи му за шти те 
III сте пе на до зво ље не су све пла ни ра не ак тив но сти у окви ру про-
пи са ног ка па ци те та про сто ра. При ме ном на ве де них нор ма ти ва, 
утвр ђе ни су сле де ћи гра нич ни ка па ци те ти про сто ра у лет њем пе-
ри о ду по уста но вље ним зо на ма за шти те На ци о нал ног пар ка:

 – у зо ни за шти те I сте пе на, на укуп ној по вр ши ни од 1.470,9 ha 
 – до 700 јед но вре ме них ко ри сни ка,;

 – у зо ни за шти те II сте пе на на укуп ној по вр ши ни од 3.600,4 ha 
 – до 3.600 јед но вре ме них ко ри сни ка;

 – у зо ни за шти те III сте пе на на укуп ној по вр ши ни од 7.007,9 ha 
 – до 28.700 јед но вре ме них ко ри сни ка;

 – укуп но до 33.000 ко ри сни ка.
Ко ри сни ке под руч ја На ци о нал ног пар ка у лет њем пе ри о ду 

чи ни ће:
 – 18.500 ста ци о нар них ту ри ста/ле жа ја у ком плек си ма при-

мар ног ТЦ Ко па о ник;
 – 11.500 днев них из лет ни ка са под руч ја Про стор ног пла на 

ван зо не На ци о нал ног пар ка и ши рег окру же ња;
 – 3.000 за по сле них (15% од бро ја ле жа ја и за по сле ни ван ту-

ри стич ког сме шта ја). 
У лет њем пе ри о ду На ци о нал ни парк ће ко ри сти ти укуп но 

око 30.000 ту ри ста. У На ци о нал ном пар ку би ће сме ште но 5% за-
по сле них (150, у окви ру ту ри стич ког сме шта ја).

На под руч ју Про стор ног пла на ван гра ни ца На ци о нал ног 
пар ка у лет њем пе ри о ду би ће сме ште но око 9.000 днев них из лет-
ни ка (у се кун дар ним ту ри стич ким цен три ма и ту ри стич ким се-
ли ма), а 2.500 до ла зи ће из ши рег окру же ња. Ве ћи ну ту ри стич ког 
сме шта ја на под руч ју Про стор ног пла на ван гра ни ца На ци о нал ног 
пар ка чи ни ће основ ни ка па ци те ти.

2.2. Ор га ни за ци ја и уре ђе ње про сто ра за функ ци је На ци о нал ног 
пар ка, ту ри зам и ре кре а ци ју 

Кон цеп ци ја про гра ма и ор га ни за ци је са др жа ја на под руч ју 
Про стор ног пла на за сно ва на је на опре де ље њу за ту ри зам, ре кре-
а ци ју и спорт као глав ну еко ном ску ба зу об у хва ће ног под руч ја и 
су бре ги о нал ног окру же ња, уз при ме ну ре жи ма за шти те и кул ту ро-
ло шког ко ри шће ња На ци о нал ног пар ка. 

Пре ма про це ни еко ло шког ка па ци те та за шти ће ног про сто ра, 
утвр ђен је ли мит од око 18.500 ле жа ја ту ри зма ви со ке ка те го ри-
је на те ри то ри ји На ци о нал ног пар ка, док је те жи ште ту ри стич ког 
сме шта ја по ме ре но на под руч је Про стор ног пла на ван гра ни ца На-
ци о нал ног пар ка, на ко ме је пред ви ђе но око 32.000 ле жа ја. Раз вој 
ту ри зма би ће ор га ни зо ван у при мар ном ТЦ Ко па о ник на те ри то ри-
ји На ци о нал ног пар ка (18.500 ле жа ја у ту ри стич ким ком плек си ма 
 – под цен три ма Су во ру ди ште, Ја рам, Сре бр нац и Рен да ра, као и у 
пунк ту За пла ни на), у се кун дар ним ту ри стич ким цен три ма (27.000 
ле жа ја у Јо ша нич кој Ба њи, Ли си ни/Ча је ти ни, Бр зе ћу са Гоч ман-
цем, Кри вој Ре ци и Бе лом Бр ду) и на се љи ма са ту ри стич ком 



функ ци јом (4.900 ле жа ја) на под руч ју Про стор ног пла на ван гра-
ни ца На ци о нал ног пар ка. 

Про гра мом са др жа ја у функ ци ји На ци о нал ног пар ка, ту-
ри зма и ре кре а ци је на под руч ју На ци о нал ног пар ка утвр ђе ни су 
кул ту ро ло шки, ту ри стич ки и дру ги су пра струк тур ни са др жа ји, 
по ка те го ри ја ма под цен та ра/ком плек са, пунк то ва и по је ди нач них 
обје ка та, уз рас по ред и основ ну струк ту ру ко ри сни ка и за по сле-
них гра нич ног ка па ци те та На ци о нал ног пар ка. 

Са др жа ји на под руч ју На ци о нал ног пар ка по глав ним ак тив-
но сти ма, про грам ски се де фи ни шу сле де ћим ка те го ри ја ма:

2 .2 .1 .  Са  др  жа  ји  у  функ  ци  ји  упра  вља  ња  
и  пре  зен  т а  ци  ј е  вред  но  сти  На  ци  о  на л  ног  пар  ка

Са др жа ји у функ ци ји упра вља ња очу ва њем, уна пре ђе њем и 
за шти том при ро де, при род них вред но сти и не по крет них кул тур-
них до ба ра На ци о нал ног пар ка, на уч ног ис тра жи ва ња и ис тра жи-
вач ке еду ка ци је и пре зен та ци је На ци о нал ног пар ка пу тем по се та, 
кул тур них ма ни фе ста ци ја, струч не и по пу лар не ин фор ма ти ке, као 
и у функ ци ји не по сред ног уре ђе ња и кон тро ле вред но сти у ре жи-
му I и II сте пе на за шти те (пре те жно у лет њем пе ри о ду), би ће ло-
ци ра ни у ком плек су Су во ру ди ште (Упра ва На ци о нал ног пар ка и 
Ви зи тор-цен тар) и на пунк то ви ма у окви ру На ци о нал ног пар ка. 

Ови са др жа ји у На ци о нал ном пар ку об у хва ти ће сле де ће ор-
га ни за ци о не це ли не:

1. Управ ни са др жа ји На ци о нал ног пар ка: Цен трал на упра ва 
На ци о нал ног пар ка са ад ми ни стра ци јом  – се ди ште Јав ног пред у-
зе ћа „На ци о нал ни парк Ко па о ник”, у ту ри стич ком ком плек су Су-
во ру ди ште; управ ни пунк то ви На ци о нал ног пар ка; пунк то ви за 
кон трол но-чу вар ску слу жбу ко ји ће се утвр ди ти пла ном упра вља-
ња за шти ће ним под руч јем, са пре по ру ком да бу ду ор га ни зо ва ни 
у окви ру ту ри стич ког ком плек са Рен да ра, као и на Ка ди јев цу и у 
За пла ни ни; ула зне ста ни це На ци о нал ног пар ка и слу жбе ни ула зи 
(глав не ста ни це  – из над Бр зе ћа и Јо ша нич ке Ба ње, спо ред не ста-
ни це  – из над Ли си не и Кри ве Ре ке, слу жбе ни ула зи  – на свим ула-
зи ма слу жбе них пу те ва у На ци о нал ном пар ку);

2. Ис тра жи вач ки и ис тра жи вач ко-еду ка тив ни са др жа ји На-
ци о нал ног пар ка, укуп ног ка па ци те та до 200 јед но вре ме них ко-
ри сни ка: Ис тра жи вач ки цен тар На ци о нал ног пар ка у окви ру 
Ви зи тор-цен тра у ту ри стич ком ком плек су Су во ру ди ште (са рад-
ним про сто ри ја ма отво ре ног и за тво ре ног ти па, ла бо ра то ри ја ма, 
ма њим са ла ма за ску по ве, ин фор ма ци о но-до ку мен та ци о ним цен-
тром  – би бли о те ка, де по узо ра ка, ра чун ски цен тар, ин фор ма тив-
но-про па ганд ним цен тром и од го ва ра ју ћим тех нич ким сер ви сом); 
и ис тра жи вач ки пунк то ви На ци о нал ног пар ка на под руч ју На ци о-
нал ног пар ка ко ји ће се утвр ди ти пла ном упра вља ња за шти ће ним 
под руч јем, са пре по ру ком да бу ду ор га ни зо ва ни у скло пу управ-
них пунк то ва на Рен да ри, Ка ди јев цу и у За пла ни ни; 

3. Кул тур но-еду ка тив ни са др жа ји На ци о нал ног пар ка са ка-
па ци те том до 600 јед но вре ме них по се ти ла ца: Му зеј На ци о нал ног 
пар ка „Ко па о ник” у окви ру Ви зи тор-цен тра у ту ри стич ком ком-
плек су Су во ру ди ште, са ре пре зен та тив ном по став ком екс по на та 
по себ них при род них вред но сти и не по крет них кул тур них до ба ра 
(фло ра и фа у на, исто ри ја шу мар ства, ет но граф ска збир ка и дру го), 
му зеј ским обе леж јем жи во та и ра да Јо си фа Пан чи ћа и ар бо ре ту-
мом; Те мат ски му зеј на аутен тич ном ло ка ли те ту по све ћен ге о ло-
ги ји и ар хе о ло ги ји ста рог ру да ре ња у га ле ри ја ма за тво ре ног руд-
ни ка Су во ру ди ште (у ор га ни за ци о ном са ста ву Ви зи тор-цен тра).

Уз упра вља ње и оства ри ва ње очу ва ња, за шти те и уна пре ђе-
ња вред но сти На ци о нал ног пар ка, нај зна чај ни ја функ ци ја управ не 
ор га ни за ци је На ци о нал ног пар ка (са да Јав но пред у зе ће „На ци о-
нал ни парк Ко па о ник”) је у ор га ни зо ва њу и ре а ли за ци ји пре зен-
та ци је На ци о нал ног пар ка јав но сти (ка ко нај ши рој  – ту ри стич ко-
ре кре а тив ној и ло кал ној, та ко и нај у жој  – на уч но-ис тра жи вач кој и 
ис тра жи вач ко-еду ка тив ној), пре ко Ви зи тор-цен тра и у са рад њи са 
ре ле вант ним ак те ри ма у ту ри зму. Пред мет пре зен та ци је је у ани-
ми ра њу, под сти ца њу и омо гу ћа ва њу раз у ме ва ња, ува жа ва ња, ужи-
ва ња и уче шћа јав но сти у за шти ти и кул ту ро ло шком ко ри шће њу 
вред но сти На ци о нал ног пар ка. У том сми слу, пре зен та ци ја На ци о-
нал ног пар ка ће об у хва ти ти раз ли чи те ви до ве ин фор ми са ња јав но-
сти, еду ка ци је по се ти ла ца и ло кал ног ста нов ни штва и дру го. Сви 
ви до ви пре зен та ци је би ће те мат ски ор га ни зо ва ни и при ла го ђе ни 
циљ ним гру па ма по се ти ла ца и ло кал ном ста нов ни штву. Ин фор ма-
тив но-еду ка тив ну пре зен та ци ју На ци о нал ног пар ка ор га ни зо ва ће 

Ви зи тор-цен тар у ком плек су Су во ру ди ште  – не по сред но пре ко 
про фе си о нал них еду ка то ра и во ди ча и по сред но у са др жа ји ма Ви-
зи тор-цен тра, ра ди усме ра ва ња по се ти ла ца на ло ка ли те те, ка рак-
те ри сти ке, исто ри јат и дру ге по ка за те ље глав них вред но сти На ци-
о нал ног пар ка (упо зна ва ње са вред но сти ма, про бле ми ма њи хо ве 
за шти те, усло ви ма и мо гућ но сти ма пар ти ци па ци је у за шти ти и 
кул ту ро ло шком ко ри шће њу и дру го), као и вред но сти на пре о ста-
лом де лу под руч ја Про стор ног пла на и ње го вог бли жег окру же ња. 
Не по сред на пре зен та ци ја вред но сти На ци о нал ног пар ка од ви ја ће 
се по те мат ским про гра ми ма на раз ли чи тим ити не ре ри ма пре ма 
при род ним ре зер ва ти ма, спо ме ни ци ма при ро де, вред но сти ма би-
о ди вер зи те та, вред но сти ма ста рих ру ди шта, ет но-вред но сти ба чи-
шта и тра ди ци о нал них се ла и дру го, ка ко на под руч ју На ци о нал-
ног пар ка и пре о ста лом де лу под руч ја Про стор ног пла на, та ко и 
у окру же њу под руч ја Про стор ног пла на (сред њо ве ков на кул тур на 
ба шти на, кул тур не и вер ске ма ни фе ста ци је и дру го). За по тре бе 
пре зен та ци је На ци о нал ног пар ка би ће обез бе ђе ни ди фе рен ци ра-
ни усло ви (за ви сно од сте пе на за шти те На ци о нал ног пар ка) ор га-
ни зо ва ног/груп ног и ин ди ви ду ал ног при сту па, кре та ња, од мо ра, 
па но рам ског и не по сред ног раз гле да ња вред но сти На ци о нал ног 
пар ка на пла ни ра ним ити не ре ри ма, уз ко ри шће ње спе ци јал них 
елек трич них во зи ла, за пре га, ко ња, пла нин ских би ци ка ла, шин ске 
же ле зни це и гон до ла, као и уз уре ђе ње ста ја ли шта, за кло на, ви-
ди ко ва ца и дру го. Пре зен та ци ја и уре ђе ње вред но сти На ци о нал-
ног пар ка ре а ли зо ва ће се у скла ду са од ред ба ма овог Про стор ног 
пла на пре ма по себ ном про гра му ње го ве пре зен та ци је. Са др жа ји у 
функ ци ји пре зен та ци је вред но сти На ци о нал ног пар ка на под руч-
ју Про стор ног пла на ван гра ни ца На ци о нал ног пар ка об у хва та ју 
у пр вом ре ду те мат ске му зеј ске збир ке  – ста ри за на ти у Ли си ни, 
исто ри јат ко ри шће ња тер мо ми не рал них во да у Јо ша нич кој Ба њи, 
ет но граф ска збир ка у Кри вој Ре ци, фло ра, фа у на и шу мар ство у 
Бр зе ћу. 

2 .2 .2 .  Са  др  жа  ји  ту  ри  зма  и  ре  кре  а  ци  ј е  у  при  мар  ном 
Ту  ри  стич  ком  цен  т ру  на  под  руч  ју  На  ци  о  на л  ног  

пар  ка 

Са др жа ји ту ри зма, ре кре а ци је и спор та у окви ру На ци о нал-
ног пар ка и при мар ног ТЦ Ко па о ник, на ме ње ни су по се ти о ци ма 
На ци о нал ног пар ка и оста лим ту ри сти ма и за сно ва ни су на це-
ло го ди шњој по ну ди пла нин ског спорт ско-ре кре а тив ног ту ри зма, 
еко ло шког и дру гих ви до ва кул ту ро ло шког ту ри зма у окви ру по-
ну де ту ри стич ких ком плек са/под цен та ра и ту ри стич ке по ну де у 
про сто ру. 

Са др жа ји ком плек са при мар ног ту ри стич ког цен тра про гра-
ми ра ни су за ве ћи ка па ци тет про сто ра у зим ском пе ри о ду, док се у 
лет њем пе ри о ду ра чу на са ма њим бро јем по се ти ла ца, од но сно са 
30 до 40% ма њим сте пе ном ко ри шће ња сме штај них ка па ци те та. 

Ту ри стич ки ком плек си/под цен три об у хва та ју: ту ри стич ки 
сме штај, спорт ско-ре кре а тив не објек те и објек те јав них сер ви са и 
слу жби (у функ ци ји ту ри зма  – уго сти тељ ство, тр го ви на, за нат ски 
сер ви си, здрав ство, упра ва, кул ту ра, за ба ва и дру го, у за јед нич кој 
функ ци ји ту ри зма и На ци о нал ног пар ка  – гор ска слу жба спа са ва-
ња, ко му нал ни сер ви си, про тив по жар на слу жба, по ли циј ска ста-
ни ца и дру го, а не по сред но у функ ци ји На ци о нал ног пар ка  – прет-
ход но на ве де ни по себ ни са др жа ји у скло пу ком плек са, на се ља и 
пунк то ва на под руч ју На ци о нал ног пар ка и на пре о ста лом под руч-
ју Про стор ног пла на). Са др жа ји су пра струк ту ре у окви ру ту ри-
стич ке по ну де у про сто ру (на ски ја ли шти ма, из лет нич ким ста за ма 
и дру го) об у хва та ју пунк то ве и објек те у скло пу по себ не  – ту ри-
стич ке ин фра струк ту ре.

Кри те ри ју ми за ре а ли за ци ју са др жа ја ту ри зма ТЦ Ко па о ник 
на под руч ју На ци о нал ног пар ка су: по ди за ње стан дар да по сто-
је ћих и из град ња но вих обје ка та ту ри стич ког сме шта ја ви со ког 
стан дар да (хо те ли, апарт ма ни и пан си о ни са че ти ри и пет зве зди-
ца, уз пре тва ра ње по сто је ћих од ма ра ли шта и ви кенд ку ћа у апарт-
ма не и пан си о не, од но сно за у ста вља ње да ље из град ње од ма ра ли-
шних и ви кенд обје ка та, чи ме се ре ду ку је по сто је ћи број ле жа ја 
и омо гу ћа ва кон тро ла бро ја ле жа ја при из град њи оста лих ком-
плек са); по ди за ње стан дар да по сто је ћих и из град ња но вих ви со ко 
стан дард них обје ка та јав них слу жби и сер ви са, ре кре а ци је и спор-
та, у окви ру це ло го ди шње по ну де ком плек са/под цен та ра и пунк-
то ва, од исто вре ме ног зна ча ја и за функ ци о ни са ње На ци о нал ног 
пар ка; по ди за ње стан дар да по сто је ћих са др жа ја и оства ри ва ње 



ви со ко стан дард не ту ри стич ке по ну де у про сто ру (ски ја ли шта, 
из лет нич ке ста зе и дру го), исто вре ме но у функ ци ји раз во ја ту ри-
зма и пре зен та ци је На ци о нал ног пар ка; ор га ни зо ва ње ак тив но сти 
и уре ђе ње про сто ра На ци о нал ног пар ка за спе ци фич не ви до ве 
еко ло шке, ет но ло шке и спорт ско-ре кре а тив не по ну де у про сто-
ру, уз спе ци фи ци ра ње де ло ва или це лих ту ри стич ких ком плек са 
и пунк то ва за та кве ви до ве по ну де (ет но се ло, ис тра жи вач ки пункт 
и дру го); по ве ћа ње ис ко ри шће но сти ту ри стич ких ка па ци те та (240 
да на уз ми ни мум 60% за у зе то сти) кроз про ши ри ва ње асор ти ма на 
по ну де и ин тен зив ни ју об ра ду тр жи шта тра жње; еду ка ци ја свих 
за по сле них и ко ри сни ка про сто ра о одр жи вом раз во ју, за шти ти и 
ко ри шће њу На ци о нал ног пар ка, од но сно по ди за ње све сти по се ти-
ла ца и ло кал них ста нов ни ка о раз вој ним ре сур си ма и вред но сти ма 
На ци о нал ног пар ка. Са др жа ји ма су об у хва ће ни и сви за по сле ни 
на под руч ју На ци о нал ног пар ка.

Струк ту ра ту ри стич ких ле жа ја при мар ног ТЦ Ко па о ник да је се 
као пре по ру ка ко ја ни је стрикт но оба ве зна у при ме ни Пла на. Пре по-
ру че на струк ту ра је у функ ци ји ра ци о нал не из град ње ТЦ Ко па о ник 
и за шти те На ци о нал ног пар ка, а за сно ва на је на ис ку стви ма пла нин-
ских цен та ра у Евро пи и на ра ци о на ли за ци ји тех нич ке ин фра струк-
ту ре за пла ни ра ни број ле жа ја (нпр. пре ве ли ко уче шће хо те ла ви ших 
ка те го ри ја зах те ва над про сеч но ве ће по тре бе за гра ђе вин ским пар це-
ла ма, во дом, енер ги јом и др, што мо же да про бле ма ти зу је из град њу 
ту ри стич ког цен тра и за шти ту На ци о нал ног пар ка).

Ис пу ње ње функ ци ја, ак тив но сти и са др жа ја ту ри зма, ре кре-
а ци је и спор та, као и оста лих на ве де них ак тив но сти на под руч ју 
На ци о нал ног пар ка у зим ској се зо ни ве ћег ка па ци те та про сто ра, 
би ће ор га ни зо ва но по сле де ћим це ли на ма и про гра ми ма.

Ту ри стич ки ком плекс Су во ру ди ште на те ри то ри ји оп шти не 
Ра шка

Ту ри стич ки ком плекс Су во ру ди ште пред ви ђен је као глав-
ни под цен тар ви со ко пла нин ског, при мар ног ТЦ Ко па о ник, са 
про грам ским на гла ском на екс клу зив ном, ви со ко ко мер ци јал ном 
ту ри зму. У ор га ни за ци о ном по гле ду, ком плекс се са сто ји из три 
под це ли не: Су во ру ди ште  – цен тар (Па ји но пре сло, ком плекс Ми-
ни стар ства од бра не, Крст и Ма ри на Во да), као под це ли на I ре да 
у сре ди шњем де лу ком плек са (са глав ним сме штај ним, јав ним и 
спе ци јал ним са др жа ји ма), као и две под це ли не II ре да  – Ма ри на 
Во да (са де лом сме штај них и на гла ше ним спорт ско-ре кре а тив ним 
са др жа ји ма) и Сун ча на До ли на (са де лом сме штај них и на гла ше-
ним спорт ско-ре кре а тив ним са др жа ји ма; на Ре пу шким Ба чи ја ма је 
сер ви сно-ко му нал ни блок ком плек са).

Као глав ни, по ли ва лент ни под цен тар при мар ног ТЦ Ко па о-
ник, утвр ђу је се са сле де ћим ка па ци те ти ма и са др жа ји ма:

1. Ту ри стич ких ле жа ја укуп но 12.000, од то га 9.500 у под це-
ли ни Су во ру ди ште  – цен тар и 2.500 у под це ли ни Сун ча на До ли на; 

2. Од укуп ног бро ја ле жа ја у ком плек су, 8.400 је пред ви ђе но 
за алп ске ски ја ше (70%) и 3.600 за не ски ја ше и нор диј ске ски ја ше 
(30%). Пре по ру че ни су сле де ћи са др жа ји са рас по де лом ка па ци те-
та на сле де ћи на чин: хо те ли –апарт ма ни –од ма ра ли шта (и спе ци јал-
не на ме не)  – пан си о ни 20% –60% –8% –12%; 

3. Днев них из лет ни ка на ски ја ли шту ко је гра ви ти ра ком плек-
су  – укуп но 8.110, од то га 5.680 ски ја ша (70%) и 2.430 не ски ја ша и 
нор диј ских ски ја ша (30%);

4. Слу жбе них ле жа ја (5% од бро ја ту ри стич ких ле жа ја)  – 600; 
5. За по сле них  – укуп но 2.680, од че га 2.400 у ТЦ Ко па о ник 

(20% од бро ја ту ри стич ких ле жа ја), 80 у са др жа ји ма На ци о нал ног 
пар ка и 200 у тех нич ким сер ви си ма, по 50% стал них и се зон ских.

На гра ђе вин ском зе мљи шту ком плек са од 173 ha пла ни ра на 
је бру то гу сти на на се ље но сти од око 69 ста ци о нар них ко ри сни ка 
по хек та ру, а са за по сле ни ма око 85 ко ри сни ка по хек та ру.

Јав ни сер ви си и слу жбе у ком плек су би ће ди фе рен ци ра ни на:
 – цен трал не са др жа је у под це ли ни Су во ру ди ште  – цен тар 

(са о бра ћај  – ауто бу ска ста ни ца, рент а кар, јав не га ра же и пар-
кин зи; за нат ски сер ви си  – ауто сер вис, ко му нал ни сер вис, сер вис 
спорт ске опре ме и дру го; здрав ство и ста ра ње о де ци  – здрав стве-
на ста ни ца са је ди ни цом за из да ва ње ле ко ва и об да ни ште; кул ту ра 
и за ба ва  – Ви зи тор-цен тар, по ли ва лент на са ла за по зо ри шне и би-
о скоп ске пред ста ве, кон цер те и кон гре се, би бли о те ка, ди ско те ка, 
омла дин ски цен тар и дру го; ад ми ни стра ци ја  – упра ва На ци о нал-
ног пар ка, ре цеп ци ја ТЦ Ко па о ник, пут нич ко-ту ри стич ка аген ци-
ја, бан ка са ме њач ни цом, по шта, ста ни ца ми ли ци је и дру го; уз тр-
го ви ну, уго сти тељ ство и дру го); 

 – до пун ске са др жа је  – у под це ли ни Сун ча на До ли на (по себ-
но пар кин зи и га ра же, ам бу лан та, об да ни ште, ре цеп ци ја ТЦ Ко па-
о ник, уз тр го ви ну, уго сти тељ ство и дру го); и у под це ли ни Ре пу шке 
Ба чи је (тех нич ка ба за ски ја ли шта, пут на ба за, је дин стве ни за нат-
ско-тех нич ки сер вис, бен зин ска пум па и еко но ми ја ком плек са).

Од спорт ско-ре кре а тив них са др жа ја у ком плек су Су во ру ди-
ште пред ви ђе ни су: те ре ни за ма ле спор то ве (ма ли фуд бал, ру ко-
мет, ко шар ка, од бој ка, те нис), те ре ни за за ба ву од ра слих и де це 
(ро лер по ли гон, ку гла на, ми ни-голф, де чи ја игра ли шта и дру го) у 
лет њем пе ри о ду; те ре ни и бе би лиф то ви за шко ле ски ја ња, де чи ја 
сан ка ли шта и кли за ли шта за де цу и од ра сле у зим ском пе ри о ду; 
це ло го ди шњи ма њеж и тер ми нал лет њих јахaчких ту ра и дру го. У 
не по сред ном окру же њу ком плек са пред ви ђе не су и две ма ње сму-
чар ске ска ка о ни це, ви ше на мен ска ма ла аку му ла ци ја „Цр ве но је зе-
ро” са аква-про гра мом и дру го.

Ком плекс се на сла ња на гра ви ти ра ју ће ски ја ли ште са ка па-
ци те том од око 14.080 јед но вре ме них ски ја ша у сек то ри ма 1, 2, 4, 
5. и 7. алп ског ски ја ли шта на под руч ју На ци о нал ног пар ка, са по-
ла зи шти ма де вет жи ча ра (се дам по сто је ћих и две пла ни ра не) и ис-
хо ди шти ма алп ских ски-ста за. У скло пу ком плек са пред ви ђе но је 
не ко ли ко по ла зи шта/тер ми на ла нор диј ских ски-ста за (у зим ском 
пе ри о ду), од но сно из лет нич ких и пла ни нар ских ста за (у лет њем 
пе ри о ду).

Ин тен зив ном, до брим де лом бес прав ном из град њом кон цен-
три са ном у под це ли ни Су во ру ди ште  – цен тар, про тив но од ред-
ба ма ва же ћег Про стор ног пла на На ци о нал ног пар ка Ко па о ник, 
до шло је до пре ко ра че ња прет ход но пла ни ра ног гра нич ног бро ја 
ле жа ја и њи хо ве пла ни ра не струк ту ре (са по себ но ви со ким уче-
шћем од ма ра ли шта и ви кенд из град ње/до град ње), уз озбиљ но за о-
ста ја ње из град ње пла ни ра них јав них са др жа ја и ин фра струк ту ре. 
За то се за бра њу је из град ња у ком плек су пре ко пла ни ра ног ка па-
ци те та, а при о ри тет ни за да ци ње го вог уре ђе ња су у са на ци ји и 
тран сфор ма ци ји ту ри стич ког сме шта ја, као и у ком пле ти ра њу са-
др жа ја јав них слу жби, сер ви са и ин фра струк ту ре, ра ди по ди за ња 
и ујед на ча ва ња стан дар да ком плек са и на ме не обје ка та за ви со ко 
ко мер ци јал ну по ну ду. У том сми слу, по ве ћа ће се по вр ши не и ква-
ли тет сме шта ја по ле жа ју, уз сма ње ње бро ја ле жа ја на пла ни ра ни 
ка па ци тет, а од ма ра ли шта и до гра ђе не ви кенд ку ће ће се пре на-
ме њи ва ти у гар ни-хо те ле, ту ри стич ке апарт ма не и пан си о не (при 
че му се не до гра ђе не ви кенд ку ће на Па ји ном пре слу мо гу до гра-
ди ти са мо у функ ци ји ко мер ци јал ног нај ма). Исто вре ме но ће се 
ком пле ти ра ти са др жа ји ре кре а ци је, спор та, за ба ве, јав них слу жби, 
сер ви са и ин фра струк ту ре (по себ но ка на ли за ци је, са о бра ћај ни ца, 
га ра жа, пар кин га и дру го).

Би тан раз вој ни фак тор гра ви ти ра ју ћег ски ја ли шта и ком плек-
са пред ста вља ју пла ни ра не ка бин ске жи ча ре „Бр зе ће/Бе ла ре ка  – 
Ма ли Ка ра ман  – Су во ру ди ште” и „Ли си на  – Су во ру ди ште” (као 
тран спорт не и ски ја шке жи ча ре), од по себ ног зна ча ја за отва ра ње 
но вих ула за у ски ја ли ште, чи ме се рас те ре ћу ју са да шњи ски ја шки 
ула зи у ком плек су Су во ру ди ште. По сре дан зна чај у истом сми слу 
има и пла ни ра на ка бин ска жи ча ра „Бе ло Бр до  – Су во ру ди ште”.

По себ ну спе ци фич ност ком плек су ће да ти Ви зи тор-цен тар 
На ци о нал ног пар ка, ка ко сво јим са др жа ји ма и ак тив но сти ма на 
Су вом ру ди шту, та ко и сво јим спе ци фич ним про гра ми ма по ну де у 
про сто ру ра ди пре зен та ци је вред но сти На ци о нал ног пар ка.

Ту ри стич ки ком плекс „Ја рам”
Ту ри стич ки ком плекс „Ја рам” пред ви ђен је као спе ци ја ли-

зо ва на под це ли на при мар ног ТЦ Ко па о ник са сме штај ном, ре-
кре а тив ном и спорт ском на ме ном. По свом про гра му, ком плекс 
Јар ма ко ји се на ла зи из ме ђу Су вог ру ди шта и Сре брн ца, сво јим 
ре кре а тив ним и спорт ским функ ци ја ма ком пле ти ра по ну ду ове 
две под це ли не. У по гле ду јав них са др жа ја, ком плекс пред ста вља 
под це ли ну II ре да. Ком плекс је де ли мич но из гра ђен са по сто је ћим 
са др жа ји ма алп ског ски ја ли шта, као и тран зит не ин фра струк ту-
ре (др жав ни пут, во до вод, елек тро да ле ко вод, тра фо ста ни ца и ТТ 
кабл). 

Ту ри стич ки ком плекс Ја рам утвр ђу је се са сле де ћим ка па ци-
те ти ма и са др жа ји ма:

1. Ту ри стич ких ле жа ја укуп но 800, од то га 560 за ски ја ше 
(70%) и 240 за не ски ја ше и нор диј ске ски ја ше (30%). Пре по ру че-
ни су сле де ћи са др жа ји са рас по де лом ка па ци те та на сле де ћи на-
чин: спорт ско се ло (оп шти на Ра шка)  – ет но-на се ље  – пан си о ни ет-
но-на се ља  – здрав стве но-ре ха би ли та ци о ни цен тар  – ко мер ци јал ни 



услу жно-ту ри стич ки са др жа ји 25 –30% –5% –28% –12%, у оп шти ни 
Брус;

2. Днев них из лет ни ка на ски ја ли шту ко је гра ви ти ра ком плек-
су  – 1.430 (од то га 1.000 ски ја ша или 70% и 430 не ски ја ша и нор-
диј ских ски ја ша или 30%);

3. Слу жбе них ле жа ја  – 5% од бро ја ту ри стич ких ле жа ја  – 40;
4. За по сле них  – у ТЦ Ко па о ник 80 (10% од бро ја ту ри стич-

ких ле жа ја) и 20 у сер ви си ма, укуп но 100, од че га по 50% стал них 
и се зон ских.

На гра ђе вин ском зе мљи шту ком плек са од 30 ha (21 ha у оп-
шти ни Брус и 9 ha у оп шти ни Ра шка) пла ни ра на је бру то гу сти на 
на се ље но сти од 27 ста ци о нар на ко ри сни ка по хек та ру, а са за по-
сле ни ма 29 корисникa по хек та ру.

Јав не слу жбе и сер ви си у ком плек су об у хва та ју: ре сто ран и 
ски-би фе уз по ла зи шта ски-лиф то ва; са др жа је уго сти тељ ства, тр-
го ви не и сер ви са; јав не пар кин ге, га ра же, ауто бу ско ста ја ли ште и 
тра су шин ског во зи ла са ста ја ли штем у про ши ре ном ко ри до ру др-
жав ног пу та.

Од лет њих спорт ско-ре кре а тив них са др жа ја на Јар му је 
пред ви ђен цен тар за при пре му вр хун ских спор ти ста са ком плек-
сом отво ре них спорт ских бо ри ли шта (за фуд бал, атле ти ку и ма ле 
спор то ве) на те ри то ри ји оп шти не Ра шка.

Ком плекс се са ка па ци те том од 1.560 јед но вре ме них ски ја-
ша на сла ња на сект орe 6. и 8. алп ског ски ја ли шта; на ком плек су 
у окви ру оп шти не Брус су по ла зи шта два по сто је ћа ски-лиф та и 
ис хо ди шта алп ских ски-ста за, са пла ни ра ном ве зном па са ре лом 
пре ко др жав ног пу та; у бли зи ни ком плек са са за пад не стра не у 
окви ру оп шти не Ра шка пла ни ра на су по ла зи шта две жи ча ре  – пре-
ма Ву ча ку и Го бе љи; на те ри то ри ји оп шти не Брус пла ни ран је и 
тер ми нал сан ка шке ста зе (по ла зак са из ла зне ста ни це жи ча ре на 
Ву ча ку и си ла зак пре ма Бр зећ кој ре ци); кроз ком плекс је пред ви-
ђен тран зит нор диј ских ски-ста за, од но сно лет њих из лет нич ких и 
пла ни нар ских ста за.

Ту ри стич ки ком плекс „Сре бр нац” 
Ту ри стич ки ком плекс Сре бр нац пред ви ђен је као по ли ва-

лент на под це ли на ТЦ Ко па о ник са јав ним са др жа ји ма I ре да за 
спе ци ја ли зо ва не ком плек се Ја рам и Рен да ра. Ме ђу са др жа ји ма 
јав них слу жби и тех нич ких сер ви са по себ но су зна чај ни са др жа ји 
са о бра ћа ја, ски ја шке и пут не тех нич ке ба зе, по ли ва лент не са ле и 
уго сти тељ ства. Од спорт ско-ре кре а тив них са др жа ја по се бан зна-
чај има ће алп ско ски ја ли ште и обје кат ле де не хaле. Би тан раз вој ни 
фак тор ски ја ли шта и ком плек са пред ста вља пла ни ра на ка бин ска 
жи ча ра Бр зе ће –Бре го ви –Сре бр нац (као тран спорт на жи ча ра на це-
лој ду жи ни и ски ја шка жи ча ра од Бре го ва до Сре брн ца). Из град ња 
ком плек са за по че та је по ди за њем хо те ла „Сре бр нац” са пра те ћим 
са др жа ји ма и ин фра струк ту ром (пар кинг, во до вод, ка на ли за ци ја 
са уре ђа ји ма за пре чи шћа ва ње от пад них во да, да ле ко вод, тра фо-
ста ни ца, оп тич ки кабл).

Ту ри стич ки ком плекс Сре бр нац на те ри то ри ји оп шти не Брус 
утвр ђу је се са сле де ћим ка па ци те ти ма и са др жа ји ма:

1. Ту ри стич ких ле жа ја укуп но 3.000, од то га 2.100 за ски ја-
ше (70%) и 900 за не ски ја ше и нор диј ске ски ја ше (30%). Пре по-
ру че ни су сле де ћи са др жа ји са рас по де лом ка па ци те та на сле де ћи 
на чин: по сто је ћи хо тел „Сре бр нац” (уз до град њу)  – кон гре сно-хо-
тел ски ком плекс  – хо тел ско-апарт ман ски ком плекс  – пан си о ни уз 
ски ја ли ште (у функ ци ји FIS (Fe de ra tion In ter nti o na le de Ski) по ли-
го на)  – од ма ра ли ште Пут не ба зе 10%-20%-3%-2%);

2. Днев них из лет ни ка на ски ја ли шту ко је гра ви ти ра ком плек-
су 5.490, од то га 3.840 ски ја ша (70%) и 1.650 не ски ја ша и нор диј-
ских ски ја ша (30%);

3. Слу жбе них ле жа ја  – 5% од бро ја ту ри стич ких ле жа ја  – 150 
и 30 за по сле них у сер ви си ма, укуп но 180;

4. За по сле них  – у ТЦ Ко па о ник 600 (20% од бро ја ту ри стич-
ких ле жа ја) и 100 у тех нич ким сер ви си ма и ко њич ком клу бу, укуп-
но 700, од че га по 50% стал них и се зон ских.

На гра ђе вин ском зе мљи шту ком плек са од 45 ha пла ни ра на је 
бру то гу сти на на се ље но сти од око 67 ста ци о нар на ко ри сни ка по 
хек та ру, а са за по сле ни ма око 82 ко ри сни ка по хек та ру.

Јав не слу жбе и сер ви си у ком плек су об у хва та ју: кон гре сни 
цен тар (у скло пу кон гре сно-хо тел ског ком плек са); цен трал не јав-
не са др жа је у окви ру јав ног гра ђе вин ског зе мљи шта и на оста лом 
гра ђе вин ском зе мљи шту у под це ли на ма сме шта ја (по себ но са о-
бра ћај  – ауто бу ска ста ни ца, рент-а-кар, јав ни пар кин зи и га ра же); 

здрав ство и ста ра ње о де ци  – здрав стве на ста ни ца са је ди ни цом 
за из да ва ње ле ко ва и об да ни ште; кул ту ра и за ба ва  – по ли ва лент на 
са ла са ди ско те ком, пла ни ра ни кул тур ни и за бав ни са др жа ји у са-
ста ву хо те ла „Сре бр нац”; ад ми ни стра ци ја  – ре цеп ци ја ТЦ Ко па о-
ник, пут нич ко-ту ри стич ка аген ци ја, бан ка са ме њач ни цом, по шта, 
пункт ми ли ци је и дру го; уго сти тељ ство-екс клу зив ни ре сто ран 
 – ви ди ко вац, уз оста ле уго сти тељ ске објек те и објек те тр го ви не; 
тех нич ки сер ви си  – тех нич ка ба за ски ја ли шта са га ра жа ма та ба-
ча, мехaнизација пут не ба зе, ауто сер вис, сер вис спорт ске опре ме 
и ко му нал ни сер вис.

Од лет њих спорт ско-ре кре а тив них са др жа ја у окви ру ком-
плек са ту ри стич ког сме шта ја пред ви ђе ни су: ве ћа по ли ва лент на са-
ла у функ ци ји спор та и ре кре а ци је (у окви ру хо тел ско-апарт ман ског 
ком плек са, са са лом за ма ле спор то ве, трим ка би не том и дру го), 
отво ре ни те ре ни за ма ле спор то ве (ма ли фуд бал, ру ко мет, ко шар ка, 
од бој ка, те нис), те ре ни за за ба ву од ра слих и де це  – ро лер по ли гон 
(са вуч ном жи ча ром у окви ру об у хва ће ног ски ја ли шта), ку гла на, 
ми ни-голф, де чи ја игра ли шта и дру го; ко њич ки клуб (са шта лом за 
де сет ко ња, ма ње жом и пра те ћим са др жа ји ма) у са ста ву хо тел ско 
апарт ман ског ком плек са, као и по ла зи ште/тер ми нал из лет нич ких и 
пла ни нар ских ста за (на тра са ма нор диј ских ски-ста за); и пла ни ра ни 
ре кре а тив ни са др жа ји у са ста ву хо те ла „Сре бр нац”.

Ком плекс се на сла ња на гра ви ти ра ју ће ски ја ли ште са ка па-
ци те том од 5.940 јед но вре ме них ски ја ша у сек то ри ма 6 и 8 алп-
ског ски ја ли шта, са ис хо ди штем пла ни ра не гон дол ске жи ча ре 
Бр зе ће –Бре го ви –Сре бр нац, по ла зи шти ма две по сто је ће жи ча ре и 
ис хо ди шти ма алп ских ски-ста за; на ло ка ли те ту су пла ни ра ни и: 
јав на ле де на хaла за кли за ње и хо кеј, као и отво ре на кли за ли шта 
за де цу и од ра сле (у скло пу ле де не хaле и хо тел ско-апарт ман ског 
ком плек са), два по ли го на ски-шко ла (са ски-те ре ни ма и два бе-
би-лиф та укуп ног ка па ци те та од 200 јед но вре ме них ко ри сни ка, у 
окви ру об у хва ће ног ски ја ли шта) и ски-клуб уз ис хо ди ште ски ја-
шког FIS по ли го на (у са ста ву пан си о на); у скло пу ком плек са пред-
ви ђе но је по ла зи ште/тер ми нал нор диј ских ски-ста за.

Ту ри стич ки ком плекс „Рен да ра” 
Ту ри стич ки ком плекс Рен да ра пред ви ђен је као спе ци ја ли-

зо ва на под це ли на ТЦ Ко па о ник, са пре те жно спорт ско-ко њич ком 
ко мер ци јал ном на ме ном. У по гле ду јав них са др жа ја, ком плекс 
пред ста вља под це ли ну II ре да. Глав ну спе ци фич ност цен тра чи не 
ко њич ки цен тар (са ре кон стру и са ним по сто је ћим и но вим шта ла-
ма за ко ње, ма ње жи ма и ко ра ли ма), хи по дром са гле да ли штем и 
пра те ћим са др жа ји ма и ко њич ко ет но-на се ље.

Ту ри стич ки ком плекс Рен да ра на те ри то ри ја ма оп шти на Ра-
шка и Брус утвр ђу је се са сле де ћим ка па ци те ти ма и са др жа ји ма:

1. Ту ри стич ких ле жа ја укуп но 2.500, од то га 1.750 за ски ја-
ше (70%) и 750 за не ски ја ше и нор диј ске ски ја ше (30%). Пре по-
ру че ни су сле де ћи са др жа ји са рас по де лом ка па ци те та на сле де-
ћи на чин: пан си о ни и ре кон струк ци ја и уре ђе ње за по че тог ви кенд 
на се ља (на те ри то ри ји оп шти не Ра шка)  – хо тел ско-апарт ман ска 
це ли на  – апарт ман ско на се ље  – цен трал ни апарт ман ски ком плекс 
 – ко њич ко ет но-на се ље 12% –24% –32% –16% –16%;

2. Днев них из лет ни ка на ски ја ли шту ко је гра ви ти ра ком плек-
су 7.210, од то га 5.050 ски ја ша (70%) и 2.160 не ски ја ша и нор диј-
ских ски ја ша (30%);

3. Слу жбе них ле жа ја  – 5% од бро ја ту ри стич ких ле жа ја  – 125 у 
ТЦ Ко па о ник и 25 у ко њич ком цен тру и на хи по дро му, укуп но 150;

4. За по сле них  – у ТЦ Ко па о ник 380 (15% од бро ја ту ри стич-
ких ле жа ја) и 90 у ко њич ком цен тру и на хи по дро му, укуп но 470, 
од че га по 50% стал них и се зон ских;

5. Ко ња у шта ла ма ко њич ког цен тра  – 100.
На гра ђе вин ском зе мљи шту ком плек са од 40 ha (35 ha на те-

ри то ри ји оп шти не Брус и 5 ha на те ри то ри ји оп шти не Ра шка) пла-
ни ра на је бру то гу сти на на се ље но сти од око 63 ста ци о нар на ко ри-
сни ка по хек та ру, а са за по сле ни ма око 74 ко ри сни ка по хек та ру.

Сер ви си и јав не слу жбе у ком плек су об у хва та ју: до пун ске 
са др жа је (га ра же и пар кин зи, ко њич ки сер ви си, сер вис спорт ске 
опре ме, управ ни и ис тра жи вач ки пункт На ци о нал ног пар ка, ма ња 
по ли ва лент на са ла у функ ци ји кул ту ре и за ба ве, лет ња по зор ни ца, 
ре цеп ци ја ТЦ Ко па о ник и дру го, уз са др жа је уго сти тељ ства и тр-
го ви не).

Од спорт ско-ре кре а тив них са др жа ја на Рен да ри су пред ви-
ђе ни: ко њич ки са др жа ји  – ко њич ки цен тар са шта ла ма, ма ње жи-
ма, ко ра ли ма и пра те ћим са др жа ји ма и хи по дром са хе ли дро мом, 



три би на ма и пра те ћим са др жа ји ма ис под три би на, ма ња по ли ва-
лент на са ла у функ ци ји спор та и ре кре а ци је (са трим ка би не том, 
са у ном и дру го), отво ре ни те ре ни за ма ле спор то ве (ма ли фуд бал, 
ру ко мет, ко шар ка, од бој ка, те нис), те ре ни за за ба ву од ра слих и де-
це (ку гла на, де чи ја игра ли шта и дру го) у лет њем пе ри о ду; де чи је 
сан ка ли ште и отво ре но кли за ли ште за де цу и од ра сле у зим ском 
пе ри о ду.

Ком плекс се на сла ња на гра ви ти ра ју ће ски ја ли ште са ка па ци-
те том од 6.800 јед но вре ме них ски ја ша у сек то ри ма 9. и 10. алп ског 
ски ја ли шта. На ком плек су је по ла зи ште јед не пла ни ра не жи ча ре, 
а из над ком плек са са ју жне стра не из ла зна ста ни ца јед не пла ни-
ра не жи ча ре, као о по че так алп ских ски-ста за. Кроз ком плекс је 
пред ви ђен тран зит нор диј ских ски-ста за, од но сно из лет нич ких и 
пла ни нар ских ста за.

За по че та бес прав на ви кенд из град ња на за пад ном де лу ло ка-
ли те та (те ри то ри ја оп шти не Ра шка) би ће за у ста вље на, а по сто је ћи 
објек ти би ће тран сфор ми са ни у апарт ман ске и пан си он ске са др-
жа је уз мо гућ ност функ ци о нал не до град ње до пла ни ра ног ка па-
ци те та ле жа ја (док се по сто је ћи објек ти ко ји за др же функ ци ју ви-
кенд ку ћа не мо гу до гра ђи ва ти).

Ту ри стич ки пункт „За пла ни на” 
Ту ри стич ки пункт За пла ни на пред ви ђен је као из лет нич ко 

 – слу жбе ни ло ка ли тет ТЦ Ко па о ник, са пре те жно зим ском на ме-
ном, као вр ло зна ча јан улаз у алп ско ски ја ли ште из прав ца Бр зе-
ћа (са ис хо ди штем спуст-ста зе), од но сно као це ло го ди шњи пункт 
у функ ци ји На ци о нал ног пар ка. На ла зи се ван ту ри стич ких ком-
плек са.

Ту ри стич ки пункт За пла ни на на те ри то ри ји оп шти не Брус 
утвр ђу је се са сле де ћим ка па ци те ти ма и са др жа ји ма:

1. Сме штај ни ка па ци тет  – 200 ле жа ја, пр вен стве но за ис тра-
жи ва че На ци о нал ног пар ка, у пан си о ну уз управ ни и ис тра жи вач-
ки пункт На ци о нал ног пар ка, од то га 140 за ски ја ше (70%) и 60 за 
не ски ја ше и нор диј ске ски ја ше (30%);

2. Днев них из лет ни ка на ски ја ли шту ко је гра ви ти ра пунк ту 
3.860, од то га 2.700 ски ја ша (70%) и 1.160 не ски ја ша и нор диј ских 
ски ја ша (30%); 

3. Слу жбе них ле жа ја  – 5% од бро ја ту ри стич ких ле жа ја  – де-
сет у окви ру ТЦ Ко па о ник и 15 у тех нич ком сер ви су ски ја ли шта, 
укуп но 25;

4. За по сле них  – у ТЦ Ко па о ник 20 (10% од бро ја ту ри стич-
ких ле жа ја) и 30 у тех нич ком сер ви су ски ја ли шта, укуп но 50, од 
че га по 50% стал них и се зон ских.

На гра ђе вин ском зе мљи шту пунк та од 5 ha пла ни ра на је бру-
то гу сти на на се ље но сти од 40 ста ци о нар них ко ри сни ка по хек та-
ру, а са за по сле ни ма око 50 ко ри сни ка по хек та ру.

Сер ви си и јав не слу жбе пунк та об у хва та ју: до пун ске са др жа-
је (га ра жа и пар кинг, сер вис ски ја ли шта, сер вис спорт ске опре ме, 
управ ни и ис тра жи вач ки пункт На ци о нал ног пар ка, основ ни са др-
жа ји уго сти тељ ства и снаб де ва ња).

Пункт се на сла ња на гра ви ти ра ју ће ски ја ли ште са ка па ци те-
том од 2.840 јед но вре ме них ски ја ша у сек то ри ма 1. и 3. алп ског 
ски ја ли шта, са по ла зи шти ма две пла ни ра не жи ча ре и ис хо ди шти-
ма алп ских ски-ста за.

Оста ли ту ри стич ки пунк то ви
На под руч ју На ци о нал ног пар ка, ван ту ри стич ких ком плек са, 

а у скло пу при мар ног ТЦ Ко па о ник, пред ви ђе ни су и сле де ћи ма-
њи пунк то ви са ски-ре сто ра ни ма:

 – пунк то ви на пла ни ра ним ка бин ским жи ча ра ма: по ла зна ста-
ни ца у Ли си ни, ме ђу ста ни ца и из ла зна ста ни ца ка бин ске жи ча ре 
„Тре ска”, из ла зна ста ни ца „Су во ру ди ште” и ме ђу ста ни ца „Ма ли 
Ка ра ман” ка бин ске жи ча ре „Бр зе ће/Бе ла ре ка” (за јед нич ки пункт и 
за из ла зну ста ни цу по сто је ће се де жне жи ча ре „Ма ли Ка ра ман”) и 
ме ђу ста ни ца Бре го ви ка бин ске жи ча ре Бр зе ће –Сре бр нац;

 – пунк то ви на пла ни ра ним се де жним жи ча ра ма: по ла зна 
ста ни ца жи ча ре „Ма ри на во да  – Ву чак”; по ла зна ста ни ца жи ча ре 
„Стру га”;

 – пунк то ви на по сто је ћим жи ча ра ма: по ла зна ста ни ца жи ча-
ре „Пан чи ћев врх” пред ви ђе не за ре кон струк ци ју; и из ла зна ста-
ни ца жи ча ра „Пан чи ћев врх” и „Ду бо ка 1” (за јед нич ки пункт); 

 – пунк то ви на по сто је ћим жи ча ра ма: из ла зна ста ни ца жи ча ре 
„Крст”; из ла зна ста ни ца жи ча ре „Ка ра ман гре бен” и „Ду бо ка 2” 
(за јед нич ки пункт); по ла зна и из ла зна ста ни ца жи ча ре „Го бе ља”; 
по ла зна ста ни ца жи ча ре „Сун ча на до ли на”, са ви ше е та жном га ра-
жом и ски ре сто ра ном на по след њој ета жи;

 – на ста ни ца ма по сто је ћих жи ча ра на ко ји ма су ло ци ра ни по-
сто је ћи ски ре сто ра ни, ни је пред ви ђе на но ва ло ка ци ја за ски ре-
сто ран; 

 – по се бан пункт уз из ла зне ста ни це по сто је ће и пла ни ра них 
жи ча ра „Го бе ља” кон ци пи ран као ви ди ко вац и ме мо ри јал ни објект 
по све ћен Сте фа ну Не ма њи (пла то са па но рам ским дур би ни ма и 
ин фор ма тив ним па но и ма, са ла за аудио и ви део пре зен та ци је и ме-
мо ри јал ни објект Сте фа на Не ма ње);

 – пла ни нар ски ло гор Га ри не  – камп за ша то ре ка па ци те та до 
100 ко ри сни ка, са основ ним пра те ћим са др жа ји ма, при бли жно на 
сре до кра ћи глав ног тран свер зал ног пла ни нар ског прав ца пре ко 
Ко па о ни ка (из ме ђу два глав на ула за у На ци о нал ни парк); 

 – пункт „Ђо ров мост” (пла ни нар ски клуб са кам пом ка па ци-
те та 50 ко ри сни ка, ре сто ра ном и риб ња ком).

Ту ри стич ко-по слов ни, слу жбе но-по слов ни и спе ци јал ни са др-
жа ји

1. Ба чи шта  – спе ци фич ни об ли ци из лет нич ке ре кре а ци је, 
уго сти тељ ства и тр го ви не, у спре зи са сто чар ством и до ма ћом ра-
ди но шћу

На под руч ју На ци о нал ног пар ка пред ви ђе но је об на вља ње 
че ти ри ста ра ба чи шта, на по вр ши на ма гра ђе вин ског зе мљи шта од 
по око 1 ha (укуп но 4 ha), на чел но за по 30 кра ва (укуп но 120 кра-
ва) и 300 ова ца (укуп но 1.200 ова ца), са по пет за по сле них (укуп-
но 20 за по сле них) и ка па ци те том до 100 јед но вре ме них днев них 
по се ти ла ца (укуп но 400 јед но вре ме них по се ти ла ца), са сме шта јем 
и рад ним про сто ри ја ма за по сле них, као и са за тво ре ним и отво ре-
ним сто чар ским објек ти ма. Пред ви ђе на су ба чи шта ра ди очу ва ња 
и ту ри стич ке ва ло ри за ци је се зон ских (лет њих) сто чар ских ет но-
са др жа ја, са функ ци ја ма при мар не пре ра де млеч них и дру гих сто-
чар ских си ро ви на, као и њи хо вог тр го вач ког и уго сти тељ ског пла-
сма на на из лет нич ким/пла ни нар ским ста за ма тран зит них ту ри ста/
из лет ни ка, на сле де ћим аутен тич ним ло ка ли те ти ма: „Гво здац”, 
„Ка ди је вац” и „Ме ка пре се дла” (оп шти на Ра шка) и „Бе ђи ро вац” 
(оп шти на Брус). Сва ба чи шта ло ци ра на су на па шњач ким по вр ши-
на ма чи ји би о ло шки ка па ци тет у ра ди ју су ба чи шта од го ва ра бро ју 
гр ла сто ке за лет њи пе ри од. Па шњач ке по вр ши не ба чи шта и оста-
ле по вр ши не па шња ка на под руч ју На ци о нал ног пар ка (од но сно 
по љо при вред ног и нео бра слог шум ског зе мљи шта) ко ри сти ће се 
за пре гон ску ис па шу сто ке из под пла нин ских се ла по спољ ном 
обо ду На ци о нал ног пар ка, у скла ду са Про гра мом раз во ја по љо-
при вре де На ци о нал ног пар ка. 

2. Слу жбе ни/при вред ни са др жа ји  – објек ти и опре ма у функ-
ци ји за шти те и пре зен та ци је На ци о нал ног пар ка, као и по моћ ни/
слу жбе ни објек ти за по тре бе при вре де и дру го.

Ови са др жа ји дис пер зо ва ни су на под руч ју На ци о нал ног 
пар ка као по је ди нач ни ма њи објек ти без иден ти фи ка ци је ло ка-
ци је. То су објек ти и опре ма у функ ци ји ис тра жи ва ња, за шти те, 
кон тро ле и пре зен та ци је На ци о нал ног пар ка (мер на ме ста, мар-
ка ци ја ста за, ин фор ма тив не та бле, од мо ри шта и дру го), као и по-
моћ ни објек ти за по тре бе пре гон ске ис па ше сто ке (лет њи то ро ви 
са над стре шни ца ма), спе ци ја ли зо ва ног ра тар ства (скло ни шта са 
оста ва ма ре про ма те ри ја ла и ала та), шу мар ства (шум ске ку ће, лу-
гар ни це, ра сад ни ци), уз го ја ди вља чи и ри бе (хра ни ли шта, скло ни-
шта, мре сти ли шта), во до при вре де, чи сте енер ге ти ке (во до за хва ти 
и це во во ди за ма ле хи дро е лек тра не и дру го), са о бра ћа ја, за шти те 
од еле мен тар них не по го да (скло ни шта) и дру го;

3. Са др жа ји спе ци јал не на ме не  – у над ле жно сти Вој ске Ср-
би је и те ле ко му ни ка ци ја

За др жа ва ју се по сто је ћи са др жа ји спе ци јал не на ме не у окви-
ру ком плек са Су во ру ди ште (на пар це ли од 5 ha) и на Пан чи ће вом 
вр ху (13 ha), као и по сто је ћи те ле ко му ни ка ци о ни са др жа ји на Го-
бе љи, Ву ча ку и дру гим уз ви ше њи ма (укуп но 0,04 ha).

Би лан си про гра ма ком плек са при мар ног ТЦ Ко па о ник на 
под руч ју На ци о нал ног пар ка при ка за ни су у та бе ла ма III-4 и III-5:



Та бе ла III-4. Би ланс про гра ма ту ри стич ких ком плек са на под руч ју На ци о нал ног пар ка у зим ској се зо ни

Ло ка ли те ти
Број ле жа ја

Број днев них из лет ни ка на
гра ви ти ра ју ћем ски ја ли шту

комплекса

Јед но времени 
скијаши

Ди стри бу ци ја ски ја ша 
по сек то ри ма  
ски ја ли шта

За послени Служб
леж

укуп но ски ја ши не ски ја ши укуп но ски ја ши не ски ја ши укуп но укуп но укуп но
Су во ру ди ште 12 000 8 400 3 600 8 110 5 680 2 430 14 080 1, 2, 4, 5, 7 2 680 600
Ја рам 800 560 240 1 430 1 000 430 1 560 6, 8 100 40
Сре бр нац 3 000 2 100 900 5 490 3 840 1 650 5 940 6, 8 700 180
Рен да ра 2 500 1 750 750 7 210 5 050 2 160 6 800 9, 10 470 150
За пла ни на 200 140 60 3 860 2 700 1 160 2 840 1, 3 50 25
Укуп но 18 500 12 950 5 550 26 100 18 270 7 830 31 220 4 000 995

Та бе ла III-5. Пре по ру че на струк ту ра ту ри стич ких ле жа ја на под руч ју На ци о нал ног пар ка

Оп шти на
Ту ри стич ки ле жа је ви

укуп но хо те ли хот  -апарт  са-
др жа ји* апарт ма ни од ма ра ли шта пан си о ни ет но-се ло спорт ско се ло

број % број % број % број % број % број % број % број %
Ра шка 12 500 67,6 2 400 72,7 - - 7 200 85,7 1 000 95,2 1 700 79,8 - - 200 100
Брус 6 000 32,4 900 27,3 2 774 100 1 200 14,3 50 4,8 429 20,2 647 100 - -
Укуп но 18 500 100 3 300 100 2 774 100 8 400 100 1 050 100 2 129 100 647 100 200 100

* у хо тел ско-апарт ман ске са др жа је укљу че ни су и ле жа ји здрав стве но-ре кре а тив ног цен тра на Јар му у оп шти ни Брус

2 .2 .3 .  Са  др  жа  ји  ту  ри  зма  и  ре  кре  а  ци  ј е  на  под  руч  ју 
Про  стор  ног  пла  на  ван  гра  ни  ца  На  ци  о  на л  ног  пар  ка

Са др жа ји ту ри зма и ре кре а ци је раз ли чи тих ка те го ри ја ко ји 
ће за до во љи ти по тре бе раз ли чи тих со ци јал них гру па ко ри сни ка 
на под руч ју Про стор ног пла на ван гра ни ца На ци о нал ног пар ка 
пред ста вља ће глав ну ма те ри јал ну осно ву раз во ја пот ко па о нич ких 
на се ља. На ме ње ни су ту ри сти ма и по се ти о ци ма На ци о нал ног пар-
ка и за сно ва ни на це ло го ди шњој по ну ди пла нин ског спорт ско-ре-
кре а тив ног ту ри зма, се о ског, лов ног и дру гих ви до ва ту ри зма, у 
окви ру под пла нин ских се кун дар них ту ри стич ких цен та ра и под-
пла нин ских се ла са ту ри стич ком функ ци јом (у пр вом ре ду по обо-
ду На ци о нал ног пар ка, а за тим и оста лих) и по ну де у про сто ру, у 
ин те гра ци ји са са др жа ји ма ком пле мен тар них ло кал них ак тив но-
сти. Се кун дар ни цен три и се ла са ту ри стич ком функ ци јом об у хва-
та ју: ту ри стич ки сме штај, спорт ско-ре кре а тив не објек те и објек те 
јав них сер ви са и слу жби (у за јед нич кој функ ци ји ту ри зма, На ци-
о нал ног пар ка, ло кал ног ста нов ни штва и ком пле мен тар не при вре-
де), а по ну да у про сто ру об у хва та по вр ши не, пунк то ве и објек те у 
функ ци ји ски ја ли шта, из лет нич ких и пла ни нар ских ста за, ло ва и 
ри бо ло ва. Се кун дар ни ту ри стич ки цен три и се ла са ту ри стич ком 
функ ци јом би ће ин те гри са ни у је дин стве ну ту ри стич ку по ну ду 
ТЦ Ко па о ник. 

Кри те ри ју ми за ре а ли за ци ју до ма ћин ског ту ри зма на под руч-
ју Про стор ног пла на ван гра ни ца На ци о нал ног пар ка су: адап та ци-
ја, ре кон струк ци ја или из град ња „го стин ске сме штај не је ди ни це” 
(сме штај са шест ле жа ја и ку па ти лом) и „го стин ске ку ће” (сме штај 
са шест ле жа ја, ку па ти лом и днев ним бо рав ком) у окви ру по сто је-
ћих ку ћа се о ског до ма ћин ства, уз рад но ан га жо ва ње јед ног  – два 
чла на до ма ћин ства; оба ве зно укла па ње ар хи тек ту ре „го стин ских 
сме штај них је ди ни ца” и „го стин ских ку ћа” у ет но-ам би јент се ла; 
за бра на ви кенд из град ње у се ли ма, од но сно из град ња ка па ци те та 
ко мер ци јал ног ту ри стич ког сме шта ја у ин те ре су и под кон тро лом 
се ла; опре ма ње на се ља ко му нал ном ин фра струк ту ром и са др жа-
ји ма јав них слу жби, сер ви са, ре кре а ци је и спор та; по ве зи ва ње на-
се ља са окру же њем, ме ђу соб но и са На ци о нал ним пар ком друм-
ским и шин ским са о бра ћај ни ца ма и жи ча ра ма, ра ди омо гу ћа ва ња 
ком фор не, це ло го ди шње ту ри стич ке по ну де; оства ри ва ње ис ко-
ри шће но сти ка па ци те та од ми ни мум 120 да на го ди шње (ја ну ар и 
фе бру ар, јул и ав густ) на осно ву про ши ре ња асор ти ма на по ну де 
и ор га ни зо ва ног мар ке тин га; ор га ни зо ва но и зва нич но/уго вор но 
укљу чи ва ње се ла и се о ских до ма ћин ста ва у об је ди ње ну ту ри стич-
ку по ну ду ТЦ Ко па о ник и у за шти ту и пре зен та ци ју На ци о нал ног 
пар ка; рад на мо ти ва ци ја, за по шља ва ње и еду ка ци ја ло кал ног ста-
нов ни штва, рехaбилитација и уна пре ђе ње ло кал не по љо при вре де, 
ор га ни зо ва ње пре ра де и пла сма на ло кал них про из во да и услу га 
на ин тер ном и екс тер ном тр жи шту; фор ми ра ње при ват них се о-
ских по љо при вред но-ту ри стич ких за дру га као су бје ка та раз во ја 
са ак ту ел ним про гра ми ма ан га жо ва ња ак тив ног ста нов ни штва; 

фи нан сиј ска, кре дит на, фи скал на и дру ге по др шке од стра не Ре-
пу бли ке Ср би је, јав них пред у зе ћа, оп шти на, ко мер ци јал них су бје-
ка та и дру гих ли ца за про из вод њу хра не и фор ми ра ње по ну де се о-
ско-пла нин ског ту ри зма.

Раз вој ту ри зма на под руч ју Про стор ног пла на ван На ци о нал-
ног пар ка би ће за сно ван на сле де ћим про гра ми ма се кун дар них ту-
ри стич ких цен та ра, ту ри стич ко-се о ских на се ља, се о ских на се ља 
са ту ри стич ком функ ци јом и ту ри стич ких пунк то ва.

Се кун дар ни ту ри стич ки цен три
Јо ша нич ка Ба ња (оп шти на Ра шка)
Раз вој Јо ша нич ке Ба ње за сно ван је на це ло го ди шњем бањ-

ском ту ри зму, уз услов ње го ве ин те гра ци је са пла нин ским ту ри-
змом ТЦ Ко па о ник и ком пле мен тар ним ло кал ним ак тив но сти-
ма по љо при вре де, лов ства, ма ле при вре де и дру го. У од но су на 
функ ци је На ци о нал ног пар ка, Јо ша нич ка Ба ња пред ста вља глав ну 
се ве ро за пад ну на сељ ско-ту ри стич ку ка пи ју На ци о нал ног пар ка. 
У функ ци ји ту ри зма на под руч ју На ци о нал ног пар ка и под руч ју 
Про стор ног пла на, у са ста ву ком плек са Ба ње пред ви ђе ни су са др-
жа ји бањ ског и ту ри стич ког сме шта ја, бањ ских и на сељ ских јав-
них слу жби, сер ви са, ре кре а ци је и спор та, као и сме штај за део 
за по сле них у ТЦ Ко па о ник (у скла ду са Про гра мом раз во ја Јо ша-
нич ке Ба ње и Ге не рал ним пла ном Јо ша нич ке Ба ње). Глав ну ве зу 
Јо ша нич ка Ба ње са сек то ром 8. ски ја ли шта у На ци о нал ном пар ку 
пред ста вља ће пла ни ра на ка бин ска жи ча ра Ба ња –Ко ко ро вац –Ву-
чак, у функ ци ји тран спор та це лом ду жи ном и у функ ци ји ски ја ња 
од Ко ко ров ца до Ву ча ка. 

Се кун дар ни ту ри стич ки цен тар Јо ша нич ка Ба ња на те ри то ри ји 
оп шти не Ра шка утвр ђу је се са сле де ћим ка па ци те ти ма и са др жа ји ма:

 – 5.000 ту ри стич ких ле жа ја са пре по ру ком са др жа ја и од го ва-
ра ју ћом рас по де лом ка па ци те та на сле де ћи на чин: бањ ски ста ци-
о нар  – хо те ли  – ту ри стич ки апарт ма ни  – од ма ра ли шта  – пан си о ни 
 – при ва тан сме штај 2% –25% –30% –6% –18% –19%;

 – јав ни сер ви си и слу жбе у функ ци ји ту ри зма  – пар кин зи и 
га ра же, кру жни елек трич ни воз, тр го ви на, уго сти тељ ство, тех нич-
ки сер ви си у функ ци ји бањ ских, јав них, сме штај них и спорт ско-
ре кре а тив них са др жа ја, бањ ски блок са те ра пе ут ско-ре кре а тив ним 
са др жа ји ма, те ра пе ут ски са др жа ји бањ ског ста ци о на ра, бањ ско 
ку па ти ло и хaмам, уре ђе на ет но-зо на са ет но-клу бом, ак ти ви ра ње 
ет но-са др жа ја у за се о ци ма Чо ло ви ћи и Ву че ти ћи, кон гре сни са др-
жа ји уз хо тел, упра ва Ба ње, ту ри стич ки клуб, ту ри стич ка ор га ни-
за ци ја, ре цеп ци ја ТЦ Ко па о ник и дру го; 

 – од спорт ско-ре кре а тив них са др жа ја пред ви ђе ни су: тер-
мо-аква тич ки ком плекс (са за тво ре ним и отво ре ним тер мал ним 
ба зе ни ма, со ла ри ју мом и зим ским кли за ли штем), ку па ли ште 
(отво ре ни тер мал ни аква то ри ји са пла жом и со ла ри ју мом), ре кре-
а тив но-за бав ни са др жа ји ор га ни зо ва ни у клу бо ви ма (пли вач ки, 
кли зач ки, са фа ри, ко њич ки, би ци кли стич ки, те нис, ски/ро лер и 
дру го), бањ ски парк, шет не и из лет нич ке ста зе.



Ли си на –Ча је ти на (у функ ци о нал ном са ста ву ком плек са Су во 
ру ди ште, оп шти на Ра шка)

Ви кенд на се ље Ли си на –Ча је ти на на ста ло је кр ше њем од ред-
би до са да шњих про стор них пла но ва На ци о нал ног пар ка Ко па о-
ник, бу ду ћи да је обим из град ње око де сет пу та ве ћи од пла ни-
ра ног и да се гра ди ло без пла на и ко му нал не опре ме. Због то га 
ре гу ли са ње на се ља пред ста вља ве ли ки про блем, а ње го ви ко ри-
сни ци озбиљ но оп те ре ћу ју са о бра ћај и ски ја ли ште Су вог ру ди-
шта. Ре ше ње је у за у ста вља њу сва ке да ље из град ње док се не из-
вр ши са на ци ја на се ља  – план ско ко му нал но опре ма ње, из град ња 
нео п ход них са др жа ја јав них слу жби и сер ви са, као и у тран сфор-
ма ци ји зна чај ног де ла ви кенд ку ћа у пан си о не. На тај на чин би се 
сма њио при ти сак на из град њу ком плек са Су во ру ди ште, због чи је 
бли зи не је ви кенд на се ље и фор ми ра но на са мој гра ни ци На ци-
о нал ног пар ка. И по ред све га, на се ље је по свом по ло жа ју, ве ли-
чи ни и на ме ни сте кло ста тус се кун дар ног ту ри стич ког цен тра. У 
том сми слу, раз вој на се ља за сно ван је до ми нант но на ту ри зму, уз 
услов функ ци о нал не ин те гра ци је са ТЦ Ко па о ник. Ова ин те гра ци-
ја усло вље на је из град њом пла ни ра не ка бин ске жи ча ре „Ли си на 
 – Су во ру ди ште” и из град ње пла ни ра ног сек то ра 2. алп ског ски ја-
ли шта у не по сред ној бли зи ни, пре ко ко га ће се на се ље по ве за ти са 
оста лим по сто је ћим и пла ни ра ним сек то ри ма алп ског ски ја ли шта 
ТЦ Ко па о ник. На се ље пред ста вља на сељ ско-ту ри стич ку по моћ ну 
ка пи ју На ци о нал ног пар ка са ју го за пад не стра не.

Се кун дар ни ту ри стич ки цен тар Ли си на  – Ча је ти на на те ри то-
ри ји оп шти не Ра шка утвр ђу је се са сле де ћим ка па ци те ти ма и са-
др жа ји ма:

 – 7.000 ту ри стич ких ле жа ја (стан дар ди за ци јом око 10.000 ле-
жа ја ве ћи ном у ви кенд ку ћа ма), са пре по ру ком са др жа ја и од го-
ва ра ју ћом рас по де лом ка па ци те та на сле де ћи на чин: ту ри стич ки 
апарт ма ни  – пан си о ни  – ви кенд ку ће  – по слов но-стам бе ни ком-
плекс са хе ли дро мом у на се љу Ча је ти на 20% –40% –37% –3%; 

 – јав ни сер ви си и слу жбе у функ ци ји ту ри зма  – пар кин зи и 
га ра же, тр го ви на, уго сти тељ ство, тех нич ки сер ви си у функ ци ји 
сме штај них, јав них и спорт ско-ре кре а тив них са др жа ја, по ли ва-
лент на са ла, ту ри стич ки клуб, ту ри стич ка ор га ни за ци ја, ре цеп ци ја 
ТЦ Ко па о ник и дру го. 

 – од спорт ско-ре кре а тив них са др жа ја пред ви ђе ни су: спорт-
ско-ре кре а тив ни цен тар са по ли ва лент ном спорт ском са лом, отво-
ре ним кли за ли штем, те ре ни ма за ма ле спор то ве (ма ли фуд бал/ру-
ко мет, ко шар ка, од бој ка, те нис) и спорт ском клу бо ви ма (кли зач ки, 
те нис и дру го) и дис пер зо ва ни ре кре а тив но-за бав ни са др жа ји ор-
га ни зо ва ни у клу бо ви ма (са фа ри, ко њич ки, би ци кли стич ки, ски/
ро лер и дру го).

Бр зе ће са Гоч ман цем (оп шти на Брус)
Се кун дар ни ту ри стич ки цен тар Бр зе ће, за јед но са обли жњим 

Гоч ман цем, свој раз вој ће за сни ва ти на ту ри зму, по љо при вре ди и 
ма лој при вре ди у ин те гра ци ји са ТЦ Ко па о ник. У од но су на функ-
ци је На ци о нал ног пар ка, Бр зе ће пред ста вља глав ну ис точ ну ста-
ни цу На ци о нал ног пар ка, ис пред ко је је, у скло пу на се ља, пред ви-
ђен ауто камп. У функ ци ји ту ри зма на под руч ју На ци о нал ног пар ка 
и окру же ња, у са ста ву ком плек са Бр зе ће/Гоч ман ци пред ви ђе ни су 
са др жа ји ту ри стич ког сме шта ја и на сељ ских јав них слу жби, сер-
ви са, ре кре а ци је и спор та, као и сме штај за део за по сле них у ТЦ 
Ко па о ник. Спе ци фич ност на се ља пред ста вља по ли ва лент ни омла-
дин ски цен тар („Ју ни ор”). Бр зе ће/Гоч ман ци се на сла ња на сек то-
ре 5. и 6. алп ског ски ја ли шта са пла ни ра ним ка бин ским жи ча ра ма 
Бр зе ће  – Бре го ви  – Сре бр нац и Бе ла ре ка  – Ка ра ман гре бен  – Су во 
ру ди ште (са FIS по ли го ном „Бе ла ре ка”) и две пла ни ра не жи ча ре  – 
на спрам „Ју ни о ра” и „Стру га”.

Се кун дар ни ту ри стич ки цен тар Бр зе ће са Гоч ман цем на те-
ри то ри ји оп шти не Брус утвр ђу је се са сле де ћим ка па ци те ти ма и 
са др жа ји ма:

 – 10.000 ту ри стич ких ле жа ја  – 8.000 у Бр зе ћу и 2.000 у Гоч-
ман цу, са пре по ру ком са др жа ја и од го ва ра ју ћом рас по де лом ка па-
ци те та на сле де ћи на чин: хо те ли  – ту ри стич ки апарт ма ни  – омла-
дин ски цен тар („Ју ни ор”)  – од ма ра ли шта  – пан си о ни/ви кенд ку ће 
 – при ва тан сме штај 10% –30% –8% –4% –30% –18%;

 – јав ни сер ви си и слу жбе у функ ци ји ту ри зма  – пар кин зи и 
га ра же, тр го ви на, уго сти тељ ство, тех нич ки сер ви си у функ ци-
ји сме штај них, јав них и спорт ско-ре кре а тив них са др жа ја, по ли-
ва лент на са ла, уре ђе на ет но-зо на ста рих во де ни ца са ет но-клу-
бом и еко-клу бом, омла дин ски цен тар са спорт ским кам по ви ма, 

кон гре сним са др жа ји ма и дру го, ту ри стич ки клуб, ту ри стич ка ор-
га ни за ци ја, ре цеп ци ја ТЦ Ко па о ник и дру го; 

 – од спорт ско-ре кре а тив них са др жа ја пред ви ђе ни су: спорт-
ско-ре кре а тив ни цен тар са по ли ва лент ном спорт ском са лом, со-
ла ри ју мом, отво ре ним кли за ли штем, те ре ни ма за ма ле спор то ве 
(ма ли фуд бал/ру ко мет, ко шар ка, од бој ка, те нис) и спорт ском клу-
бо ви ма (кли зач ки, те нис и дру го), спорт ски ком плекс омла дин ског 
цен тра (отво ре ни те ре ни за ма ле спор то ве и кли за ли ште) и дис-
пер зо ва ни ре кре а тив но-за бав ни са др жа ји ор га ни зо ва ни у клу бо-
ви ма (са фа ри, ко њич ки, би ци кли стич ки, ски/ро лер и дру го).

Кри ва Ре ка (оп шти на Брус)
Се кун дар ни ту ри стич ки цен тар Кри ва Ре ка ће има ти ма те ри-

јал ну осно ву раз во ја у ин те гри са ном и ор га ни зо ва ном си сте му се-
о ског ту ри зма, по љо при вре де и ма ле при вре де, удру же ним са ТЦ 
Ко па о ник и На ци о нал ним пар ком. Кри ва Ре ка је пред ви ђе на као 
се ве ро и сточ на, на сељ ско-ту ри стич ка по моћ на ка пи ја На ци о нал-
ног пар ка, на глав ном прав цу са о бра ћај не и функ циј ске ин те гра-
ци је Ко па о ни ка са Вр њач ком Ба њом пре ко Же љи на и Го ча. Кри ва 
Ре ка се на сла ња на пла ни ра не сек то ре 9. и 10. алп ског ски ја ли шта. 
У функ ци ји раз во ја ту ри зма у на се љу су пла ни ра ни са др жа ји ту-
ри стич ког сме шта ја, сер ви са и јав них слу жби, ре кре а ци је и спор та 
(по себ но ма ле аку му ла ци је на Кри вој ре ци, уз по ла зи шта жи ча ра, 
лет ње из лет нич ке пунк то ве и дру го) и то:

 – 2.000 ту ри стич ких ле жа ја, са пре по ру ком са др жа ја и од го-
ва ра ју ћом рас по де лом ка па ци те та на сле де ћи на чин: ту ри стич ки 
апарт ма ни  – пан си о ни  – при ва тан сме штај 30% –30% –40%;

 – јав ни сер ви си и слу жбе у функ ци ји ту ри зма  – пар кин зи и 
га ра же, тр го ви на, уго сти тељ ство, тех нич ки сер ви си у функ ци ји 
сме штај них, јав них и спорт ско-ре кре а тив них са др жа ја, по ли ве-
лент на са ла (кул ту ро ло шка упо тре ба), ет но-клуб и еко-клуб, ту ри-
стич ки клуб, ту ри стич ка ор га ни за ци ја, ре цеп ци ја ТЦ Ко па о ник и 
дру го; 

 – од спорт ско-ре кре а тив них са др жа ја пред ви ђе ни су: спорт-
ско-ре кре а тив ни цен тар са по ли ва лент ном са лом (спорт ска упо-
тре ба), со ла ри ју мом, отво ре ним кли за ли штем, отво ре ним те ре-
ни ма за ма ле спор то ве (ма ли фуд бал/ру ко мет, ко шар ка, од бој ка, 
те нис), ро лер по ли го ном, спорт ским клу бо ви ма (кли зач ки, те ни-
ски и дру го), као и дис пер зо ва ни ре кре а тив но-за бав ни са др жа ји 
ор га ни зо ва ни у клу бо ви ма (са фа ри, ко њич ки, би ци кли стич ки и 
дру го), са аква-про гра мом на си сте му ма лих аку му ла ци ја.

Бе ло Бр до (оп шти на Ле по са вић)
Се кун дар ни ту ри стич ки цен тар Бе ло Бр до ће свој раз вој за-

сно ва ти на ор га ни зо ва ном и ин те гри са ном си сте му се о ског ту ри-
зма, по љо при вре де и ма ле при вре де, удру же ном са ак тив но сти ма 
ТЦ Ко па о ник и функ ци ја ма На ци о нал ног пар ка. Бе ло Бр до се на-
сла ња на сек тор 1. алп ског ски ја ли шта, пре ко пла ни ра не ка бин ске 
жи ча ре „Бе ло Бр до  – Су во ру ди ште” и дру гих пла ни ра них жи ча ра.

У функ ци ји ту ри зма, у на се љу су пред ви ђе ни са др жа ји ту ри-
стич ког сме шта ја, сер ви са и јав них слу жби, ре кре а ци је и спор та 
(по ла зи шта жи ча ра, лет њи из лет нич ки пунк то ви и дру го), и то:

 – 3.000 ту ри стич ких ле жа ја, са пре по ру ком са др жа ја и од го-
ва ра ју ћом рас по де лом ка па ци те та на сле де ћи на чин: ту ри стич ки 
апарт ма ни  – пан си о ни  – при ва тан сме штај 30% –30% –40%;

 – јав ни сер ви си и слу жбе у функ ци ји ту ри зма  – пар кин зи и 
га ра же, тр го ви на, уго сти тељ ство, тех нич ки сер ви си у функ ци ји 
сме штај них, јав них и спорт ско-ре кре а тив них са др жа ја, ма ња по-
ли ва лент на са ла (кул ту ро ло шка упо тре ба), ет но-клуб и еко-клуб, 
ту ри стич ки би ро, ре цеп ци ја и дру го;

 – од спорт ско-ре кре а тив них са др жа ја пред ви ђе ни су: спорт-
ско-ре кре а тив ни цен тар са по ли ва лент ном са лом (спорт ска упо-
тре ба), со ла ри ју мом, отво ре ним кли за ли штем, отво ре ним те ре-
ни ма за ма ле спор то ве (ма ли фуд бал/ру ко мет, ко шар ка, од бој ка, 
те нис), ро лер по ли го ном и спорт ским клу бо ви ма (кли зач ки, те ни-
ски и дру го), као и дис пер зо ва ни ре кре а тив но-за бав ни са др жа ји 
ор га ни зо ва ни у клу бо ви ма (са фа ри, ко њич ки, би ци кли стич ки, па-
ра глај динг и дру го).

Ту ри стич ко-се о ска на се ља у не по сред ном кон так ту са На ци-
о нал ним пар ком и ТЦ Ко па о ник

1. Ђор ђе ви ћи (оп шти на Ра шка) пред ста вља зна чај ну, ре ла-
тив но очу ва ну ет но-це ли ну од зна ча ја за На ци о нал ни парк, чи-
јем очу ва њу и ре ви та ли за ци ји ће би ти при ла го ђе но уре ђе ње и 



ко ри шће ње на се ља. Ма те ри јал на ба за на се ља је у до ма ћин ском 
ту ри зму, по љо при вре ди и ма лој при вре ди, у ин те гра ци ји са ТЦ 
Ко па о ник и Јо ша нич ком Ба њом. Пре ко ула за у ски ја ли ште из над 
на се ља, Ђор ђе ви ћи ће би ти по ве за ни са оста лим ски ја ли шти ма 
ТЦ Ко па о ник. Ту ри стич ко-се о ско на се ље Ђор ђе ви ћи утвр ђу је се 
са сле де ћим ка па ци те ти ма: 600 ту ри стич ких ле жа ја (50% у пан си-
о ни ма и 50% у при ват ном сме шта ју).

2. Цр на Гла ва (оп шти на Ра шка) има ће ма те ри јал ну ба зу у до ма-
ћин ском ту ри зму, по љо при вре ди и ма лој при вре ди, у ин те гра ци ји са 
ТЦ Ко па о ник и Јо ша нич ком Ба њом. Са по ла зи шти ма жи ча ра из над 
на се ља, Цр на Гла ва ће би ти по ве за на са оста лим сек то ри ма ски ја ли-
шта. Ту ри стич ко-се о ско на се ље Цр на Гла ва утвр ђу је се са сле де ћим 
ка па ци те ти ма: 1.000 ту ри стич ких ле жа ја (са пре по ру ком рас по де ле 
ка па ци те та  – 40% у пан си о ни ма и 60% у при ват ном сме шта ју).

3. Рав ни ште (оп шти на Брус) у функ ци о нал ном са ста ву Бр зе-
ћа и пунк та За пла ни на (улаз у ски ја ли ште) би ће за сно ва но на до-
ма ћин ском ту ри зму и по љо при вре ди, уз ин те гра ци ју са ТЦ Ко па о-
ник. Ту ри стич ко-се о ско на се ље Рав ни ште утвр ђу је се са сле де ћим 
ка па ци те ти ма: 400 ту ри стич ких ле жа ја (пре по ру че на рас по де ла: 
25% у пан си о ни ма и 75% у при ват ном сме шта ју).

Оста ла се о ска на се ља са ту ри стич ком функ ци јом
За оста ла се о ска на се ља утвр ђу ју се сле де ћи ка па ци те ти са 

пре по ру че ним са др жа ји ма и рас по де лом ка па ци те та:
 – Ра ко вац (оп шти на Ра шка)  – 200 ту ри стич ких ле жа ја (50% у 

пан си о ни ма и 50% у при ват ном сме шта ју); 
 – Ве леж –Па љев шти ца (у функ ци о нал ном са ста ву Јо ша нич ке 

Ба ње, оп шти на Ра шка)  – 200 ту ри стич ких ле жа ја (50% у пан си о-
ни ма 50% у при ват ном сме шта ју);

 – Ма ри ћи (у функ ци о нал ном са ста ву Јо ша нич ке Ба ње, оп-
шти на Ра шка)  – 100 ту ри стич ких ле жа ја (50% у пан си о ни ма и 
50% у при ват ном сме шта ју) ;

 – Кре ми ће (оп шти на Ра шка)  – 100 ту ри стич ких ле жа ја у при-
ват ном сме шта ју;

 – Се ме теш (оп шти на Ра шка)  – 200 ту ри стич ких ле жа ја у при-
ват ном сме шта ју;

 – Ба дањ (оп шти на Ра шка)  – 100 ту ри стич ких ле жа ја у при-
ват ном сме шта ју;

 – Ти о џе (оп шти на Ра шка)  – 200 ту ри стич ких ле жа ја у при-
ват ном сме шта ју;

 – Ши па чи на (оп шти на Ра шка)  – 200 ту ри стич ких ле жа ја 
(25% у пан си о ни ма и 75% у при ват ном сме шта ју);

 – Руд нич ко на се ље Бе ло Бр до (оп шти на Ле по са вић)  – 800 ле-
жа ја (40% у пан си о ни ма и 60% у при ват ном сме шта ју);

 – Гув ни ште (у функ ци о нал ном са ста ву Бе лог Бр да, оп шти на 
Ле по са вић)  – 200 ту ри стич ких ле жа ја у при ват ном сме шта ју);

 – Бо зо љин (оп шти на Брус)  – 100 ту ри стич ких ле жа ја у при-
ват ном сме шта ју;

 – Кне же во (у функ ци о нал ном са ста ву Бр зе ћа, оп шти на Брус) 
 – 100 ту ри стич ких ле жа ја у при ват ном сме шта ју;

 – Ли ва ђе –Рад ма но во (у функ ци о нал ном са ста ву Бр зе ћа, оп-
шти на Брус)  – 300 ту ри стич ких ле жа ја (33% у пан си о ни ма и 67% 
у при ват ном сме шта ју); 

 – Па љев шти ца (оп шти на Брус)  – 100 ту ри стич ких ле жа ја у 
при ват ном сме шта ју).

Пунк то ви (без сме шта ја) ван се кун дар них ту ри стич ких цен-
та ра и ту ри стич ко-се о ских на се ља

 – Пункт Ко ко ро вац на ме ђу ста ни ци ка бин ске жи ча ре „Јо ша-
нич ка Ба ња  – Ву чак”, са ре сто ра ном  – ви ди ков цем и пра те ћим са-
др жа ји ма;

 – Пунк то ви ула за у ски ја ли ште  – по ла зи шта жи ча ра се де-
жни ца у До њој пла ни ни и Мра мор ској ре ци (са ло кал ним пут ним 
при ла зи ма и ре сто ра ни ма) и глав но чво ри ште из ла за жи ча ра  – на 
Па ле жу (са чај џи ни цом и скло ни штем); 

 – Ет но-пунк то ви ис пред ула за у На ци о нал ни парк из над Јо ша-
нич ке Ба ње (са крч мом, про дав ни цом, во де ни цом, ло жи шти ма, риб-
ња ком, ауто кам пом за 200 ле жа ја и кам пом ша то ра за 100 ле жа ја).

Би лан си про гра ма се кун дар них ту ри стич ких цен та ра, ту ри-
стич ко-се о ских на се ља и се ла у функ ци ји ту ри зма у окру же њу На-
ци о нал ног пар ка, при ка за ни су у та бе ла ма (од III-6 до III-8):

Та бе ла III-6. Би ланс про гра ма се кун дар них ту ри стич ких цен-
та ра ван На ци о нал ног пар ка 

На се ља Број ту рист.  
ле жа ја

На сла ња ње на  
сек то ре ски ја ли шта Број за по сле них

Јо ша нич ка Ба ња 5 000 8 600
Ли си на/Ча је ти на 7 000 2 520
Бр зе ће са Гоч ман ци ма 10 000 5,6 1 150
Кри ва Ре ка 2 000 9,10 300
Бе ло Бр до 3 000 1 450
Укуп но 27.000 - 3.020

Та бе ла III-7. Би ланс про гра ма ту ри стич ких на се ља ван На-
ци о нал ног пар ка 

На се ља Број ту рист. ле жа ја Број за по сле них
Ђор ђе ви ћи 600 60
Цр на Гла ва 1 000 100
Рав ни ште 400 40
Ра ко вац 200 20
Ве леж/Па љев шти ца 200 20
Ма ри ћи 100 10
Кре ми ће 100 5
Се ме теш 200 15
Ба дањ 100 10
Ти о џе 200 15
Ши па чи на 200 10
Руд нич ко на се ље Бе ло Бр до 800 40
Гув ни ште 200 10
Бо зо љин 100 10
Кне же во 100 5
Ли ва ђе/Рад ма но во 300 20
Па љев шти ца 100 5
Укуп но 4.900 395

Та бе ла III-8. Струк ту ра ту ри стич ких ле жа ја ван На ци о нал ног пар ка по оп шти на ма

Ту ри стич ки ле жа ји
Оп шти на

Ра шка Брус Ле по са вић Укуп но
Број % Број % Број % Број %

Хо те ли 1 250 55,6 1 000 44,4 - - 2 250 100
Апарт ма ни 2 900 39,2 3 600 48,6 900 12,2 7 400 100
Од ма ри ли шта 300 73,3 1 200 26,7 - - 1 500 100
Пан си о ни 4 700 48,3 3 800 39,1 1 220 12,6 9 720 100
При ват ни сме штај 5 650 51,7 3 400 31,1 1 880 17,2 10 930 100
Бањ ски ста ци о нар 100 100 - - - - 100 100
Укуп но 14 900 46,7 13.000 40,8 4.000 12,5 31.900 100



Пре глед глав них план ских по ка за те ља ту ри зма на под руч ју Про стор ног пла на дат је у та бе ла ма III-9 и III-10:

Та бе ла III-9 . Укуп ни ка па ци те ти по ту ри стич ким цен три ма и на се љи ма

Ту ри стич ки цен три и на се ља
Ста ци о нар ни ко ри сни ци Днев ни из лет ни ци Укуп ни јед но вре ме ни ко ри сни ци

У НП Ван НП Укуп но У НП Ван НП Укуп но У НП* Ван НП** Укуп но

При мар ни 18 500 - 18 500 26 100 - 26 100 48 600 - 48 600
Се кун дар ни - 27 000 27 000 - 10 320 10 320 - 13 900 13 900
На се ља - 4 900 4 900 - 2 300 2 300 - 2 500 2 500
Све га 18 500 31.900 50.400 26.100 12.620 38.720 48.600 16.400 65.000

* Ста ци о нар ни у НП +днев ни из лет ни ци са под руч ја Пла на ван НП и из ши рег окру же ња +за по сле ни у НП 
** Днев ни из лет ни ци на ски ја ли шту ван НП са под руч ја Пла на ван НП и из ши рег окру же ња+ста ци о нар ни на под руч ју Пла на ван НП ко ји ни су на днев ном из ле ту у НП и на 

ски ја ли шту ван НП

Та бе ла III-10. Укуп ни ка па ци те ти на под руч ју Про стор ног пла на по оп шти на ма

Оп шти на
Ста ци о нар ни ко ри сни ци Днев ни из лет ни ци Укуп ни јед но вре ме ни ко ри сни ци

У НП ван НП Укуп но У НП ван НП Укуп но У НП* ван НП** Укуп но
Ра шка 12 500 14 900 27 400 8 470 3 680 12 150 23 680 5 800 29 480
Брус 6 000 13 000 19 000 17 630 4 660 22 290 24 920 6 100 31 020
Ле по са вић - 4 000 4 000 - 4 280 4 280 - 4 500 4 500
Укуп но 18 500 31.900 50.400 26.100 12.620 38.720 48.600 16.400 65.000

* Ста ци о нар ни у НП +днев ни из лет ни ци са под руч ја Пла на ван НП и из ши рег окру же ња +за по сле ни у НП 
** Днев ни из лет ни ци на ски ја ли шту ван НП са под руч ја Пла на ван НП и из ши рег окру же ња+ста ци о нар ни на под руч ју Пла на ван НП ко ји ни су на днев ном из ле ту у НП и на 

ски ја ли шту ван НП

2 .2 .4 .  Са  др  жа  ји  ту  ри  стич  ке  ин  фра  ст рук ту  ре

Глав не са др жа је ту ри стич ке ин фра струк ту ре на под руч-
ју Про стор ног пла на чи ни ће ту ри стич ка по ну да у про сто ру (ван 
цен та ра/ком плек са, на се ља и пунк то ва), пре све га алп ског ски ја-
ли шта, а за тим нор диј ског ски ја ли шта и лет њих пла ни нар ских и 
из лет нич ких ста за и дру гих лет њих са др жа ја.

По сто је ће и пла ни ра не жи ча ре и ски-ста зе во де се ис кљу чи во 
ван по вр ши на у ре жи му за шти те I и II сте пе на На ци о нал ног пар ка 
(сем у II сте пе ну на ви со ком гре бе ну Су вог ру ди шта где су глав на 
по сто је ћа и пла ни ра на чво ри шта ски ја ли шта), од но сно у це ли ни 
на по вр ши на ма у ре жи му за шти те III сте пе на На ци о нал ног пар-
ка и на пре о ста лом де лу под руч ја Про стор ног пла на. Ка па ци тет 
ски ја ли шта у гра ни ца ма На ци о нал ног пар ка пот пу но је ускла ђен 
са ње го вим ка па ци те том у зим ској се зо ни. Си стем ски ја ли шта за-
ди ре у под руч је ван гра ни ца На ци о нал ног пар ка са ци љем да, по 
свом ко нач ном ком пле ти ра њу, по ве же се кун дар не ту ри стич ке цен-
тре и зна чај ни ја ту ри стич ко-се о ска на се ља са је згром ски ја ли шта 
и ком плек си ма ТЦ Ко па о ник у На ци о нал ном пар ку, ка ко би се рас-
те ре ти ли ула зи у ски ја ли ште на те ри то ри ји На ци о нал ног пар ка. 

Ло ка ци је, од но сно прав ци пру жа ња и тех нич ке пер фор ман се 
жи ча ра, алп ских и нор диј ских ски-ста за ко је су да те у тек сту ал-
ном де лу и гра фич ком при ка зу Про стор ног пла на, пред ста вља ју 
ге не рал но ре ше ње, ко је се не мо ра сма тра ти стрикт но оба ве зу ју-
ћим уко ли ко се, у скла ду са за ко ном, на по је ди нач ним при ме ри ма 
де таљ не раз ра де утвр ди зна ча јан не по во љан ути цај на при род не 
вред но сти и жи вот ну сре ди ну, ко ји се не мо же успе шно от кло ни ти 
или ком пен зо ва ти (у скла ду са про це ном ути ца ја кон крет них про-
је ка та). При про јек то ва њу но вих жи ча ра и ски-ста за нео п ход но је 
по што ва ти пла ни ра ни/про пи са ни ка па ци тет На ци о нал ног пар ка у 
зим ској се зо ни, уз ускла ђи ва ње ка па ци те та жи ча ра са ка па ци те-
том ски-ста за, по себ но са пла ни ра ном за ме ном по сто је ћих за ста-
ре лих жи ча ра но вим, ко јој тре ба да прет хо ди из град ња пла ни ра-
них ски-ста за.

Алп ско ски ја ли ште
На осно ву ва ло ри за ци је при род них и ство ре них усло ва под руч-

ја Про стор ног пла на, алп ско ски ја ли ште је кон ци пи ра но као глав ни 
са др жај ту ри стич ке по ну де у про сто ру Ко па о ни ка. С об зи ром на тра-
ја ње и ква ли тет сне га, као и на мор фо ме триј ске усло ве, нај ве ћи део 
алп ског ски ја ли шта на ла зи се у ви син ској зо ни пла ни не, од но сно на 
под руч ју На ци о нал ног пар ка, а ма њи део ван ње го вих гра ни ца (уз 
нај ма њи део ски ја ли шта ван под руч ја Про стор ног пла на).

Алп ско ски ја ли ште кон ци пи ра но је као је дин ствен, по ве за ни 
си стем жи ча ра и ски-ста за, од Ђор ђе ви ћа, Цр не Гла ве и Кри ве Ре-
ке на се ве ру, до Ли си не и Бе лог Бр да на ју гу, од но сно од Јо ша нич-
ке Ба ње на за па ду, до Бр зе ћа и Па ле жа на ис то ку, на те ри то ри ја ма 

оп шти на Ра шка, Брус и Ле по са вић. Си стем је са ста вљен од де сет 
сек то ра и то:

1. (југ)  – ка бин ском жи ча ром „Бе ло Бр до  – Су во ру ди ште” од 
Бе лог Бр да, пре ко ју го за пад ног де ла Не бе ске сто ли це до Пан чи-
ће вог вр ха и жи ча ра ма од Бе лог Бр да и ју го за пад них па ди на Пан-
чи ће вог вр ха до гре бе на Пан чи ћев врх  – Во је тин (ли ни ја са АП 
Ко со во и Ме то хи ја); пре ко гре бе на Пан чи ћев врх  – Во је тин овај 
сек тор се спа ја са сек то ром 3, а на Пан чи ће вом вр ху још са сек-
то ри ма 2, 4, и 7; ула зи у ски ја ли ште би ће у Бе лом Бр ду (ка бин ска 
жи ча ра и жи ча ре се де жни це); ка па ци тет ски ја ли шта би ће 4.470 
јед но вре ме них ски ја ша  – од то га 190 у На ци о нал ном пар ку у оп-
шти ни Ра шка и 4.280 ван ње го вих гра ни ца у оп шти ни Ле по са вић;

2. (ју го за пад)  – ка бин ском жи ча ром „Ли си на  – Су во ру ди-
ште” и се де жним жи ча ра ма од Ча је ти не пре ма гре бе ну Пан чи-
ћев врх  – Тре ска и из Ли си не, Ко стов ца и Сун ча не до ли не пре ма 
гре бе ну Су во ру ди ште  – Крст, где се спа ја са сек то ром 7; пре ко 
Пан чи ће вог вр ха, сек тор се спа ја са сек то ри ма 1. и 4; ула зи у ски-
ја ли ште би ће у Ли си ни и Ча је ти ни; ка па ци тет ски ја ли шта би ће 
4.690 јед но вре ме них ски ја ша, од то га 3.510 у На ци о нал ном пар ку 
и 1.180 ван ње го вих гра ни ца на те ри то ри ји оп шти не Ра шка;

3. (ју го и сток)  – жи ча ра ма од За пла ни не и Је ло вар ни ка (низ-
вод но, ван при род ног ре зер ва та) пре ма гре бе ну Во је тин  – Пан чи-
ћев врх, где се спа ја са сек то ром 1; пре ко Пан чи ће вог вр ха, сек тор 
се спа ја са сек то ри ма 2, 4, и 7; ула зи у ски ја ли ште би ће у За пла ни-
ни; ка па ци тет ски ја ли шта би ће 2.960 јед но вре ме них ски ја ша, од 
то га 2.840 у На ци о нал ном пар ку и 120 ван ње го вих гра ни ца, на 
те ри то ри ји оп шти не Брус;

4. (ис ток, Ду бо ка)  – жи ча ра ма од Ду бо ке пре ма Пан чи ће вом 
вр ху, где се спа ја са сек то ри ма 3. и 1. и Ка ра ман гре бе ну где се 
спа ја са сек то ри ма 5. и 7.; ула зи у ски ја ли ште би ће у Ду бо кој; ка-
па ци тет ски ја ли шта би ће 2.280 јед но вре ме них ски ја ша, све у На-
ци о нал ном пар ку на те ри то ри ји оп шти не Брус;

5. (ис ток, Бе ла ре ка)  – ка бин ском жи ча ром „Бе ла ре ка  – Ма ли 
Ка ра ман  – Су во ру ди ште” и жи ча ра ма од Бр зе ћа (на спрам „Ју ни о-
ра” и од Га ло ви ћа ис пред ула за у На ци о нал ни парк), пре ко Стру ге, 
Ле де ни ца и Кне жев ских ба ра до Ка ра ман гре бе на, где се спа ја са 
сек то ри ма 4. и 7, а на Јар му и Чет нич ком гро бљу и са сек то ром 
6; ула зи у ски ја ли ште би ће у Бе лој ре ци (ка бин ска жи ча ра), код 
„Ју ни о ра” и у Га ло ви ћи ма (сва три у Бр зе ћу) и на Јар му; ка па ци-
тет ски ја ли шта би ће 2.820 јед но вре ме них ски ја ша, од то га 2.770 у 
На ци о нал ном пар ку и 50 ван ње го вих гра ни ца на те ри то ри ји оп-
шти не Брус. Раз ма тра на је и дру га ва ри јан та тра се ка бин ске жи ча-
ре „Бе ла ре ка  – Ма ли Ка ра ман  – Су во ру ди ште” са при па ду ју ћим 
ста за ма, ко ја је не што кра ћа од пред ло же не и са истим по ла зним 
ста ни ца ма у Бе лој ре ци и на Су вом ру ди шту, али са са мо јед ном 
ме ђу ста ни цом на Ма лом Ка ра ма ну. Ова тра са је на огра ни че њу у 
ре жи му за шти те II сте пе на, ни је у функ ци ји пла ни ра ног алп ског 



ме ђу на род ног так ми чар ског FIS по ли го на „Бе ла Ре ка” и ни је по ве-
за на са жи ча ром Стру га (не до ста је ме ђу ста ни ца ка бин ске жи ча ре 
из над по ла зи шта жи ча ре „Стру га”). За ва ри јант на ре ше ња тра са 
ка бин ске жи ча ре ура ди ће се од го ва ра ју ћа тех нич ка до ку мен та ци ја 
и сту ди ја оправ да но сти на осно ву ко јих ће се, у са рад њи са ми ни-
стар стви ма над ле жним за про стор но пла ни ра ње, за шти ту жи вот не 
сре ди не и ту ри зам и За во дом за за шти ту при ро де Ср би је иза бра ти 
нај по год ни ја тра са;

6. (ис ток, Ве ли ка Го бе ља)  – ка бин ском жи ча ром „Бр зе ће –
Бре го ви –Сре бр нац”, пре ко Бре го ва (ме ђу ста ни ца) до Сре брн ца 
и жи ча ра ма из Сре бр нач ке ре ке до Бре го ва и ло ка ли те та „Фар-
ма Сре бр нац”, од Чи стог бр да, Рен да ре, Сре брн ца и Јар ма пре ма 
Ве ли кој Го бе љи, где се по ве зу је са сек то ри ма 7. и 8; сек тор се на 
Чет нич ком гро бљу по ве зу је са сек то ром 5, на Чи стом бр ду и Рен-
да ри са сек то ром 9. и ис хо ди штем жи ча ре ис точ но од Рен да ре са 
сек то ром 10; ула зи у ски ја ли ште би ће у Бр зе ћу (ка бин ска жи ча ра), 
на Сре брн цу и Рен да ри; ка па ци тет ски ја ли шта би ће 4.780 јед но-
вре ме них ски ја ша, од то га 4.260 у На ци о нал ном пар ку и 520 ван 
ње го вих гра ни ца, на те ри то ри ји оп шти не Брус;

7. (за пад)  – жи ча ра ма од Су вог ру ди шта и Јар ма пре ма Пан-
чи ће вом вр ху и Ка ра ман гре бе ну, где се спа ја са сек то ри ма 4. и 
5, као и пре ма Ве ли кој Го бе љи где се спа ја са сек то ри ма 6. и 8; 
сек тор се на гре бе ну Су во ру ди ште  – Крст по ве зу је са сек то ром 
2, а на Пан чи ће вом вр ху и са сек то ри ма 1. и 4; ула зи у ски ја ли ште 
би ће на „Су вом ру ди шту”, „Ма ри ној Во ди” и „Јар му”; ка па ци тет 
ски ја ли шта би ће 5.340 јед но вре ме них ски ја ша, све у На ци о нал-
ном пар ку на те ри то ри ји оп шти не Ра шка;

8. (се ве ро за пад)  – ка бин ском жи ча ром „Јо ша нич ка Ба ња 
 – Ко ко ро вац  – Ву чак” од Јо ша нич ке Ба ње пре ко Ко ко ров ца (ме-
ђу ста ни ца) до Ву ча ка и жи ча ра ма из Шу та но вач ке ре ке пре ма 
Ву ча ку и Ме кој пре се дли, од но сно од Ђор ђе ви ћа пре ма Ме кој 
пре се дли, Ма лој Го бе љи и Ве ли кој Го бе љи, где се спа ја са сек то-
ри ма 6. и 7; ула зи у ски ја ли ште би ће у Јо ша нич кој Ба њи, на Ко ко-
ров цу (ка бин ска жи ча ра) и у Ђор ђе ви ћи ма (жи ча ре се де жни це); 
ка па ци тет ски ја ли шта би ће 4.630 јед но вре ме них ски ја ша, од то га 
3.230 у На ци о нал ном пар ку и 1.400 ван ње го вих гра ни ца, на те ри-
то ри ји оп шти не Ра шка;

9. (се вер)  – жи ча ра ма из Шаклман ске ре ке пре ма Рен да ри и 
Тре ште ни ци, од Цр не Гла ве, До ње пла ни не и Кри ве Ре ке пре ма 
Бе лим чу ка ма и Тре ште ни ци и из Ци ган ске ре ке до Ма ле Ши ља-
че и ло ка ли те та ју жно од Рен да ре; сек тор се на Рен да ри по ве зу је 

са сек то ром 6, на Ве ли кој Ши ља чи и Ма рин ков цу са сек то ром 10; 
ула зи у ски ја ли ште би ће у Шаклма ну и Кри вој Ре ци (Пр ши ћи); 
ка па ци тет ски ја ли шта би ће 9.270 јед но вре ме них ски ја ша, од то га 
6.710 у На ци о нал ном пар ку и 2.560 ван ње го вих гра ни ца, на те ри-
то ри ји оп шти на Ра шка и Брус;

10. (се ве ро и сток)  – са тер ми на ла мо гу ће елек трич не же ле-
зни це из прав ца Бру са, жи ча ра ма из Кри ве Ре ке и Мра мор ске ре ке 
пре ма Па ле жу, као и из Мра мор ске ре ке пре ма Ма рин ков цу и Ве-
ли кој Ши ља чи, где се спа ја са сек то ром 9; део сек то ра (се вер но од 
Па ле жа) пред ви ђен је ван гра ни ца Про стор ног пла на; ула зи у ски-
ја ли ште би ће у Кри вој Ре ци (Јан ко ви ћи) и на Па ле жу; ка па ци тет 
ски ја ли шта би ће 2.610 јед но вре ме них ски ја ша, од то га 90 у На ци-
о нал ном пар ку и 2.520 ван ње го вих гра ни ца.

На под руч ју На ци о нал ног пар ка пред ви ђе но је укуп но 31.220 
јед но вре ме них ски ја ша, од то га 8.150 по сто је ћих и 23.070 пла ни-
ра них, ра чу на ју ћи по ми ни мал ном нор ма ти ву од 200 m² ски-ста зе 
по ски ја шу. 

На под руч ју Про стор ног пла на пред ви ђе но је укуп но 43.840 
јед но вре ме них ски ја ша, од то га 8.150 по сто је ћих (све у На ци о нал-
ном пар ку) и 35.690 пла ни ра них. Од укуп ног бро ја јед но вре ме них 
ски ја ша, на под руч ју Про стор ног пла на ван На ци о нал ног пар ка 
би ће 12.620.

Број жи ча ра и ка па ци те ти ски ја ли шта су ори јен та ци о ни/при-
бли жни, те ни су ег закт но оба ве зу ју ћи за де таљ ни је план ске до ку-
мен те раз ра де ски ја ли шта, али су ин ди ка тив ни за укуп ни ка па ци-
тет про сто ра ме рен бро јем јед но вре ме них ко ри сни ка, од зна ча ја за 
за шти ту На ци о нал ног пар ка, утвр ђи ва ње су пра струк ту ре и ин фра-
струк ту ре и дру го. 

У слу ча је ви ма ве ћег оп те ре ће ња ски ја ли шта у ви син ској зо-
ни (на под руч ју На ци о нал ног пар ка) днев ни из лет ни ци ће би ти 
усме ре ни на ула зе у ски ја ли шта ван На ци о нал ног пар ка.

У на ве де ним сек то ри ма на под руч ју Про стор ног пла на пред-
ви ђе на је 71 жи ча ра (25 по сто је ћих и 46 пла ни ра них, ме ђу ко ји ма 
пет ка бин ских) укуп не ду жи не од око 92 km (22 km по сто је ћих и 
око 70 km пла ни ра них). 

Све ка бин ске жи ча ре и жи ча ре се де жни це би ће и у функ ци-
ји лет ње по ну де у про сто ру. Ски-лиф то ви за зим ску ву чу ски ја ша и 
лет њу ву чу ал пен-ро ле ра би ће при ла го ђе ни за те функ ци је и лoцира-
ни у скло пу ту ри стич ких ком плек са при мар ног Ту ри стич ког цен тра.

По ка за те љи алп ског ски ја ли шта на под руч ју Про стор ног 
пла на при ка за ни су у та бе ла ма од III-11 до III-14:

Та бе ла III-11. По ка за те љи жи ча ра по сек то ри ма алп ског ски ја ли шта на под руч ју Про стор ног пла на

Сек то ри ски ја ли шта
Ски-лиф то ви и жи ча ре Ка бин ске жи ча ре

Број Ду жи на у km По вр ши на коридора у ha Број Ду жи на у km По вр ши на ко ри до ра у ha
1  (југ) 6 5,42 7,59 1 3,57 6,07
2  (ју го за пад) 4 3,89 5,45 1 3,38 5,74
3  (ју го и сток) 4 5,32 7,45 0 0 0
4  (ис ток, Ду бо ка) 4 4,89 6,85 0 0 0
5  (ис ток, Б  Ре ка) 5 5,05 7,07 1 5,42 9,21
6  (ис ток, Го бе ља) 8 6,84 9,57 1 4,89 8,31
7  (за пад) 13 11,12 15,68 0 0 0
8  (се ве ро за пад) 6 6,74 9,43 1 4,99 8,48
9  (се вер) 13 16,21 22,69 0 0 0
10  (се ве ро и сток) 3 4,07 5,69 0 0 0
Укуп но 66 69,55 97,47 5 22,25 37,81

Та бе ла III-12. По ка за те љи алп ских ски-ста за по сек то ри ма алп ског ски ја ли шта на под руч ју Про стор ног пла на

Сек то ри ски ја ли шта
Ски-ста зе

Јед но вре ме ни ски ја ши
Ду жи на у km По вр ши на у ha

Укупно У НП Ван НП Укупно У НП Ван Укупно У НП Ван НП
1  (југ) 17,87 0,75 17,12 89,33 3,75 85,58 4 466 187 4 279
2  (југозапад) 18,76 14,03 4,73 93,78 70,14 23,64 4 689 3 507 1 182
3  (југоисток) 11,85 11,37 0,48 59,23 56,85 2,38 2 961 2 842 119
4  (исток, Дубока) 9,12 9,12 0 45,59 45,59 0 2 279 2 279 0
5  (исток, Б  Река) 11,28 11,08 0,20 56,42 55,42 1,00 2 821 2 771 50
6  (исток, Гобеља) 19,11 17,05 2,06 95,57 85,26 10,31 4 778 4 263 515
7  (запад) 21,35 21,35 0 106,75 106,75 0 5 337 5 337 0
8  (северозапад) 18,51 12,93 5,58 92,55 64,65 27,9 4 627 3 232 1395
9  (север) 37,10 26,86 10,25 185,52 134,28 51,24 9 276 6 714 2 562
10  (североисток) 10,43 0,36 10,07 52,16 1,81 50,35 2 608 90 2 517
Укупно 175,38 124,90 50,48 876,90 624,5 252,4 43.845 31.225 12.620



Табела III-13. Биланс површина коридора за жичаре и алпске ски-стазе по зонама заштите НП и општинама на подручју 
Просторног плана 

Општина

Жичаре
II степен заштите

(1)
III степен заштите

(2)
Укупно НП

(1+2)
Ван НП

(3)
Укупно Просторни план 

(1+2+3)
Д, km П, ha Д, km П, ha Д, km П, ha Д, km П, ha Д, km П, ha

Брус 0,5 0,7 36,8 51,52 37,3 52,2 8,9 12,5 46,2 64,7
Рашка 0,3 0,42 28,5 39,9 28,8 40,3 8,5 11,9 37,3 52,2
Лепосавић 0 0 0 0 0 0 8,3 11,6 8,3 11,6
Укупно 0,8 1,1 65,3 91,4 66,1 92,5 25,7 36 91,8 128,5

Општина

Ски-стазе
II степен заштите

(1)
III степен заштите

(2)
Укупно НП

(1+2)
Ван НП

(3)
Укупно Просторни план 

(1+2+3)
Д, km П, ha Д, km П, ha Д, km П, ha Д, km П, ha Д, km П, ha

Брус 1,36 6,8 60,7 303,3 62 310,1 21,1 105,5 83,1 415,6
Рашка 1,72 8,6 61,1 305,6 62,8 314,2 11,9 59,4 74,7 373,6
Лепосавић 0 0 0,01 0,07 0,01 0,07 17,5 87,5 17,11 85,57
Укупно 3,08 15,4 121,8 608,97 124,8 624,4 50,5 252,4 174,9 876,7

Табела III-14. Биланс површина просека шуме за жичаре и алпске ски-стазе по зонама заштите НП и општинама на подручју 
Просторног плана 

Општина
Просека шуме за жичаре

Подручје Националног парка
Ван НП, ha

II степен заштите, ha III степен заштите, ha Укупно, ha
Рашка 0 24,31 24,31 11,58
Брус 0,22 24,47 24,69 5,75
Лепосавић 0 0 0 1,54
Свега 0,22 48,78 49 18,87

Општина
Просека шуме за алпске ски-стазе

Подручје Националног парка
Ван НП, ha

II степен заштите, ha III степен заштите, ha Укупно, ha
Рашка 0 115,1 115,1 31,16
Брус 1,12 87,7 88,82 26,58
Лепосавић 0 0 0 3,28
Свега 1,12 202,8 203,92 61

Нор диј ско ски ја ли ште
Пре ма ва ло ри за ци ји те ре на Ко па о ни ка, за нор диј ско ски ја ње 

су нај по год ни је зо не Рав ног Ко па о ни ка и Кри во реч ке рав ни. На 
овим про сто ри ма и у њи хо вом окру же њу кон ци пи ра на је мре жа 
нор диј ских ски-ста за укуп не ду жи не од око 60 km и по вр ши не од 
око 18 ha, од че га на под руч ју На ци о нал ног пар ка око 20 km и око 
6 ha, а на под руч ју Про стор ног пла на ван гра ни ца На ци о нал ног 
пар ка и ши рем окру же њу око 40 km и око 12 ha. Ста зе у окви-
ру На ци о нал ног пар ка пред ви ђе не су у зо ни са ре жи мом за шти те 
III сте пе на, а ма њи део у зо ни са ре жи мом за шти те II сте пе на. За 
нор диј ске ста зе се пре те жно ко ри сте по сто је ћи шум ски и пољ ски 
пу те ви и ста зе, од но сно па шња ци и нео бра сло шум ско зе мљи ште, 
те се због њих не се че шу ма, а при уре ђе њу ста за по треб не су са-
мо ми ни мал не ин тер вен ци је (пре ла зи пре ко во до то ка, мар ка ци ја).

Кроз зо ну Рав ног Ко па о ни ка (из ме ђу па ди на Ка ра ма на и Го-
бе ље на ис то ку, па ди на Бањ ског Ко па о ни ка и Ву ча ка на се ве ру, 
Ја дов ни ка и кли су ре Са мо ков ске ре ке на за па ду и па ди на гре бе-
на Су во ру ди ште  – Тре ска на ју гу) пред ви ђе ни су сле де ћи глав-
ни прав ци нор диј ских ста за: кроз Бар ску ре ку; До њи Ба бин гроб 
 – Рват ске ба чи је  – Ибров ска ра ван; Ка ди је вац  – Жи ло ви ти лаз; 
Гре да  – Хај ду чи ца; Су во ру ди ште  – Је ла чи ћа стру га ра  – Јан ко ве 
ба ре  – Хај ду чи ца; Ја рам  – Ибров ска ра ван; Ка ди је вац –Гре да; Ка-
ди је вац –Па љев шти ца и дру ги. Нор диј ске ста зе ове зо не ди рект но 
су до ступ не ком плек си ма при мар ног Ту ри стич ког цен тра  – „Су во 
ру ди ште” и „Ја рам”, као и се кун дар ном ту ри стич ком цен тру Ли си-
на  – Ча је ти на.

Кроз зо ну Кри во реч ке рав ни (па шњач ки про сто ри ко ји се 
про те жу од Сре брн ца пре ко Кри ве Ре ке на под руч ју Про стор ног 
пла на ван гра ни ца На ци о нал ног пар ка и Осре да ца до Ка ра у ле и 
Же љи на ван под руч ја Про стор ног пла на) пред ви ђе ни су сле де ћи 
глав ни прав ци нор диј ских ста за: кроз Ци ган ску ре ку; Сре бр нац  – 
Рен да ра  – Кри ва Ре ка; Чи сто бр до  – Шаклман и дру го. Ста зе ове 
зо не не по сред но су до ступ не ком плек си ма при мар ног ТЦ Ко па-
о ник  – „Сре бр нац” и „Рен да ра”, као и се кун дар ном ту ри стич ком 
цен тру Кри ва Ре ка и се о ско-ту ри стич ком на се љу Цр на Гла ва.

У окви ру ових зо на, ма њим де лом у зо ни III сте пе на за шти те 
На ци о нал ног пар ка и ве ћим де лом на под руч ју Про стор ног пла на 
ван гра ни ца На ци о нал ног пар ка, фор ми ра ће се огра ни че ни по ли-
го ни за мо тор не сан ке и мо то-ски-са фа ри.

На нор диј ским ста за ма је пред ви ђе на про пи сна мар ка ци ја, а 
да ље од ту ри стич ких ком плек са скло ни шта од не вре ме на. У окви-
ру мре же нор диј ских ста за у зо ни са ре жи мом III сте пе на за шти-
те На ци о нал ног пар ка уре ди ће се так ми чар ске ста зе за лан гла уф и 
ста зе за спорт ски би ја тлон.

Са др жа ји лет ње ту ри стич ке по ну де у про сто ру
Пла ни нар ске и из лет нич ке ста зе
Пла ни нар ске и из лет нич ке ста зе на под руч ју На ци о нал ног 

пар ка пред ви ђе не су нај ве ћим де лом на тра са ма нор диј ских ста за, 
пре те жно у зо ни са ре жи мом за шти те III сте пе на, као и у атрак тив-
ним пре де ли ма зо не са ре жи мом за шти те II сте пе на. На ме ње не су 
кре та њу пла ни на ра и из лет ни ка  – пе ша ка, ја ха ча и пла нин ских би-
ци кли ста, у функ ци ји ре кре а ци је и пре зен та ци је На ци о нал ног пар-
ка. На ста за ма ће би ти уре ђе на од мо ри шта са ва три шти ма и скло ни-
шти ма, ви ди ков ци и би ва ци, као и по ли го ни екс трем них спор то ва 
(ал пи ни зам, сло бод но пе ња ње, па ра глај динг, зма ја ре ње и др.).

У ци љу ин тен зи ви ра ња раз во ја лет ње ту ри стич ке по ну де ко-
ја знат но за о ста је за зим ском по ну дом, на под руч ју На ци о нал ног 
пар ка уво ди ће се и дру ги ак ту ел ни спорт ско-ре кре а тив ни са др жа-
ји под усло вом да не угро жа ва ју при род не вред но сти. Ови са др жа-
ји би ће ло ци ра ни пре те жно у окви ру ком плек са Ту ри стич ког цен-
тра и у њи хо вом не по сред ном окру же њу.

3. Оста ле по себ не на ме не

3.1. За шти та не по крет них кул тур них до ба ра

План ско опре де ље ње у обла сти за шти те не по крет них кул тур-
них до ба ра (НКД) је очу ва ње кул тур них вред но сти и са др жа ја на 
ло ка ли те ти ма и објек ти ма на ве де ним у Та бе ли III-15 (Ре фе рал на 



кар та 1), не за ви сно од њи хо вог фор мал ног ста ту са (утвр ђе но, ка-
те го ри са но, еви ден ти ра но, иден ти фи ко ва но до бро). Глав ни услов 
за то је де таљ на про стор на/ка та стар ска иден ти фи ка ци ја са мих ло-
ка ли те та и обје ка та и окол ног про сто ра (за шти ће не око ли не) од 
ин те ре са за њи хо ву за шти ту, одр жа ва ње и уре ђе ње, из ра да аде-
кват не ис тра жи вач ке и тех нич ке до ку мен та ци је (опи си, вред но ва-
ње, пред ло зи прав не и тех нич ке за шти те и др.). На осно ву те до ку-
мен та ци је кул тур на до бра ће се, у за ви сно сти од сво јих обе леж ја 

и вред но сти, зва нич но еви ден ти ра ти као до бра под прет ход ном за-
шти том за ко ја ће се по од го ва ра ју ћој ди на ми ци спро ве сти по сту-
пак про гла ше ња/утвр ђи ва ња и ка те го ри за ци је, у скла ду са за ко ном 
ко јим се уре ђу је за шти та кул тур них до ба ра. Ме ре очу ва ња до ба ра 
и њи хо ве око ли не, у по гле ду за бра на и огра ни че ња ра до ва и ак-
тив но сти, као и ме ре тех нич ке за шти те и уре ђе ња спро во ди ће се 
сход но ор га ни за ци о ним и фи нан сиј ским мо гућ но сти ма и на иден-
ти фи ко ва ним и еви ден ти ра ним кул тур ним до бри ма.

Та бе ла III-15. Не по крет на кул тур на до бра (Ре фе рал не кар те 1. и 2.)

Број
Ло ка ци ја –

ка та стар ска
општина

На зив  
ло ка ли те та или

објекта

По ло жај у од но су на 
зо не На ци о нал ног 

пар ка
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ОП ШТИ НА РА ШКА
1 Јо ша нич ка Ба ња Ста ро ку па ти ло Ван НПК Спо ме ник кул ту ре Од лу ка о утвр ђи ва њу Ста рог ку па ти ла у Јо ша нич кој 

Ба њи за спо ме ник кул ту ре
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 27/97)

2 Јо ша нич ка Ба ња Но во ку па ти ло Ван НПК Спо ме ник кул ту ре Од лу ка о утвр ђи ва њу Но вог ку па ти ла у Јо ша нич кој 
Ба њи за спо ме ник кул ту ре
 („Слу жбе ни гла сник РС”, број 27/97)

3 Кре ми ће За ја чак Ван НПК Ар хе о ло шко на ла зи ште Од лу ка о утвр ђи ва њу ло ка ли те та За ја чак у Кре ми ћи-
ма за ар хе о ло шко на ла зи ште 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 2/03)

4 Ра ко вац Ду бов ска ку ла Ван НПК Ар хе о ло шки ло ка ли тет 
(АЛ)

Иден ти фи ко ва но
(Ид)

5 Ра ко вац Град Ван НПК АЛ Ид
6 Ра ко вац Цр кви ште Ван НПК АЛ Ид
7 Ра ко вац Цр кви на Ван НПК АЛ Ид
8 Јо ша нич ка Ба ња По тур ња цр ква Ван НПК АЛ Ид
9 Јо ша нич ка Ба ња Ве леж –Цр кви на Ван НПК АЛ Ид
10 Јо ша нич ка Ба ња Ве леж –То пи о ни ца Ван НПК АЛ Ид
11 Јо ша нич ка Ба ња Ве леж  – Сред ња ли ва да Ван НПК АЛ Ид
12 Јо ша нич ка Ба ња Ко ко ро вац  – То пи о ни ца III сте пен НПК АЛ Ид
13 Јо ша нич ка Ба ња Ве леж  – Бра но ва стру га ра III сте пен НПК АЛ Ид
14 Јо ша нич ка Ба ња Ђо ров мост  – Са мо ков ка I сте пен НПК АЛ Ид
15 Јо ша нич ка Ба ња Ђо ров мост  – Гра ди на III сте пен НПК АЛ Ид
16 Кре ми ћи Ста ро се ло Ван НПК АЛ Ид
17 Кре ми ћи По тур ње  – Рим ско гро бље Ван НПК АЛ Ид
18 Ба дањ Са став ци Ван НПК АЛ Ид
19 Ба дањ Ла зо ви Ван НПК АЛ Ид
20 Се ме теш Гро бље Ван НПК АЛ Ид
21 Ти о џе Ра до ши ће  – Ки же вак Ван НПК АЛ Ид
22 Ти о џе Ра до ши ће  – Ко зја гла ва Ван НПК АЛ Ид
23 Јо ша нич ка Ба ња Ма ри ћи  – Алек сић ка ку ла Ван НПК АЛ Ид
24 Ши па чи на Цр кви на  – Гро бље Ван НПК АЛ Ид
25 Ши па чи на У ре ке Ван НПК АЛ Ид
26 Ши па чи на Ја ло ви на Ван НПК АЛ Ид
27 Ши па чи на Бр до Ба кар ња ча Ван НПК АЛ Ид
28 Ши па чи на Ке пин лаз Ван НПК АЛ Ид
29 Ши па чи на Тр со ве ба ре III сте пен НПК АЛ Ид
30 Ши па чи на Шља ки те Ван НПК АЛ Ид
31 Ши па чи на Су во ру ди ште III сте пен НПК АЛ Ид
32 Цр на Гла ва Во де ни ца  – Го бељ ска ре ка Ван НПК Обје кат на род ног гра ди-

тељ ства  – ет но ло ги ја
(ОНГ  – етно)

Ид

33 Цр на Гла ва Гро бље Ван НПК ОНГ- Ет но Ид
34 Јо ша нич ка Ба ња Ма ри ћи  – Гро бље Ван НПК ОНГ- Ет но Ид
35 Јо ша нич ка Ба ња Ма ри ћи  – Жи ки на во де ни ца Ван НПК ОНГ- Ет но Ид
36 Јо ша нич ка Ба ња Гро бље Ван НПК ОНГ- Ет но Ид
37 Јо ша нич ка Ба ња Мак си мо ви ћа во де ни ца Ван НПК ОНГ- Ет но Ид
38 Јо ша нич ка Ба ња Во де ни ца М  Би ти ви ћа Ван НПК ОНГ- Ет но Ид
39 Јо ша нич ка Ба ња Ба ња  – Во де ни ца1 Ван НПК ОНГ- Ет но Ид
40 Јо ша нич ка Ба ња Ба ња  – Во де ни ца2 Ван НПК ОНГ- Ет но Ид
41 Јо ша нич ка Ба ња Ба ња  – Во де ни ца3 Ван НПК ОНГ- Ет но Ид
42 Јо ша нич ка Ба ња Ба ња  – Во де ни ца4 Ван НПК ОНГ- Ет но Ид
43 Јо ша нич ка Ба ња Ба ња  – Во де ни ца5 Ван НПК ОНГ- Ет но Ид
44 Јо ша нич ка Ба ња Ба ња  – Во де ни ца6 Ван НПК ОНГ- Ет но Ид
45 Tиоџе Ра до ши ће  – Гро бље Ван НПК ОНГ- Ет но Ид
46 Цр на Гла ва Ђор ђе вић ке ко ша ре Ван НПК ОНГ- Ет но Ид
47 Цр на Гла ва Ко ша ра С  Ђор ђе ви ћа Ван НПК ОНГ- Ет но Ид
48 Ба дањ Ђор ђе вић ке ба чи је II сте пен НПК ОНГ- Ет но Ид
49 Ба дањ, Јо шанич ка Ба ња и 

Кре ми ће
Ми ја то ви ћа јаз I сте пен, II сте пен и 

ван НПК
ОНГ- Ет но Ид

50 Ши па чи на Гро бље Ван НПК ОНГ- Ет но Ид
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51 Јо ша нич ка Ба ња Обје кат у ули ци Ми лун ке 
Са вић 39

Ван НПК Обје кат гра ди тељ-ског 
на сле ђа  – ар хи-тек ту ра 
(ОГН  – арх)

Ид

52 Јо ша нич ка Ба ња Ви ла Пр шић Ван НПК ОГН  – арх Ид
53 Јо ша нич ка Ба ња Стам бе ни обје кат у ули ци Ми-

лун ке Са вић
Ван НПК ОГН  – арх Ид

54 Јо ша нич ка Ба ња Ви ла Ми ца Ван НПК ОГН  – арх Ид
55 Јо ша нич ка Ба ња Згра да Ме сне кан це ла ри је Ван НПК ОГН  – арх Ид
56 Јо ша нич ка Ба ња Род на ку ћа па три јар ха Гер ма на Ван НПК ОГН  – арх Ид
57 Јо ша нич ка Ба ња Ви ла у Са мо ков ској 3 Ван НПК ОГН  – арх Ид
58 Јо ша нич ка Ба ња Ви ла Ма ра Ван НПК ОГН  – арх Ид
59 Јо ша нич ка Ба ња Ви ла у Са мо ков ској ре ци Ван НПК ОГН  – арх Ид
60 Јо ша нич ка Ба ња Бив ша управ на згра да ле чи ли-

шта бањ ског 
Ван НПК ОГН  – арх Ид

61 Јо ша нич ка Ба ња Цр ква Ус пе ња Бо го ри ди це Ван НПК ОГН  – арх Ид
62 Јо ша нич ка Ба ња Спо мен че сма Ван НПК Спо ме ни ци но вог ве ка 

 – исто ри ја (СНВ  – исто-
ри ја)

Ид

63 Јо ша нич ка Ба ња Спо ме ник Ми лун ки Са вић Ван НПК СНВ  – исто ри ја Ид
ОП ШТИ НА БРУС

64 Кри ва Ре ка Ме сто стре ља ња ци ви ла са 
гроб ни ца ма и цр квом св  Пе тра 
и Па вла

Ван НПК Спо ме ник кул ту ре Од лу ка о утвр ђи ва њу не по крет них кул тур них до ба ра 
од из у зет ног зна ча ја и од ве ли ког зна ча ја („Слу жбе-
ни гла сник СРС”, бр  14/79 и 30/89)

65 Бр зе ће Цр ве на –Ду бо ка I сте пен НПК АЛ Ид
66 Бр зе ће Из вор Ми ни не ре ке III сте пен НПК АЛ Ид
67 Бр зе ће Шља ки ште код ка пи је НПК II сте пен НПК АЛ Ид
68 Бр зе ће Крај жи ча ре III сте пен НПК АЛ Ид
69 Бр зе ће Гра ди ште III сте пен НПК АЛ Ид
70 Бр зе ће Код по ла зи шта жи ча ре Ван НПК АЛ Ид
71 Бр зе ће Ру ди не Ван НПК АЛ Ид
72 Бо зо љин Пе тров гроб Ван НПК АЛ Ид
73 Бо зо љин Пет ко вац Ван НПК АЛ Ид
74 Бла же во Ам бу лан та Ван НПК АЛ Ид
75 Ли ва ђе Ма ла Ма гу ра Ван НПК АЛ Ид
76 Ли ва ђе Ве ли ка Ма гу ра Ван НПК АЛ Ид
77 Ли ва ђе Мун це ло III сте пен НПК АЛ Ид
78 Ли ва ђе Цр кви не Ван НПК АЛ Ид
79 Ли ва ђе Виг њи ште Ван НПК АЛ Ид
80 Ли ва ђе Ко ри та Ван НПК АЛ Ид
81 Па љев шти ца Ку ла Ван НПК АЛ Ид
82 Рав ни ште За пла ни на –То пи о ни ца III сте пен НПК АЛ Ид
83 Рав ни ште Не бе ске сто ли це III сте пен НПК АЛ Ид
84 Бр зе ће Во де ни ца1 Ван НПК ОНГ  – Ет но Ид
85 Бр зе ће Во де ни ца2 Ван НПК ОНГ  – Ет но Ид
86 Бр зе ће Во де ни ца3 III сте пен НПК ОНГ- Ет но Ид
87 Бр зе ће Во де ни ца4 Ван НПК ОНГ- Ет но Ид
88 Бр зе ће Гро бље Ван НПК ОНГ- Ет но Ид
89 Бо зо љин Гро бље Ван НПК ОНГ- Ет но Ид
90 Бо зо љин Гро бље Ван НПК ОНГ- Ет но Ид
91 Ли ва ђе За пис Ван НПК ОНГ- Ет но Ид
92 Бла же во Са вре ме но гро бље Ван НПК ОНГ- Ет но Ид
93 Бре зе ће Ку ћа Дра го ми ра Ко сти ћа Ван НПК ОГН  – арх Ид
94 Бре зе ће Ку ћа Ог ње на Ко сти ћа Ван НПК ОГН  – арх Ид
95 Бре зе ће Учи тељ ски ста но ви Ван НПК ОГН  – арх Ид
96 Рав ни ште Ка ра у ла III сте пен НПК СНВ  – исто ри ја Ид
97 Бр зе ће Ка ра у ла Ван НПК СНВ  – исто ри ја Ид
98 Бр зе ће Спо ме ник на Мра мо ру Ван НПК СНВ  – исто ри ја Ид
99 Бр зе ће Спо ме ник Јо си фу Пан чи ћу III сте пен НПК СНВ  – исто ри ја Ид

ОП ШТИ НА ЛЕ ПО СА ВИЋ
100 Бе ло Бр до Цр кви ште –Оста ци цр кве св  

Тро ји це (к п бр  1530)
Ван НПК Ар хе о ло шко на ла зи ште Еви ден ти ра но

101 Бе ло Бр до Цр ква брв на ра на те ме љи-
ма ста ри је цр кве св  Пет ке 
(к п бр 1519)

Ван НПК Ар хе о ло шко на ла зи ште Еви ден ти ра но

102 Бе ло Бр до Ка ра у ла Ван НПК СНВ  – исто ри ја Ид
103 Гув ни ште Ко ли ште Ван НПК АЛ Ид
104 Гув ни ште Ку ли не Ван НПК АЛ Ид

* На Ре фе рал ној кар ти 3  до бра су на зна че на на сле де ћи на чин: За шти ће на НКД (бр  1, 2, 3 и 64), Еви ден ти ра на НКД (бр  100 и 101) и Иден ти фи ко ва на НКД (оста ли бро је ви: 
4-63, 65-99 и 102-104)

 Из вор: За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Кра ље во: Сту ди ја за шти те и ре ви та ли за ци је кул тур ног на сле ђа на те ри то ри ји Про стор ног пла на по себ не на ме не На ци-
о нал ног пар ка Ко па о ник, Кра ље во 2015. го ди не; По кра јин ски за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре – При шти на: Еви ден ти ра на не по крет на кул тур на до бра на под руч ју 
оп шти не Ле по са вић у окви ру Про стор ног пла на под руч ја по себ не на ме не На ци о нал ног пар ка Ко па о ник, Ле по са вић 2015.



При о ри тет ис тра жи ва ња, из ра де до ку мен та ци је и ра до ва на 
кон зер ва ци ји и пре зен та ци ји има ју ар хе о ло шки ло ка ли те ти, а за 
објек те на род ног гра ди тељ ства (во де ни це, ба чи шта, Ми ја то ви ћа 
јаз и др.) при о ри тет су, осим на ве де ног, и ра до ви на ре ви та ли за ци-
ји и уре ђе њу ко ји ма ће се ти објек ти ста ви ти у основ ну функ ци ју 
и обез бе ди ти њи хо во од го ва ра ју ће ко ри шће ње. По се бан план ски 
при о ри тет је из ме шта ње спо ме ни ка/ма у зо ле ја Јо си фа Пан чи ћа на 
но ву ло ка ци ју. Пред ла же се да то бу де на Го бе љи.

Пла ном упра вља ња На ци о нал ног пар ка бли же ће се од ре ди ти 
еле мен ти одр жи вог ко ри шће ња кул тур ног на сле ђа на за шти ће ном 
под руч ју и у ме ро дав ном про стор ном окру же њу, у са рад њи са ин-
сти ту ци ја ма и ор га ни ма над ле жним за за шти ту кул тур них до ба ра, 
за шти ту при ро де и пла ни ра ње и уре ђе ње про сто ра, вла сни ци ма и 
ко ри сни ци ма зе мљи шта и обје ка та и стра на ма за ин те ре со ва ним за 
ула га ње у ме ре очу ва ња пре зен та ци је и функ ци о нал ног оспо со-
бља ва ња кул тур них до ба ра. 

3 .1 .1 .  Ме  ре  и  усло  ви  за  шти  те  и  ко  ри  шће  ња  НКД и 
њи  хо  ве  за  шти  ће  не  око ли  не

Утвр ђе на НКД и њи хо ва за шти ће на око ли на шти те се, уре-
ђу ју и ко ри сте у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је за шти та 
кул тур них до ба ра, ак ти ма о про гла ше њу/утвр ђи ва њу, до не тим 
про стор ним и ур ба ни стич ким пла но ви ма и Пла ном упра вља ња 
На ци о нал ним пар ком.

За про гла ше не спо ме ни ке кул ту ре ва же сле де ће за јед нич ке 
ме ре за шти те: очу ва ње из вор ног из гле да спо ља шње ар хи тек ту-
ре и ен те ри је ра, хо ри зон тал ног и вер ти кал ног га ба ри та, об ли ка 
и на ги ба кро ва, свих кон струк тив них и де ко ра тив них еле ме на-
та, ори ги нал них ма те ри ја ла и функ ци о нал них ка рак те ри сти ка; 
ажур но пра ће ње ста ња и одр жа ва ње кон струк тив но-ста тич ког 
си сте ма, кров ног по кри ва ча, свих фа са да, ен те ри је ра, ис прав но-
сти ин ста ла ци ја, са ни тар но опре ма ње, об ла га ње и об ра да зид них 
по вр ши на, осве тља ва ње, вен ти ла ци ја у спо ме ни ку кул ту ре; за бра-
на до град ње, над град ње и пре град ње спо ме ни ка кул ту ре; за бра на 
град ње обје ка та ко ји сво јом ар хи тек ту ром, га ба ри том и ви си ном 
угро жа ва ју спо ме ник кул ту ре; за бра на град ње обје ка та ко ји ни су 
у функ ци ји спо ме ни ка кул ту ре; за бра на ра до ва ко ји мо гу угро зи ти 
ста тич ку без бед ност спо ме ни ка кул ту ре; из град ња ин фра струк ту-
ре до зво ље на је са мо уз очу ва ње под зем них то ко ва тер мал них во-
да и прет ход но обез бе ђе ње за штит них ар хе о ло шких ис ко па ва ња 
и аде кват не пре зен та ци је на ла за; из во ђе ње гра ђе вин ских ра до ва 
и про ме на об ли ка те ре на до зво ље ни су са мо уз очу ва ње под зем-
них то ко ва тер мал них во да и прет ход но обез бе ђе ње за штит них ар-
хе о ло шких ис ко па ва ња и аде кват не пре зен та ци је на ла за; за бра на 
скла ди ште ња ма те ри ја ла и ства ра ња де по ни ја.

У за шти ће ним око ли на ма спо ме ни ка кул ту ре за јед нич ке ме-
ре за шти те су: за бра на град ње обје ка та ко ји сво јом ар хи тек ту ром, 
га ба ри том и ви си ном угро жа ва ју спо ме ник кул ту ре; за бра на град-
ње обје ка та ко ји ни су у функ ци ји спо ме ни ка кул ту ре; за бра на по-
ста вља ња по крет них те зги, ки о ска и дру гих при вре ме них обје ка та 
уну тар за шти ће не око ли не; ур ба ни стич ко, ко му нал но и хор ти кул-
тур но опре ма ње, сре ђи ва ње и ре дов но одр жа ва ње про сто ра за-
шти ће не око ли не; из град ња ин фра струк ту ре до зво ље на је са мо уз 
очу ва ње под зем них то ко ва тер мал них во да и прет ход но обез бе ђе-
ње за штит них ар хе о ло шких ис ко па ва ња и аде кват не пре зен та ци је 
на ла за; за бра на про си па ња, од ла га ња и при вре ме ног или трај ног 
де по но ва ња от пад них и штет них ма те ри ја  – хе миј ски агре сив них, 
екс пло зив них, отров них и ра ди о ак тив них.

За про гла ше на и еви ден ти ра на ар хе о ло шка на ла зи шта утвр-
ђе не ме ре за шти те су: за бра на нео вла шће ног ко па ња, од но ше ња 
ка ме на и зе мље са на ла зи шта, за бра на про ме не кон фи гу ра ци је те-
ре на, за бра на из град ње обје ка та, за бра на се че ња ста ба ла или по-
шу мља ва ња те ре на, као и пре вла че ња ста ба ла пре ко на ла зи шта, 
за бра на град ње ин фра струк ту ре, ин ду стриј ских обје ка та и по-
стро је ња, за бра на нео вла шће ног при ку пља ња по крет них ар хе о ло-
шких на ла за, за бра на из во ђе ња ру дар ских ра до ва, за бра на про си-
па ња, од ла га ња и при вре ме ног или трај ног де по но ва ња от пад них 
и штет них ма те ри ја  – хе миј ски агре сив них, екс пло зив них, отров-
них и ра ди о ак тив них, а у ње го вој за шти ће ној око ли ни: за бра на 
град ње обје ка та, за бра на про ме не об ли ка те ре на (ни ве ла ци ја те ре-
на, од но ше ње или де по но ва ње зе мље), за бра на по шу мља ва ња те-
ре на, се че шу ма, ва ђе ња ста рих па ње ва, за бра на про си па ња, од ла-
га ња и при вре ме ног или трај ног де по но ва ња от пад них и штет них 

ма те ри ја  – хе миј ски агре сив них, екс пло зив них, отров них и ра ди-
о ак тив них; из град ња ин фра струк ту ре, ин ду стриј ских обје ка та и 
по стро је ња, као и ру дар ски ра до ви до зво ља ва ју се под по себ ним 
усло ви ма над ле жног за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, уз 
прет ход но обез бе ђе ње за штит них ар хе о ло шких ис ко па ва ња и аде-
кват не пре зен та ци је на ла за и за бра на нео вла шће ног при ку пља ња 
по крет них ар хе о ло шких на ла за.

На по пи са ним од но сно иден ти фи ко ва ним ло ка ли те ти ма и 
објек ти ма из Та бе ле III-15 на осно ву усло ва над ле жних ин сти ту-
ци ја за за шти ту кул тур них до ба ра, утвр ђу ју се сле де ће ме ре за-
шти те по гру па ма по тен ци јал них кул тур них до ба ра, и то:

1) Ар хе о ло шки ло ка ли те ти (еви ден ти ра ни и иден ти фи ко ва-
ни): за бра њу је се нео вла шће но ко па ње, од но ше ње ка ме на и зе мље 
са на ла зи шта, про си па ње и од ла га ње от пад них и штет них ма те ри ја-
ла, скла ди ште ње ма те ри ја ла и ства ра ње де по ни ја, нео вла шће но при-
ку пља ње ар хе о ло шког ма те ри ја ла, оште ћи ва ње, од но ше ње и уни-
шта ва ње над гроб них спо ме ни ка; из во ђе ње гра ђе вин ских ра до ва и 
про ме на об ли ка те ре на до зво ља ва ју се са мо на кон обез бе ђе них ар хе-
о ло шких ис тра жи ва ња, уз аде кват ну пре зен та ци ју на ла за; на пар це-
ла ма ко је се гра ни че са еви ден ти ра ним ар хе о ло шким ло ка ли те ти ма 
обез бе ди ти над зор ар хе о ло га при ли ком из во ђе ња зе мља них ра до ва; 
уко ли ко се при зе мља ним ра до ви ма на и ђе на до са да не по зна то на-
ла зи ште, из во ђач је ду жан да об у ста ви ра до ве и оба ве сти над ле жну 
слу жбу за шти те; из во ђач је ду жан и да пре ду зме ме ре за шти те ка ко 
на ла зи ште не би би ло уни ште но и оште ће но; тро шко ве ис ко па ва ња 
и кон зер ва ци је от кри ве ног ма те ри ја ла сно си ин ве сти тор.

2) Објек ти на род ног гра ди тељ ства  – ет но објек ти (во де ни це, 
стру га ре, ва ља ри це, ба чи је и др.): за бра њу ју се ра до ви ко ји мо гу 
угро зи ти и про ме ни ти из вор ни из глед ар хи тек ту ре, хо ри зон тал ни и 
вер ти кал ни га ба рит, об лик и на гиб кро ва, кон струк тив не и де ко ра-
тив не еле мен те, ори ги нал не ма те ри ја ле и стил ске ка рак те ри сти ке, 
ста тич ку без бед ност обје ка та; за бра њу је се пре прав ка, до град ња и 
над град ња, скла ди ште ње ма те ри ја ла и ства ра ње де по ни ја, из град ња 
обје ка та ко ји сво јом ар хи тек ту ром, га ба ри том и ви си ном угро жа ва-
ју кул тур но до бро; из град ња обје ка та ин фра струк ту ре до зво ље на је 
са мо под усло ви ма и над зо ром над ле жне уста но ве за шти те; из во-
ђе ње гра ђе вин ских ра до ва и про ме на об ли ка те ре на до зво ља ва ју се 
са мо уз очу ва ње из вор не ма три це, при род ног ве ге та циј ског ти па и 
прет ход но обез бе ђе них ар хе о ло шких ис тра жи ва ња; при об на вља њу 
и ре ви та ли за ци ји (ста вља њу у основ ну на ме ну) ет но обје ка та ко ји 
су у пот пу но сти ру и ни ра ни, ако цр теж, фо то гра фи ја или дру ги за-
пис о тим објек ти ма не по сто ји, мо же се де ли мич но од сту пи ти од 
прет по ста вље ног из вор ног ар хи тек тон ско-гра ђе вин ског ре ше ња и 
га ба ри та, у скла ду са пла ни ра ном на ме ном обје ка та и по шту ју ћи 
основ не стан дар де и сти ло ве тра ди ци о нал не из град ње.

3) Оста ли објек ти гра ди тељ ског на сле ђа  – гра ђан ска и са-
крал на ар хи тек ту ра: при ме њу ју се исте ме ре прав не и тех нич ке 
за шти те као код про гла ше них спо ме ни ка кул ту ре; кон зер ва тор ски 
про јек ти мо гу се код не ких обје ка та ди зај ни ра ти та ко да оства ре 
по ми ре ње ин те гри те та и осо бе но сти из вор ног ре ше ња са при хва-
тљи вим стан дар ди ма са вре ме ног жи во та; за про јек те ре ста у ра ци-
је и адап та ци је по треб но је ар хи тек тон ски ис тра жи ти и сни ми ти 
објек те и на кон то га при ба ви ти усло ве над ле жне ин сти ту ци је за 
за шти ту спо ме ни ка кул ту ре.

4) Ста ра гро бља: за бра њу је се скла ди ште ње ма те ри ја ла и 
ства ра ње де по ни ја от па да на де ло ви ма гро бља са нај ста ри јим спо-
ме ни ци ма, укла ња ње ста рих спо ме ни ка ка ко би се осло бо дио про-
стор за но во са хра њи ва ње, од но ше ње над гроб ни ка и пре ко па ва ње 
гроб них ме ста, из ме шта ње или оште ћи ва ње ка но та фа без усло ва и 
са гла сно сти слу жбе за шти те; из град ња обје ка та до зво ље на је са мо 
под усло ви ма и над зо ром слу жбе за шти те.

5) Спо ме ни ци и спо мен че сме: за бра њу је се оште ћи ва ње и 
уни шта ва ње спо ме ни ка и спо мен-че сми, њи хо вих ка ме них, ме-
тал них и дру гих еле ме на та и ин ста ла ци ја; обез бе ђу је се ре дов но 
одр жа ва ње, од но сно об на вља ње оште ће них и из бле де лих нат пи са, 
за ме на до тра ја лих де ло ва, одр жа ва ње чи сто ће и уред но сти, на ту-
рал но уре ђе ње при ла за и не по сред ног окру же ња спо мен-обе леж ја 
са тех нич ким ре ше њи ма ко ји ма се на при кла дан и еко ло шки без-
бе дан на чин омо гу ћа ва при ступ и пар ки ра ње мо тор них во зи ла.

6) Ми ја то ви ћа јаз: обез бе ђу је се ре кон струк ци ја овог из у-
зет ног хи дро-тех нич ког ре ше ња, ма кар од Са мо ков ке до гре бе на 
Ку ка ви це, из над Ко зјих сте на, та ко да се ње го ва об но вље на функ-
ци ја (са про то ком во де) мо же по вре ме но де мон стри ра ти за по се-
ти о це; за ре кон струк ци ју/ре ви та ли за ци ју ја за мо гу се ко ри сти ти 



са вре ме не тех ни ке, на без бе дан на чин, као и са вре ме ни ма те ри ја-
ли ко ји би се аде кват но ма ски ра ли на ви дљи вим де о ни ца ма ја за; 
дуж тра се ја за из гра ди ти пе шач ку ста зу ко ја би по се ти о ци ма пру-
жи ла из ван ред но уз бу дљив, аван ту ри стич ки до жи вљај про ла ска 
ли ти ца ма и стр ми на ма сте но ви тог од се ка Ко зјих сте на.

3.2. За шти та сли во ва аку му ла ци ја „Ће ли је” и „Се ло ва”

Део под руч ја На ци о нал ног пар ка на ко ме су ус по ста вље на 
сва три ре жи ма за шти те при ро де об у хва ћен је зо ном III за шти те у 
сли во ви ма аку му ла ци ја „Ће ли је” и „Се ло ва”. Ре жи ми за шти те I –III 
сте пе на На ци о нал ног пар ка су стро жи од ре жи ма за шти те, уре ђе ња 
и ко ри шће ња про сто ра у зо ни III за шти те аку му ла ци је, та ко да се 
на под руч ју На ци о нал ног пар ка спро во де ре жи ми за шти те при ро де 
ко ји обез бе ђу ју и за шти ту ква ли те та во да у об у хва ће ним де ло ви ма 
сли во ва две аку му ла ци је. 

За де ло ве под руч ја Про стор ног пла на ван На ци о нал ног пар-
ка, при ме њу ју се ре жи ми ко ји од го ва ра ју усло ви ма за зо ну III за-
шти те аку му ла ци је и то: 

 – ре жим кон тро ли са не из град ње и ко ри шће ња про сто ра ко ји 
обез бе ђу је за шти ту ква ли те та во да и здрав стве ну ис прав ност во де 
из во ри шта. Ра ди се са мо о по ја ча ним ме ра ма са ни та ци је, а не о 
ре стрик ци ји ко ја би угро жа ва ла раз вој на се ља. У овој зо ни ни је 
до зво ље но не кон тро ли са но де по но ва ње ко му нал ног и дру гог от-
па да, ло ци ра ње и уре ђе ње де по ни ја чвр стог от па да, де по но ва ње, 
скла ди ште ње и тран спорт опа сних ма те ри ја и ма те ри ја ко је се не 
сме ју ди рект но или ин ди рект но уно си ти у во де;

 – мо гу ће је за др жа ва ње по сто је ћих и из град ња но вих ста ни-
ца снаб де ва ња по гон ским го ри вом на осно ву про це не ути ца ја на 
ква ли тет жи вот не сре ди не и ква ли тет во да, и при ба вље них вод них 
усло ва и вод не са гла сно сти;

 – ни је до зво ље но гра ђе ње про из вод них по го на, тер мо е нер-
гет ских и дру гих обје ка та, као ни оба вља ње ру дар ских и дру гих 
ра до ва чи је от пад не во де са др же за га ђу ју ће ма те ри је или на би ло 
ко ји на чин угро жа ва ју ква ли тет и ре жим во да;

 – до зво ље на је ре а ли за ци ја обје ка та ви ших ни воа фи на ли за-
ци је, са „чи стим” тех но ло ги ја ма ко ји ни су ве ћи по тро ша чи во де и 
ко је не ма ју чвр сте или теч не от пад не и опа сне ма те ри је; 

 – до зво ље но је гра ди ти ма ле за нат ско-ин ду стриј ске по го не 
(објек ти за пре ра ду по љо при вред них про из во да, ми ни-хлад ња че, 
су ша ре, мли но ви и сл.), уз ко ри шће ње ре цир ку ла ци је во де у тех-
но ло шким про це си ма, од но сно уз оба ве зу да се ма ње ко ли чи не 
от пад них во да пре чи сте до про пи са не кла се ква ли те та пре ис пу-
шта ња у ре ци пи јент; 

 – по сто је ћи ка ме но ло ми пред у зе ће тех нич ке ме ре ко је спре-
ча ва ју да от пад не ма те ри је до спе ју у во до ток би ло у ра су том (ма-
те ри јал от крив ке, сит не фрак ци је из се па ра ци ја) или у теч ном ста-
њу (су спен до ван на нос на стао ис пи ра њем фрак ци ја);

 – ко ри шће ње и уре ђе ње по љо при вред ног и шум ског зе мљи-
шта за сни ва ће се на про гра му уре ђе ња по љо при вред но-шум ског 
зе мљи шта у зо на ма за шти те из во ри шта во да, јер ни је до зво ље на 
ин тен зив на упо тре ба пе сти ци да, хер би ци да и ве штач ких ђу бри ва 
на зе мљи шту ко је се ко ри сти у по љо при вред не свр хе;

 – у на се љи ма и зо на ма са стам бе ним, ту ри стич ким и еко ном-
ским објек ти ма, код ко јих се на би ло ко ји на чин мо гу угро зи ти из-
дан ске, по вр шин ске во де и аку му ла ци ја, обез бе ди ће се са ни тар но 
без бед но при ку пља ње и пре чи шћа ва ње или од во ђе ње от пад них 
во да ван сли ва аку му ла ци је, што усло вља ва ре а ли за ци ју ка на ли-
за ци о них си сте ма и од го ва ра ју ћих по стро је ња за пре чи шћа ва ња 
от пад них во да са тер ци јар ним пре чи шћа ва њем;

 – за на се ља, у ко ји ма због кон фи гу ра ци је те ре на и раз у ђе но-
сти, ре а ли за ци ја ка на ли за ци о ног си сте ма ни је ре ал на  – при ме њу је 
се са ни та ци ја на ни воу до ма ћин ста ва или гру пе ку ћа пу тем про-
пи сних сен гру па и ре зер во а ра/та ло жни ца за са ку пља ње от пад них 
во да, уз њи хо во ор га ни зо ва но пра жње ње; 

 – за бра ње но је де по но ва ње ко му нал ног и дру гог от па да, те 
ма те ри ја ко је се не сме ју ди рект но или ин ди рект но уно си ти у во де; 

 – тран спорт опа сних ма те ри ја до зво љен је ис кљу чи во уз кон-
тро ли сан пре воз и под прат њом;

 – раз вој и уре ђе ње ло кал не са о бра ћај не и тех нич ке ин фра-
струк ту ре ре а ли зо ва ће се без по себ них зах те ва у по гле ду за шти те 
аку му ла ци ја;

 – до зво ља ва се ре а ли за ци ја из лет нич ких, ри бо лов них, пе шач-
ких и би ци кли стич ких ста за са ма њим објек ти ма за ин фор ми са ње 

и пре дах ту ри ста (ин фор ма тив ни пунк то ви, од мо ри шта, ви ди ков-
ци, над стре шни це за скла ња ње од не вре ме на) и зо на ту ри стич ке 
из град ње, под усло вом са ни тар но без бед ног при ку пља ња и пре чи-
шћа ва ња от пад них во да, а та мо где је мо гу ће и од во ђе ња от пад них 
во да ван сли ва аку му ла ци је.

4. Ути цај по себ не на ме не на раз вој по је ди них обла сти

4.1. При род ни ре сур си

По љо при вре да
По љо при вре да ће се раз ви ја ти без по себ них огра ни че ња, уз 

услов да се обез бе ди аде кват на за шти та гор њих сли во ва Ра си не и 
То пли це и да се оне мо гу ћи пре но ше ње кул ту ра, дру гих не а у тох-
то них са сто ји на и хе миј ских сред ста ва на под руч је На ци о нал ног 
пар ка Ко па о ник, што ће под ра зу ме ва ти по јас око гра ни це На ци о-
нал ног пар ка Ко па о ник у ши ри ни од нај ма ње 300 m, у ко ме мо ра ју 
би ти са мо аутох то не шу ме, па шња ци или ли ва де. Осно ву по љо-
при вре де под руч ја чи ни ће сто чар ство за сно ва но на ра ци о нал ном 
ко ри шће њу па шне осно ве и об но ви ге но фон да тра ди ци о нал них 
па сми на, на ја го ди ча стом и ко шти ча вом во ћу уз об на вља ње ста-
рих до ма ћих сор ти, на са ку пља њу шум ских пло до ва, ле ко ви тог и 
аро ма тич ног би ља, као и на фор ми ра њу ми кро-ка па ци те та за при-
хва та ње и пре ра ду ло кал них по љо при вред них си ро ви на, пр вен-
стве но би о ло шки ква ли тет не („здра ве”) хра не. Про гра мом раз во ја 
по љо при вре де на под руч ју Про стор ног пла на утвр ди ће се кон цепт 
и ор га ни за ци ја по љо при вре де, асор ти ман про из во да, до зво ље не 
ко ли чи не хе миј ских сред ста ва и ве штач ких ђу бри ва и дру го.

За шти ће ни пла нин ски па шња ци у окви ру ре жи ма за шти те 
II сте пе на пред ви ђе ни су пре те жно за оп ште-ко ри сне функ ци је у 
по гле ду за шти те тла, очу ва ња укуп ног пре де ла, за шти те фло ре и 
фа у не, за шти те во да, за шти те при род них вред но сти, ре кре а ци је, 
спор та и огра ни че не пре гон ске ис па ше за ви сно од би о ло шког ка-
па ци те та трав ња ка (у ци љу одр жа ва ња па шњач ке ве ге та ци је). 

У III сте пе ну за шти те пла нин ски па шња ци су се зон ски пред-
ви ђе ни нај ве ћим де лом за алп ске и нор диј ске ски ја шке те ре не (зи-
ми) и за из лет нич ко-пла ни нар ске ста зе и пунк то ве, као и пре гон ску 
ис па шу сто ке (ле ти). Пла нин ским па шња ци ма би ће за хва ће не и 
тра се алп ских ски ја шких ста за и жи ча ра на про се ци ма кроз шу му 
(у са ста ву шум ског зе мљи шта). Ови па шња ци су у ка те го ри ји при-
род них пла нин ских па шња ка, што зна чи да на њи ма ни су пред ви-
ђе не ме ли о ра ци је (сем у слу ча ју за тра вљи ва ња ма њих по вр ши на 
го ле ти и шум ских про се ка за ста зе и жи ча ре, без раз о ра ва ња, уз 
ђу бре ње стај ња ком и уз ко ри шће ње аутох то них трав них са сто ји на). 
Пла нин ске ли ва де су нај ве ћим де лом на ме ње не за про из вод њу се-
на и пре гон ску ис па шу сто ке, а на по год ним, за рав ње ним пар це ла-
ма и за ма ње ора ни це на ме ње не ор га ни зо ва ној про из вод њи би о ло-
шки ви со ко вред ног се мен ског кром пи ра и не ких дру гих се мен ских 
ма те ри ја ла, са ка па ци те ти ма и про из вод ним усло ви ма (на ма њим 
пар це ла ма укло пље ним у пре део, уз за шти ту од еро зи је, без зна чај-
ни је упо тре бе хе миј ских сред ста ва, уз пер ма нент ну кон тро лу про-
из вод ње и дру го). Ма ње по вр ши не ли ва да би ће у функ ци ји ло ка-
ци ја ба чи шта, зим ских и лет њих спорт ско-ре кре а тив них и дру гих 
на ме на. На ли ва да ма је пред ви ђе на огра ни че на ме ли о ра ци ја, без 
раз о ра ва ња и упо тре бе хе миј ских сред ста ва, уз ђу бре ње стај ња ком 
и ис кљу чи во ко ри шће ње аутох то них трав них са сто ји на.

Шу мар ство, лов и ри бо лов
Шу мар ство ће се раз ви ја ти као при вред на гра на, уз одр жа-

ва ње ви ше стру ке уло ге и функ ци је шу ма, шум ских ста ни шта и 
шум ских пре де ла и аде кват не ме ре не ге шу ма. Пер ма нент но ће се 
по бољ ша ва ти усло ви за ја ча ње ан ти е ро зив них, хи дро ло шких, ту-
ри стич ко-ре кре а тив них, еко ло шких и дру гих ко ри сних функ ци ја 
шу ма. При об на вља њу шу ма пред ност ће има ти при род но об на-
вља ње. По шу мља ва ње го ле ти и еро ди ра них по вр ши на вр ши ће се 
ис кљу чи во аутох то ним са сто ји на ма. За шти ће на шу ма по себ не на-
ме не као спе ци фич на ка те го ри ја шу ме, пред ви ђе на је пре те жно за 
оп ште-ко ри сне функ ци је у по гле ду за шти те при ро де, од но сно за-
шти та тла, очу ва ње пеј за жно-ам би јен тал ног ли ка про сто ра, за шти-
те фло ре и фа у не у ши рем сми слу, као и за шти те во да, за шти те, 
ис тра жи ва ња и пре зен та ци је при род них вред но сти, пре зен та ци је 
при ро де и при род них вред но сти по се ти о ци ма, ре кре а ци је и спор-
та. Ова кав тип шу ме под ра зу ме ва ти по ло шко га здо ва ње са ци љем 
уз го ја ква ли тет не шу ме и ле че ња обо ле лих вр ста, уз оства ри ва ње 



спо ред них еко ном ских ефе ка та кроз нео п ход ну се чу у функ ци ји уз-
го ја. У окви ру ове шу ме пред ви ђен је и уз гој ди вља чи чи ји ре жим 
се укла па у оста ле ре жи ме ове при род не сре ди не (са нео п ход ним 
слу жбе ним са др жа ји ма у функ ци ји уз го ја шу ме и ди вља чи).

Ре жим шу ма по себ не на ме не у III сте пе ну за шти те да је пред-
ност оп ште ко ри сним над про из вод ним функ ци ја ма (од но сно са 
про из вод ним функ ци ја ма ко је ће би ти ускла ђе не са уз гој ним функ-
ци ја ма), у при бли жно рав но прав ном од но су са па шња ци ма и ли ва-
да ма. У овој шу ми под ра зу ме ва се ти по ло шко га здо ва ње са ци љем 
уз го ја ква ли тет не шу ме уз оздра вље ње обо ле лих шу ма. Уна пре ђе-
ње га здо ва ња овим шу ма ма под ра зу ме ва ће уво ђе ње шум ског ре да, 
уре ђе ње шум ских пу те ва и оста ле шум ске ин фра струк ту ре у функ-
ци ји про тив по жар не за шти те, за шти те и уз го ја ди вља чи и дру го. 

Бу ду ће по шу мља ва ње и се ча ове шу ме у знат ној ме ри ће би-
ти од ре ђе ни пред ви ђе ним рас по ре дом са др жа ја по ну де у про сто-
ру, под цен та ра и пунк то ва ре кре а ци је, спор та и ту ри зма (алп ске 
ски ја шке ста зе и жи ча ре, под цен три и пунк то ви ТЦ Ко па о ник), 
ба чи шта, но вих са о бра ћај ни ца и но вих са др жа ја оста лих ви до ва 
ин фра струк ту ре. Део са др жа ја ре кре а ци је и спор та (из лет нич ко-
пла ни нар ске и нор диј ско-ски ја шке ста зе, пунк то ви за оп шту ре-
кре а ци ју и пла ни нар ски ло гор), са др жа ји у функ ци ји шу мар ства и 
оста ли са др жа ји би ће при ла го ђе ни ре жи му шу ма, или су ван шу ме.

У скла ду са зах те ви ма стан дар да за га здо ва ње шу ма ма у Ср-
би ји до но се се смер ни це за фор ми ра ње шум ских за штит них зо-
на по ред во до то ка, јав них пу те ва и на се ља. За штит не зо не су у 
функ ци ји обез бе ђи ва ња по зи тив них ути ца ја шу ма на ста бил ност 
еко си сте ма, очу ва ња од ре ђе них ста ни шта, би о ло шке пре де о не ра-
зно ли ко сти и аутен тич ног из гле да пре де ла. На под руч ју Про стор-
ног пла на тре ба фор ми ра ти за штит не зо не ши ри не 10 –15 m дуж 
ма њих реч них то ко ва и ДП II ре да.

Лов ство ће би ти за сно ва но на уз го ју аутох то не ди вља чи у уз-
гој ним ре зер ва ти ма на те ри то ри ји На ци о нал ног пар ка Ко па о ник и 
у ор га ни зо ва њу ло ва по лов ним осно ва ма ван На ци о нал ног пар ка 
Ко па о ник и по по тре би у ши рим про стор ним це ли на ма, уз по ве-
ћа ње број но сти про ре ђе них вр ста и по сти за ње број но сти по пу ла-
ци ја га је них вр ста ди вља чи. Пла ни ра но је фор ми ра ње ло ви шта са 
ре про цен тром ван под руч ја На ци о нал ног пар ка и нај ве ћим де лом 
ван под руч ја Про стор ног пла на на те ри то ри ји КО Па љев шти ца и 
КО Кри ва Ре ка (оп шти на Брус). Пре ли ми нар на гра ни ца ло ви шта 
да та је на Ре фе рал ној кар ти 1. У за ви сно сти од тем па и по тре ба 
раз во ја ски ја ли шта у сек то ру 10, ко је се де лом на ла зи ван под руч-
ја Про стор ног пла на, утвр ди ће се и ко нач на гра ни ца об у хва та ло-
ви шта. Уко ли ко се про це ни да не ма ин те ре са за да љим ши ре њем 
ски ја ли шта у сек то ру 10, гра ни ца и об у хват ло ви шта мо гу се про-
ши ри ти за пад но до Мра мор ске ре ке на те ри то ри ји КО Кри ва Ре ка.

Спорт ски ри бо лов би ће до зво љен на свим во де ним по вр ши-
на ма ван На ци о нал ног пар ка Ко па о ник сра змер но бо гат ству ри-
бљег фон да, а про из вод но ри бар ство са аутох то ним вр ста ма у риб-
ња ци ма и ма лим аку му ла ци ја ма, уз уна пре ђе ње ри бљег фон да.

4.2. При вред ни раз вој

Под прет по став ком да ће би ти ис пу ње ни основ ни пред у сло-
ви да љег при вред ног раз во ја план ског под руч ја, ко ји се од но се на 
уса гла ша ва ње ин те ре са за шти те и раз во ја, при ла го ђа ва ње тр жи-
шним усло ви ма при вре ђи ва ња, уз ства ра ње ди на мич ног по слов-
ног ам би јен та у све три оп шти не, сход но њи хо вим по тен ци ја ли ма, 
огра ни че њи ма и мо гућ но сти ма, мо гу се де фи ни са ти сле де ћи стра-
те шки при о ри те ти раз во ја: 

1) ту ри зам, са цен трал ним про јек том ту ри стич ке де сти на ци је 
Ко па о ник, и ком пле мен тар не еко ло шки при хва тљи ве де лат но сти са 
пра те ћим услу га ма за под ми ри ва ње по тре ба ту ри ста и из лет ни ка; 
про је кат би до при нео ства ра њу ди на мич не по слов не кли ме, по бољ-
ша ва њу стан дар да и за по сле но сти ло кал ног ста нов ни штва, исто-
вре ме но под сти чу ћи раз вој по љо при вре де и ре ша ва ју ћи мно ге раз-
вој не про бле ме укљу чу ју ћи и по ди за ње атрак тив но сти окру же ња за 
ин ве сти ра ње и по бољ ша ње де мо граф ске струк ту ре ста нов ни штва; 

2) по љо при вре да, за сно ва на на уна пре ђе ним тра ди ци о нал-
ним ви до ви ма, уз ства ра ње усло ва за: ефи ка сни ју про из вод њу, 
фор ми ра ње ми кро по го на за пре ра ду по љо при вред них про из во да, 
пла сман про из во да, раз вој сто чар ства, по ве ћа њем про сеч не ве-
ли чи не по се да и брен ди ра њем сточ ног фон да и про из во да, удру-
жи ва њем про из во ђа ча и др; нај зна чај ни ју шан су ова квог раз во ја 
по љо при вре де пред ста вља ће ње на ин те гра ци ја са ту ри змом кроз 

ди рек тан пла сман про из во да, ан га жо ва ње у се о ском ту ри зму, мо-
ти ви са ње мла дих за оста нак и по вра так и др.; 

3) ма ла и сред ња пред у зе ћа, као основ ни об лик ор га ни зо ва ња 
фир ми и ге не ра тор раз во ја, кон ку рент но сти и за по шља ва ња; по себ-
но је бит но ак ти ви ра ти ми кро-би зни се и тзв. по ро дич не фир ме (до-
ма ће ра ди но сти и др) као основ не ка ри ке  – про из вод но-по слов не 
је ди ни це/по го не за про из вод њу или пре ра ду по љо при вред них про-
из вод ња, уз њи хов пла сман ка ту ри стич ким цен три ма и на се љи ма; 

4) еду ка ци ја ста нов ни штва у обла сти за шти те при ро де, ал-
тер на тив не се о ске еко но ми је и ту ри стич ке де лат но сти (кул ту ра 
ста но ва ња, уре ђе ње пре де ла и окућ ни це, ку ли нар ство, мар ке тинг, 
ко му ни ка ци ја, кул тур ни ам би јент и сл.). 

4.3. Раз вој на се ља, де мо граф ски и со ци јал ни раз вој

Мре жа на се ља
Раз вој мре же на се ља на под руч ју Про стор ног пла на, у окви-

ру си сте ма на се ља у оп шти на ма Ра шка, Брус и Ле по са вић, за сни-
ва ће се на сле де ћој функ ци о нал ној хи је рар хи ји и функ ци о нал ним 
ве за ма об у хва ће них на се ља:

 – Се кун дар ни оп штин ски цен три  – У овој ка те го ри ји пла ни-
ра ни су Јо ша нич ка Ба ња као тра ди ци о нал но на се ље и се кун дар-
ни ту ри стич ки цен тар, Су во ру ди ште као но ви, спе ци фич ни ви-
со ко пла нин ски цен тар у скло пу ТЦ Ко па о ник у оп шти ни Ра шка и 
Бр зе ће као но ви се кун дар ни ту ри стич ки цен тар у оп шти ни Брус. 
Овим цен три ма ће гра ви ти ра ти нај ве ћи број се о ских на се ља на 
под руч ју Про стор ног пла на. Из у зе так су на се ља у ка та стар ским 
оп шти на ма Ба дањ, Се ме теш, Ти о џе, Кре ми ће и де ли мич но Ши-
па чи на, ко ја ће гра ви ти ра ти дру гим се кун дар ним цен три ма на те-
ри то ри ји оп шти не Ра шка (Бр ве ни ку и Руд ни ци). У се кун дар ним 
цен три ма би ће сме штен зна ча јан део за по сле них у ТЦ Ко па о ник;

 – Цен три за јед ни ца се ла  – Цен три за јед ни ца се ла пред ви ђе ни 
су у тра ди ци о нал ним на се љи ма са ту ри стич ким функ ци ја ма  – у 
се кун дар ним ту ри стич ким цен три ма Кри ва Ре ка (оп шти на Брус) и 
Бе ло Бр до (оп шти на Ле по са вић). 

Се кун дар ним оп штин ским цен три ма и цен три ма за јед ни ца 
се ла гра ви ти ра ће сва на се ља на под руч ју Про стор ног пла на. Ова 
на се ља при хва ти ће и део за по сле них у ТЦ Ко па о ник.

Оста ла се ла и за се о ци су ма ња тра ди ци о нал на на се ља, ве ћим 
де лом са пер спек ти вом у ин те гра ци ји ло кал них ком пле мен тар них 
ак тив но сти са ту ри змом. 

Глав ни пред у сло ви за раз вој мре же на се ља и очу ва ње по је ди-
них на се ља на под руч ју Про стор ног пла на ван На ци о нал ног пар ка 
су раз вој ло кал не са о бра ћај не ин фра струк ту ре, спе ци ја ли зо ва ног 
пре во за (ма њим во зи ли ма у при ват ном сек то ру, жи ча ра ма и слич-
но), спорт ско-ре кре а тив не по ну де у про сто ру (ту ри стич ке ин фра-
струк ту ре) и те ле ко му ни ка ци ја. Ти ме би се, по ред укљу чи ва ња у 
ту ри стич ку по ну ду, омо гу ћи ло и ор га ни зо ва ње мо бил них јав них 
слу жби (здрав ства, еду ка ци је, со ци јал не за шти те и слич но) и јав-
них сер ви са (ме сне кан це ла ри је, ко му нал них и тех нич ких слу жби 
и сер ви са и дру го) у свим на се љи ма, од но сно њи хо во са о бра ћај но 
и функ ци о нал но по ве зи ва ње са тер ци јар ним, се кун дар ним и при-
мар ним оп штин ским цен три ма. 

Про стор ним пла но ви ма је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве и од го-
ва ра ју ћим ур ба ни стич ким пла ном утвр ђу је се ши ре ње и уре ђе ње 
на се ља на под руч ју про стор ног пла на ван На ци о нал ног пар ка.

Ста нов ни штво и со ци јал ни раз вој
Про јек ци ја ста нов ни штва из вр ше на је при ме ном ма те ма тич-

ког ме то да ко ји је за сно ван на кре та њу ста нов ни штва у про шло-
сти, при че му су ко ри шће ни по да ци из прет ход на два По пи са ста-
нов ни штва (Та бе ла III-16).

Та бе ла III-16: Про јек ци ја ста нов ни штва на под руч ју Про-
стор ног пла на за 2019. го ди ну 

Оп шти на На се ља 2002.* 2011.* 2019.
Ра шка Ши па чи на, Ти о џе, Ли си на, Се ме теш, Ба дањ, 

Кре ми ће, Јо ша нич ка Ба ња, Ра ко вац, Цр на 
Гла ва, Ко па о ник

2334 1821 1419

Брус Бо зо љин, Рав ни ште, Кне же во, Бр зе ће, Ли ва-
ђе, Па љев шти ца, Кри ва Ре ка

1291 990 722

Ле по са вић Гув ни ште, Бе ло Бр до - - -
Под руч је Про стор ног пла на 3625 2811 2141

* Из вор: По пис ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва 2011. у Ре пу бли ци Ср би-
ји, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, 2014.



Пре ма про јек ци ји ста нов ни штва до 2019. го ди не оче ку је се 
на ста вак не га тив них де мо граф ских трен до ва у свим на се љи ма на 
под руч ју Про стор ног пла на. До 2019. го ди не мо же се оче ки ва ти 
пад укуп ног бро ја ста нов ни ка од око 30% у од но су на 2011. го ди ну.

На ве де не про це не бу ду ћег бро ја ста нов ни ка тре ба по сма тра-
ти оквир но, про ме не у кре та њу ста нов ни ка за ви си ће од укуп ног 
со цио-еко ном ског раз во ја план ског под руч ја. С об зи ром на то да 
под руч је Про стор ног пла на по се ду је из у зет не при род не и кул тур-
не вред но сти прет по ста вља се да при ме ном ме ра за под сти ца ње 
со цио-еко ном ског раз во ја мо же до ћи до успо ра ва ња де по пу ла ци је. 
За убла жа ва ње не га тив них де мо граф ских то ко ва у на ред ном пе-
ри о ду зна ча јан ути цај има ће под сти ца ње пре ква ли фи ка ци је и за-
по шља ва ња ло кал ног ста нов ни штва као и под сти ца ње про стор не 
мо бил но сти и се зон ског бо рав ка ста нов ни штва у окру же њу.

Раз вој јав них слу жби у на се љи ма на под руч ју Про стор ног 
пла на ван гра ни ца На ци о нал ног пар ка за сни ва ће се на сле де ћим 
опре де ље њи ма:

 – По бољ ша ње до ступ но сти услу га ко ри сни ци ма ор га ни зо-
ва њем си сте ма мо бил них услу га ко је се при ла го ђа ва ју по тре ба ма 
ко ри сни ка. У том сми слу нео п ход но је обез бе ди ти од го ва ра ју ћу 
опре му, во зи ла и про сто ри је за пе ри о дич но пру жа ње услу га;

 – Ре кон струк ци ја, адап та ци ја и са на ци ја по сто је ћих ка па ци-
те та као и из град ња уни вер зал них ви ше функ ци о нал них цен та ра у 
на се љи ма за пру жа ње јав них услу га;

 – Ор га ни зо ва ње спе ци ја ли зо ва ног пре во за уче ни ка;
 – Про гра ми до ква ли фи ка ци је и пре ква ли фи ка ци је ло кал ног 

ста нов ни штва као и при ла го ђа ва ње обра зов них про фи ла у сред-
њим шко ла ма на под руч ју оп шти на Брус, Ра шка и Ле по са вић 
по тре ба ма пла ни ра ног раз во ја по љо при вре де, ту ри зма, услу га, 
за шти те и пре зен та ци је при род них и кул тур них вред но сти на под-
руч ју Про стор ног пла на;

 – По бољ ша ње ква ли те та са о бра ћај не ин фра струк ту ре.
Про стор ним пла но ви ма је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве бли же се 

утвр ђу је раз вој мре же обје ка та и услу га јав них слу жби за на се ља ко-
ја се на ла зе на под руч ју Про стор ног пла на ван На ци о нал ног пар ка.

4.4. Ин фра струк тур ни си сте ми (Ре фе рал на кар та 2)

По ло жај ли ниј ских ин фра струк тур них си сте ма (пу те ва и да-
ле ко во да) је дат на ре фе рал ним кар та ма Про стор ног пла на ге не-
рал но и пре те жно ше мат ски. При ли ком из град ње и ре кон струк ци-
је ли ниј ских ин фра струк тур них си сте ма на под руч ју На ци о нал ног 
пар ка из ра ди ће се од го ва ра ју ћа тех нич ка и план ска до ку мен та ци ја 
у скла ду са пре ци зни је де фи ни са ним усло ви ма За во да за за шти ту 
при ро де Ср би је ко јом ће се утвр ди ти ко нач ни по ло жа ји и тра се.

4 .4 .1 .  Са  о  бра  ћа ј  на  ин  фра  ст рук ту  ра

Пут на мре жа
Раз вој пут не мре же на под руч ју би ће ускла ђен са ре жи ми ма 

за шти те На ци о нал ног пар ка Ко па о ник и са ре жи ми ма са о бра ћа ја у 
скла ду с основ ним функ ци ја ма са о бра ћај ни ца: а) јав не са о бра ћај-
ни це  – др жав ни пу те ви II ре да, оп штин ски/ло кал ни пу те ви, пла-
ни ра на пла нин ска же ле зни ца и жи ча ре; б) кон тро ли са ни прав ци 
кре та ња ту ри ста ко ри шће њем по сто је ћих и пла ни ра них ло кал них 
пу те ва и ста за  – ски ја шког, пе шач ког, би ци кли стич ког и ја хач ког 
кре та ња по се ти ла ца На ци о нал ног пар ка Ко па о ник по утвр ђе ним 
ити не ре ри ма за пре зен та ци ју вред но сти На ци о нал ног пар ка Ко-
па о ник и ту ри стич ким са др жа ји ма; и в) слу жбе ни прав ци мо то-
ри зо ва ног и оста лог кре та ња за по тре бе пре зен та ци је вред но сти 
На ци о нал ног пар ка Ко па о ник, ту ри зма, ре кре а ци је и спор та (снаб-
де ва ње, тех нич ко оп слу жи ва ње и слич но), шу мар ства (шум ски пу-
те ви), спе ци јал не и по себ не на ме не и др.

Око сни цу раз во ја и уре ђе ња пут не мре же на под руч ја Про-
стор ног пла на чи ни до град ња, мо дер ни за ци ја, ре кон струк ци ја и 
по ја ча но одр жа ва ње по је ди них де о ни ца ДП II ре да.

Овим про стор ним пла ном по твр ђу је се план ско ре ше ње ко-
јим се ре зер ви ше по тен ци јал ни ко ри дор кру жног пу та око гра ни-
це На ци о нал ног пар ка Ко па о ник у ви син ској зо ни од око 1.000 до 
1.200 m н в, ко ји ће на ста ти по ве зи ва њем по сто је ћих шум ских, оп-
штин ских и ДП IIa ре да, а ма њим де лом из град њом но вих де о ни-
ца. Тра са кру жног пу та има укуп ну ду жи ну од око 86 km, од че га 
је око 68 km или 80% ван На ци о нал ног Ко па о ник. Про це њу је се да 

око 80 km или 93% тра се кру жног пу та чи не по сто је ћи ка те го ри-
са ни и не ка те го ри са ни пу те ви, док са мо око 6 km пу та чи не но ве 
де о ни це и то ван На ци о нал ног пар ка Ко па о ник.

За пла ни ра ни кру жни пут из ра ди ће се од го ва ра ју ћа тех нич ка 
и план ска до ку мен та ци ја ко јом ће се утвр ди ти ње го ва тра са.

Ко ри дор кру жног пу та пру жа се од Кри ве Ре ке и Цр не Гла ве 
пре ко Ша кла ма на до Ђор ђе ви ћа, па па ди ном Бањ ског Ко па о ни ка до 
Ко ко ров ца, где се укљу чу је у ДП IIа ре да број 210 (де о ни ца 21001, 
Јо ша нич ка Ба ња  – Ко па о ник) на ста ци о на жи од око km 8+300 до 
ста ци о на же km 2+600 у ду жи ни од око 5,7 km до Ве леж  – Па љев-
шти це, за тим од Ве леж  – Па љев шти це пут на ста вља тра сом ста рог 
пу та Јо ша нич ка Ба ња  – Ра шка, пре ко Пла ка о ни це и се дла из ме ђу 
Ја до ва ни ка и Кре мић ских пла ни на, до Чо ма га и Се ме те ша, а да ље 
на ста вља пре ко ло ка ли те та „Ки же ва”, „Ли си не”, укр шта се са ДП 
IIа ре да број 210 (де о ни ца 21002, Ко па о ник –Руд ни ца) на ста ци о на-
жи од око km 30+000 до ста ци о на же km 27+200 у ду жи ни од око 2,8 
km до Ко стов ца, по том во ди пре ко Ја са ла и се дла Тре ска, из над се ла 
Гув ни ште и Бе ло Бр до за За пла ни ну, Че ли ће и Мра мор до укр шта-
ња са ДП II ре да број 212 (де о ни ца 21201, Бр зе ће –Бла же во) на ста ци-
о на жи од око km 3+000 по том пра ти ДП II ре да број 212 од Мра мо ра 
во ди до Бр зе ћа (чвор 21101, km 0+000) у ду жи ни од 3,0 km, ода кле 
ула зи у ДП II ре да број 211 (чвор 21101, km 49+053) до Гоч ман ца, 
где се на кон 850 m одва ја од ДП II ре да број 211 (ста ци о на жа око 
km 48+200), на ста вља ју ћи као пла ни ра на де о ни ца пу та из над се ла 
Ли ва ђе и Па љев шти ца и до ли ном Мра мор ске ре ке пре ко за се о ка 
Си ми ћи и Јан ко ви ћи до за се о ка Пр ши ћи и по том до цен тра Кри ве 
Ре ке. Кру жни пут по ве зу је де сет се ла и ви ше за се о ка, а гра ви ти ра 
му још шест се ла са за се о ци ма.

По ред пла ни ра ног кру жног пу та мре жа по сто је ћих пу те ва 
би ће упот пу ње на из град њом но вих де о ни ца и то:

 – од ДП IIа ре да број 211 (на де о ни ци 21104, око 90 m ис точ-
но од чво ра 21001 Ко па о ник, на ста ци о на жи око km 66+600), кроз 
под цен тар Су во ру ди ште пла ни ра на је из град ња па ра лел не са о-
бра ћај ни це на де о ни ци од „Кра гу је вач ког од ма ра ли шта” до хо тел 
„Пут ник” ко ја ће би ти у функ ци ји ре ша ва ња про бле ма за гу ше ња 
са о бра ћа ја ду жи не од око 1,1 km;

 – од ДП IIа ре да број 211 (на де о ни ци 21104, око 13,4 km од 
чво ра 21101 Бр зе ће ка чво ру 21001 Ко па о ник, на ста ци о на жи око 
km 62+400) на Јар му, пла ни ра на је из град ња са о бра ћај ни це до ло-
ка ли те та „Цр ни је лак” у функ ци ји пла ни ра них спорт ских и ту ри-
стич ких са др жа ја ду жи не од око 1,1 km;

 – од ДП IIа ре да број 212 (на де о ни ци 21201, око 3,0 km ју-
жно од чво ра 21101 Бр зе ће, на ста ци о на жи око km 3+000) од Бр-
зе ћа/Мра мо ра до Ду бо ке/по ла зи ште жи ча ре „Крч мар” ду жи не од 
око 4,5 km;

 – од укр шта ња са ДП IIа ре да број 210, на де о ни ци 21002, 
стационажa око km 30+000 (ка се ве ру) и пре ко пла ни ра ног кру-
жног пу та (у ду жи ни од око 4,6 km) де о ни ца до Ти о џа ду жи не од 
око 2,7 km.

Бо ља про ход ност ДП IIа број 211 у зим ским усло ви ма обез-
бе ди ће се из град њом за штит них шум ских по ја се ва и гра ђе вин ских 
га ле ри ја, при о ри тет но на де о ни ци од Ши ља че до Јар ма, као и при-
ме ном ме ра по ја ча ног одр жа ва ња. 

Ре а ли за ци ја ал тер на тив ног прав ца ДП IIа 211 на по те зу ју-
жно од по сто је ће тра се, на де о ни ци од Јар ма до ис под Су вог ру-
ди шта, у ду жи ни од око 6 km ни је у план ском хо ри зон ту овог про-
стор ног пла на. У ци љу уса гла ша ва ња по тре ба раз во ја и за шти те 
На ци о нал ног пар ка Ко па о ник, мо гућ ност и на чин ре а ли за ци је 
овог ал тер на тив ног пу та, као и ње го ва ко нач на тра са утвр ди ће се 
уз по што ва ње ре жи ма за шти те На ци о нал ног пар ка Ко па о ник при-
ли ком из ра де но вих из ме на и до пу на, или но вог про стор ног пла на. 

Кон тро ла ула ска на под руч је На ци о нал ног пар ка Ко па о ник 
обез бе ди ће се ста вља њем у функ ци ју ула зних ста ни ца као ин фор-
ма тив но-кон трол них пунк то ва и то: 1) глав них ула зних ста ни ца, 
на ДП IIа број 211 (по сто је ћа „Бр зе ће” из над Бр зе ћа) и ДП IIа број 
210 („Ко ко ро вац” уме сто по сто је ће „Ве леж –Па љев шти ца” из над 
Јо ша нич ке Ба ње), и 2) по моћ них ула зних ста ни ца на ДП IIа број 
210 („Ко сто вац” из над Ли си не) и пла ни ра ном пу ту Ка ра у ла –Гоч-
ман ци („Ши ља ча”).

Са ци љем сма ње ња са о бра ћа ја пут нич ких во зи ла на те ри то-
ри ји На ци о нал ног пар ка Ко па о ник пред ви ђе не су спрат не га ра же 
и пар кин зи на по ла зним ста ни ца ма жи ча ра са функ ци јом ула за у 
На ци о нал ни парк (Гоч ман ци, Бе ла ре ка, Јо ша нич ка Ба ња, Сун ча на 
до ли на, Бе ло Бр до, Ча је ти на).



Же ле знич ка мре жа
Раз вој же ле знич ког са о бра ћа ја на под руч ју Про стор ног пла-

на усме рен је на по бољ ша ње ква ли те та и ви ше мо дал них са о бра-
ћај них при сту па под руч ју из град њом при ла за и кру жне же ле зни це 
око На ци о нал ног пар ка Ко па о ник.

Пла ни ра на тра са елек трич не зуп ча сте  – пла нин ске кру жне 
же ле зни це око под руч ја На ци о нал ног пар ка Ко па о ник, ко ја се 
нај ве ћим де лом на ла зи у ко ри до ру пла ни ра ног кру жног пу та око 
На ци о нал ног пар ка Ко па о ник има ла би две глав не ста ни це у: Кри-
вој Ре ци и Јо ша нич кој Ба њи. Тра са кру жне же ле зни це се пру жа 
од пла ни ра не же ле знич ке ста ни це Кри ва Ре ка (на пру зи Сто па-
ња –Би ља но вац) до Ђор ђе ви ћа у ко ри до ру кру жног пу та, а по том 
иде гре бе ном пре ко Осре да ка и Ма ри ћа до пла ни ра не же ле знич ке 
ста ни це Јо ша нич ка Ба ња (на пру зи Сто па ња – Би ља но вац), на кон 
че га се из над Ве ле жа пе ње ка гре бе ну Кре мић ких пла ни на, а да ље 
до Пла ка о ни це на ла зи се у ко ри до ру кру жног пу та, а по том во ди 
па ди на ма Ја дов ни ка и тра сом ста рог ру дар ског пу та до Ка ди јев ца 
где ула зи у ко ри дор ДП IIа број 210 Јо ша нич ка Ба ња  – Ко па о ник 
 – Руд ни ца до Ко стов ца, ода кле во ди пре ко Бе лог Бр да, Мра мо ра, 
Бр зе ћа и Гоч ма на ца до Кри ве Ре ке у ко ри до ру кру жног пу та. 

Ре а ли за ци ја кру жне же ле зни це са во зом на елек трич ни по гон 
око под руч ја На ци о нал ног пар ка Ко па о ник ће омо гу ћи ти до ступ-
ност под руч ју у свим вре мен ским усло ви ма, сма ње ње ауто мо бил-
ског са о бра ћа ја, по ве зи ва ње се ла, ту ри стич ких на се ља и цен та ра 
са ула зи ма у ски ја ли ште, чи ме ће се зна чај но уна пре ди ти кре та ње 
пре ко те ри то ри је На ци о нал ног пар ка Ко па о ник без угро жа ва ња 
жи вот не сре ди не и при род них вред но сти. 

Оп ти ма лан же ле знич ки при ступ под руч ју На ци о нал ног пар-
ка Ко па о ник мо же се оства ри ти из прав ца по сто је ће пру ге Кру ше-
вац  – Кра ље во, из град њом но ве де о ни це пру ге нор мал ног ко ло се ка 
на прав цу Сто па ња  – Ми лен ти ја  – Ве ли ка Гра бов ни ца  – Би ља но-
вац (про ла зе ћи кроз под руч је Про стор ног пла на од Пр ши ћа у Кри-
вој Ре ци, пре ко Ра ков ца до Јо ша нич ке Ба ње). На овај на чин би се 
ком пле ти рао при ступ же ле знич ким пру га ма На ци о нал ном пар ку.

За пла ни ра ну пла нин ску же ле зни цу из ра ди ће се од го ва ра ју ћа 
тех нич ка и план ска до ку мен та ци ја.

Оста ли ви до ви са о бра ћај не ин фра струк ту ре
Раз вој ва зду шног са о бра ћа ја у функ ци ји ту ри зма и пре зен-

та ци је На ци о нал ног пар ка Ко па о ник усло вљен је из град њом пла-
ни ра ног аеро дро ма на ло ка ци ји Бла жев ска до ли на (оп шти на Брус, 
ван под руч ја Про стор ног пла на) и пла ни ра ног хе ли дро ма са хан-
га ром у окви ру по слов но-стам бе ног ком плек са у на се љу Ча је ти на.

Раз вој ком би но ва ног са о бра ћа ја оства ри ће се по ве зи ва њем 
функ ци ја да љин ског друм ског, ва зду шног и же ле знич ког са ло кал-
ним друм ским и же ле знич ким ви до ви ма са о бра ћа ја, као и сред-
стви ма вер ти кал ног тран спор та  – ка бин ским жи ча ра ма.

4 .4 .2 .  Во до  снаб де  ва  ње  и  од  во  ђе  ње  от  пад  них  во да

Во до снаб де ва ње
На под руч ју Про стор ног пла на раз ви ја ће се два си сте ма во-

до снаб де ва ња: 
 – си стем за обез бе ђи ва ње во де нај ви шег ква ли те та за снаб де-

ва ње во дом ту ри стич ких и се о ских на се ља;
 – си стем за обез бе ђи ва ње во де за тех нич ке по тре бе и за шти-

ту во да.
Основ на из во ри шта за оба на ве де на си сте ма су во до то ци и 

ма ле аку му ла ци је у зо на ма за шти те II и III сте пе на на под руч ју 
На ци о нал ног пар ка Ко па о ник као и ван На ци о нал ног пар ка Ко-
па о ник. По ред ко ри шће ња за во до снаб де ва ње, ве ћи на ма лих аку-
му ла ци ја на ме ње на је ре гу ли са њу оти ца ја и ко ри шће њу во де за 
оста ле пла ни ра не по тре бе (осне жа ва ње ски-ста за, про тив по жар на 
за шти та, ре кре а ци ја и др). 

Бу ду ће по тре бе за во дом ту ри стич ких ком плек са и на се ља 
на под руч ју На ци о нал ног пар ка Ко па о ник и под руч ја Про стор ног 
пла на, у од но су на рас по ред по сто је ћих и мо гу ћих из во ри шта и 
кон фи гу ра циј ске усло ве, упу ћу ју на по тре бу и оправ да ност етап-
ног ре а ли зо ва ња је дин стве ног во до вод ног си сте ма. Пла ни ра на по-
тро шња во де нај ви шег ква ли те та по ту ри стич ким ком плек си ма, 
на се љи ма и пунк то ви ма утвр ђе на је на осно ву усво је них нор ми по 
ка те го ри ја ма ко ри сни ка и то: за хо те ле 400 l по ко ри сни ку днев-
но (l/к/д), за од ма ра ли шта, пан си о не, апарт ма не и ви кенд ку ће 250 
l/к/д, за ту ри стич ке пунк то ве 100 l/к/д, за за по сле не 100 l/к/д, за 

из лет ни ке 10 l/к/д, за се ла 250 l/к/д и за круп ну сто ку 50 l по гр лу 
днев но. Укуп не прог но зи ра не по тре бе за во дом из но се око 300 l/s, 
од че га је око 85 l/s или 29% на под руч ју На ци о нал ног пар ка Ко-
па о ник и око 210 l/s или 71% ван На ци о нал ног пар ка Ко па о ник.

Ком плек си и пунк то ви ТЦ Ко па о ник на под руч ју На ци о нал-
ног пар ка, се кун дар ни ту ри стич ки цен три Кри ва Ре ка, Бр зе ће са 
Гоч ман ци ма и Ли си на –Ча је ти на, и ту ри стич ка на се ља (Ђор ђе-
ви ћи, Ве леж –Па љев шти ца, Ба дањ, Ма ри ћи, Ти о џе, Ши па чи на, 
Ли ва ђе –Рад ма но ви ћи) на под руч ју Про стор ног пла на ван На ци-
о нал ног пар ка има ју по тен ци јал на из во ри шта за пла ни ра но во до-
снаб де ва ње, уз услов њи хо вог уре ђе ња, кап ти ра ња и ра ци о нал ног 
ко ри шће ња. Се кун дар ни ту ри стич ки цен тар Јо ша нич ка бањa и ту-
ри стич ка на се ља, Ра ко вац, Цр на Гла ва, Кре ми ће, Се ме теш, Кне же-
во, Рав ни ште, Бо зо љин, Гув ни ште и Бе ло Бр до ван На ци о нал ног 
пар ка Ко па о ник не ма ју до вољ но во де за во до снаб де ва ње из соп-
стве них, бли ских из во ри шта, те се за њих мо ра ју обез бе ди ти но ва 
из во ри шта. 

Ка па ци те ти из во ри шта пла ни ра ни за по тре бе ре а ли за ци је си-
сте ма за снаб де ва ње во дом нај ви шег ква ли те та ту ри стич ких и се о-
ских на се ља из но се од 271 l/s до 391 l/s. 

План ским ре ше њи ма снаб де ва ња во дом ту ри стич ких ком-
плек са и пунк то ва на под руч ју На ци о нал ног пар ка Ко па о ник, у 
окви ру је дин стве ног си сте ма во до снаб де ва ња, пред ви ђа ју се три 
под си сте ма ко ји се етап но раз ви ја ју, као и је дан број ма лих, ло кал-
них си сте ма. Под си сте ми во до снаб де ва ња су:

1. Под си стем по стро је ња за пре чи шћа ва ње си ро ве во де (у 
да љем тек сту: ППСВ) „Са мо ков ска ре ка”  – Су во ру ди ште  – Ја-
рам  – Сре бр нац. Овај под си стем ко ри сти ре а ли зо ва ни во до за хват 
из отво ре ног то ка де сних при то ка Са мо ков ске ре ке, Дра ган ског и 
без и ме ног по то ка ис под Ка знов ског ба чи шта (ти рол ским за хва ти-
ма, без прет ход но ис та ло же ног ву че ног ма те ри ја ла, ко ји оте жа ва 
пре ра ду во де). У дру гој фа зи си стем ће ко ри сти ти ис кљу чи во во-
до за хва те из ма лих аку му ла ци ја „Цр ве но Је зе ро”, „Ка знов ско Ба-
чи ште” и „Дра ган ски по ток” са це во во дом до ППСВ (ре а ли за ци ја 
аку му ла ци је „Дра ган ски по ток” усло вље на је из ме шта њем Рват-
ских ба чи ја ван сли ва, пре ма Ме кој пре се дли). Од ППСВ „Са мо-
ков ска ре ка”, во да се по ти ску је кроз при мар ни це во вод на 300 m 
ви си не до ре зер во а ра тре ће зо не, ода кле се раз вод ном мре жом гра-
ви та ци о но ди стри бу и ра до по тро ша ча у ви син ској зо ни Ко па о ни-
ка. ППСВ „Са мо ков ска ре ка”, црп на ста ни ца и по ти сни це во вод 
про јек то ва ни су за ка па ци тет од 90 –100 l/s, од че га је из гра ђе на 
пр ва фа за по стро је ња ка па ци те та 40 –50 l/s. По сто је ће ППСВ „Са-
мо ков ска ре ка” не ма за до во ља ва ју ћи ка па ци тет и ква ли тет во де и 
зах те ва мо дер ни за ци ју тех но ло шког про це са, као и ре а ли за ци ју 
дру ге фа зе по стро је ња до про јек то ва ног ка па ци те та. Нео п ход но је 
ре а ли зо ва ти дру гу фа зу раз во ја во до за хва та из пла ни ра них ма лих 
аку му ла ци ја, за по тре бе раз во ја при мар ног ТЦ Ко па о ник гра нич-
ног ка па ци те та од 18.500 ле жа ја на под руч ју На ци о нал ног пар ка 
Ко па о ник, као и за по тре бе ве ћег бро ја цен та ра на се ља на под руч-
ју Про стор ног пла на ван На ци о нал ног пар ка Ко па о ник. За обез-
бе ђи ва ње нео п ход них ко ли чи на во де услед ча сов не не рав но мер но-
сти ње не по тро шње из гра ђе ни су ре зер во а ри укуп не за пре ми не од 
3.000 m3. Пла ни ра на је из град ња ре зер во а ри за пре ми не 2x500 m3 на 
па ди на ма „Ка ра ман-гре бе на”, код пре кид не ко мо ре (ПК2) на 1.770 
m н.в., кон тра ре зер во ар за пре ми не 500 m3 на ло ка ци ји „Крст” и 
ре зер во ар на ло ка ли те ту „Ви со ки део” на око 1.610 m н в. за пре-
ми не 2х750 m3. По ве зи ва ње ових обје ка та обез бе ди ће се из град-
њом но вих де о ни ца ди стри бу тив ног це во во да преч ни ка 250 mm 
из ме ђу пла ни ра них ре зер во а ра на „Ка ра ман гре бе ну” и „Кр сту” 
(ду жи не око 800 m) и по ти сног це во во да од руд ни ка до ре зер во а-
ра на „Кр сту” (ду жи не око 200 m и ви син ске раз ли ке од 40 m), са 
пла ни ра ним ППСВ ка па ци те та 20 –30 l/s (ко је ће ко ри сти ти во де из 
пот ко па руд ни ка  – из во ри ште „Руд нич ка во да”), од но сно од по сто-
је ћег ППСВ у Са мо ков ској ре ци до ре зер во а ра „Ви со ки део” (ду-
жи не око 1.000 m и ви син ске раз ли ке од 70 m). Ви шак во де из овог 
под си сте ма пре ба ци ва ће се у под си стем Сре бр нац  – Рен да ра и да-
ље гра ви та ци о но ка на се љи ма ван На ци о нал ног пар ка Ко па о ник 
(це во во дом од ре зер во а ра „III Ка ра ман”, пре ко Јар ма до Сре брн ца) 
и у ло кал не си сте ме „Крст”  – Ли си на и „Ви со ки део”  – Ли си на 
(це во во дом од пла ни ра них ре зер во а ра на „Кр сту” и „Ви со ком де-
лу”) гра ви та ци о но ка Ли си ни, стам бе но-по слов ном ком плек су Ча-
је ти на и Ши па чи ни, а у дру гој фа зи и ка оста лим на се љи ма ван 
На ци о нал ног пар ка Ко па о ник на за пад ним па ди на ма Ко па о ни ка: 
Ти о џе, Се ме теш, Ба дањ и Кре ми ће. Та ко ђе, из овог под си сте ма, 



пре ко под си сте ма Цр но вре ло  – Рен да ра, до пу ња ва ће се и ло кал ни 
си стем Кри ва Ре ка  – Цр на Гла ва  – Ра ко вац.

2. Под си стем ППСВ Бр зећ ка ре ка  – Сре бр нац  – Рен да ра. Овај 
по ди стем ће у пр вој фа зи ко ри сти ти во де из кап та жа Гво здач ког 
вре ла и из во ра Ми ни на во да, без пре чи шћа ва ња (сем хло ри са ња), 
а у дру гој фа зи и из во до за хва та из гор њег то ка Бр зећ ке ре ке и по-
то ка Ле де ни це, до пла ни ра ног ППСВ у Бр зећ кој ре ци, на ло ка ци ји 
шум ског ла ге ра из над Ле де ни це (1.450 m н в.). Од из во ри шта, од-
но сно од ППСВ, во да ће се по ти ски ва ти црп ним ста ни ца ма кроз 
це во вод (ду жи не око 1.300 m и ви син ске раз ли ке од око 335 m) до 
ре зер во а ра тре ће зо не на Го бе љи (око 1.788 m н в.) код Сре брн-
ца, укуп не за пре ми не од 2.000 m3, а од тог ме ста гра ви та ци о ним 
це во во дом ка ту ри стич ким ло ка ли те ти ма на Сре брн цу и Рен да ри 
(са пла ни ра ним ре зер во а ром од 500 m³ и црп ном ста ни цом), као и 
пре ма ни жим на се љи ма ван На ци о нал ног пар ка Ко па о ник. Услед 
осци ла ци је из да шно сти ових из во ри шта (са ми ни му мом од укуп-
но око 25 l/s, док је 35 l/s по треб но у нор мал ној по тро шњи овог 
под си сте ма за ви син ску зо ну, а још око 95 l/s је по треб но за ни жа 
на се ља ван На ци о нал ног пар ка Ко па о ник), пла ни ра на је до пу на 
под си сте ма до во ђе њем во де из ал тер на тив них из во ри шта, вре ла 
и/или во до за хва та из ма ле аку му ла ци је у из во ри шту Шаклман ске 
ре ке, а по по тре би, и ко ри шће њем ре зер ви во де из под си сте ма Су-
во ру ди ште  – Ја рам  – Сре бр нац. Ви шак во де из овог под си сте ма 
пре ба ци ва ће се у под си стем Цр но вре ло  – Рен да ра.

3. Под си стем Цр но вре ло  – Рен да ра. Овај под си стем ко ри сти-
ће во де из кап та же Цр ног вре ла и из во ра Ур лан код Нов чи ћа (ван 
На ци о нал ног пар ка Ко па о ник) укуп ног ка па ци те та од око 40 l/s, 
без пре чи шћа ва ња (сем хло ри са ња), уз до во ђе ње во де црп ним ста-
ни ца ма до ре зер во а ра Кри ва ре ка (из над на се ља Јан ко ви ћи и Три-
фу но ви ћи) укуп не за пре ми не од 2.000 m3, а ода тле це во во дом ка ту-
ри стич ком ком плек су Рен да ра и на се љи ма ван На ци о нал ног пар ка 
Ко па о ник. По по тре би ко ри сти ће и ре зер ве во де из под си сте ма Са-
мо ков ска ре ка  – Су во ру ди ште  – Ја рам  – Сре бр нац и Бр зећ ка ре ка 
 – Сре бр нац  – Рен да ра, пре ко во до во во да ду жи не око 1.500 m од хо-
те ла „Сре бр нац” пре ма пла ни ра ном ре зер во а ру „Је ли ца” ка па ци те-
та 2х750 m3 (на 1670 m н.в.) и да ље ка на се љи ма ван На ци о нал ног 
пар ка Ко па о ник на се вер ним па ди на ма Ко па о ни ка. Из под си сте ма 
Цр но вре ло  – Рен да ра, са ко ри шће њем ве ћи не ка па ци те та кап та же 
Цр ног Вре ла у сли ву Мра мор ске ре ке, а по по тре би и кап та же из-
во ра Ур лан код Нов чи ћа, снаб де ва ће се под руч је Кри ве Ре ке, а пре-
ко ло кал ног си сте ма Кри ва Ре ка  – Цр на Гла ва  – Ра ко вац обез бе ди ће 
се ре зер вна до пу на во до снаб де ва ња Цр не Гла ве и Ра ков ца.

Оста ли са др жа ји на под руч ју На ци о нал ног пар ка Ко па о ник 
снаб де ва ће се ма лим, ло кал ним гра ви та ци о ним си сте ми ма из кап та жа 
из во ра и вре ла ко ји за до во ља ва ју пла ни ра не ка па ци те те. Ко ри шће ње 
во да из ло кал них из во ра вр ши ће се без пре чи шћа ва ња, уз хло ри са ње.

Пла ни ран је раз вој ло кал них си сте ма во до снаб де ва ња и то:
1. Крст –Ли си на, ко ји ко ри сти под зем ну во ду из пот ко па руд-

ни ка Су во ру ди ште, ко ја се на кон трет ма на у пла ни ра ном ППСВ, 
из ре зер во а ра на Кр сту по сто је ћим раз вод ним це во во дом гра ви та-
ци о но ди стри бу и ра до пла ни ра ног ре зер во а ра за пре ми не од 750 m3 
на Ре пу шким ба чи ја ма, као и ка оста лим низ вод ним на се љи ма на 
за пад ним па ди на ма Ко па о ни ка.

2. Ви со ки део  – Ли си на, ко ји ко ри сти ви шак во де из ППСВ 
„Са мо ков ска ре ка” (на кон ре а ли за ци је дру ге фа зе под си сте ма Са-
мо ков ска ре ка  – Су во ру ди ште  – Ја рам  – Сре бр нац), ко ја се, на кон 
по ти ски ва ња до ре зер во а ра на Ви со ком де лу, пла ни ра ним раз вод-
ним це во во дом ду жи не од око 2.500 m пре ко Су вог јел ка гра ви-
та ци о но ди стри бу и ра до кон тра ре зер во а ра на Ре пу шким ба чи ја ма 
(1.610 m н.в.) и да ље пла ни ра ним це во во дом ка на се љи ма ван На-
ци о нал ног пар ка Ко па о ник на за пад ним па ди на ма Ко па о ни ка. Ис-
пи та ће се мо гућ ност во до снаб де ва ња из овог си сте ма за на се ља 
ван На ци о нал ног пар ка Ко па о ник на ју жним па ди на ма Ко па о ни ка, 
раз вод ним це во во дом ду жи не од око 10 km од ре зер во а ра на Ре пу-
шким ба чи ја ма, пре ко Гув ни шта до Бе лог Бр да.

3. Бр зе ће –Гоч ман ци –Ли ва ђе, ко ји у пр вој фа зи ко ри сте кап-
ти ра ни из вор Бе ла Ре ка, а у дру гој фа зи, по по тре би, укљу чу је и 
во де из кап та жа вре ла Ду бо ка; мо же се ко ри сти ти и гра ви та ци о-
на ве за ППСВ Бр зећ ка ре ка  – Бр зе ће (ви шко ви пре ра ђе не во де); 
ис пи та ће се мо гућ но сти по ве зи ва ња овог си сте ма са под си сте мом 
Са мо ков ска ре ка  – Су во ру ди ште  – Ја рам  – Сре бр нац на под руч ју 
На ци о нал ног пар ка Ко па о ник. 

4. Па љев шти ца –Брус, овај си стем се у пер спек ти ви мо же по-
ве за ти са си сте мом Бр зе ће –Гоч ман ци –Ли ва ђе.

5. Кне же во –Рав ни ште –Бо зо љин, ко ји ће ко ри сти ти кап та же 
из во ра из над За пла ни не, а по по тре би и вре ло Ду бо ка. Овај си стем 
се у пер спек ти ви мо же по ве за ти са си сте мом Бр зе ће – Ли ва ђе.

6. Кри ва Ре ка  – Цр не Гла ва  – Ра ко вац, ко ји ће ко ри сти ти кап-
та же Цр ног Вре ла, а по по тре би и кап та же из во ра Ур лан (Нов чи-
ћи). Ис тра жи ће се мо гућ ност ре а ли за ци је во до во да од пла ни ра ног 
ре зер во а ра „Је ли ца”  – Бе ле чу ке  – пла ни ра ни ре зер во ар „Цр на 
Гла ва”  – пла ни ра ни ре зер во ар „Бру сна”, у ду жи ни од око 8 km и 
да ље ка на се љи ма на се вер ним па ди на ма Ко па о ни ка. Овај во до вод 
пер спек тив но ће се по ве за ти са по сто је ћим под си сте мом „Јо ша-
нич ка ба ња”.

7. Шаклман  – Ђор ђе ви ћи  – Јо ша нич ка Ба ња, ко ји ће у пр вој 
фа зи ко ри сти ти во до за хва те из во до то ко ва Шаклман ске ре ке и Го-
бељ ске ре ке, а у дру гој фа зи из ма лих аку му ла ци ја „Шаклман” у 
сли ву Шаклман ске ре ке и „Го бе ља” у сли ву Го бељ ске ре ке. Ис пи-
та ће се мо гућ ност по ве зи ва ња си сте ма са под си сте мом Сре бр нац –
Рен да ра на под руч ју На ци о нал ног пар ка Ко па о ник (пу тем раз вод-
ног це во во да у ду жи ни од око 7 km на прав цу Ја рам – Ђор ђе ви ћи) 
и са ло кал ним си сте мом Кри ва Ре ка  – Цр на Гла ва  – Ра ко вац. Овај 
во до вод ће се, та ко ђе, пер спек тив но по ве за ти са по сто је ћим под-
си сте мом „Јо ша нич ка Ба ња”.

8. Да љи раз вој ло кал них под си сте ма „Јо ша нич ка Ба ња”, „Ча-
ма ги ћа Вре ло”, „Кра ви ће” и „Кре ми ће”.

По ред ових из во ри шта се пла ни ра и за хва та ње во де из: де ла 
из во ри шне че лен ке Бр зећ ке ре ке (Ле де ни ца –Гво здац) и Сре бр нич-
ке ре ке (из во ри шта Ми ни не ре ке), у укуп ном ка па ци те ту од око 
35 –50 l/s.

Ма ле аку му ла ци је и ми кро во до за хва ти
На под руч ју Про стор ног пла на пред ви ђе на је из град ња осам 

ви ше на мен ских ма лих аку му ла ци ја, од че га се дам на под руч ју На-
ци о нал ног пар ка Ко па о ник. Ло ка ци је ма лих аку му ла ци ја усло вље-
не су мор фо ло шким и хи дро ло шким усло ви ма, као и ре жи ми ма 
за шти те при ро де и при род них вред но сти На ци о нал ног пар ка Ко-
па о ник, што ће би ти ис тра же но по себ ним сту ди ја ма пре про јек то-
ва ња и из град ње сва ке по је ди нач не аку му ла ци је. 

У скла ду са усло ви ма и ре жи ми ма за шти те На ци о нал ног 
пар ка Ко па о ник, еко ном ским раз ло зи ма и усло ви ма град ње на 
пла ни ни, за ма ле аку му ла ци је пред ви ђе не су бра не од ло кал ног 
на су тог ма те ри ја ла (ка мен и зе мља), уз угра ђи ва ње во до не про-
пу сног екра на, са ко си на ма пре кри ве ним ху му сом и озе ле ње ним 
аутох то ним ра сти њем. 

Пред ви ђе ни су сле де ћи оквир ни хи дро тех нич ки па ра ме три 
пла ни ра них аку му ла ци ја:

1. „Цр ве но Је зе ро” на Цр ве ној ре ци (де сна при то ка Са мо-
ков ске ре ке) ис под ло ка ли те та „Цр ве не ба ре”, на око 1.630 m н в., 
на ме ње на је пр вен стве но за во до снаб де ва ње, про тив по жар ну за-
шти ту и кон тро ли са ну ре кре а ци ју, ви си на на су те бра не са цен-
трал ним гли не ним је згром је 15 m, за пре ми на аку му ла ци је на ко ти 
нор мал ног успо ра (у да љем тек сту: КНУ) је око 214.000 m3, а ње на 
по вр ши на око 5 ha. За из град њу бра не при пре мље на је про јект на 
до ку мен та ци ја.

2. „Ка знов ско ба чи ште” на без и ме ном по то ку (де сна при-
то ка Са мо ков ске ре ке) ис под ло ка ли те та „Ка знов ско ба чи ште”, у 
не по сред ној бли зи ни по сто је ћег ППСВ, на око 1.580 m н в., на ме-
ње на је пр вен стве но за во до снаб де ва ње, за тим за про тив по жар ну 
за шти ту и дру ге тех нич ке по тре бе, ви си на на су те бра не је 15 m, 
за пре ми на аку му ла ци је на КНУ је око 300.000 m3, а по вр ши на око 
7 ha. За из град њу бра не по сто ји про јект на до ку мен та ци ја ра ђе на 
за по тре бе ППСВ.

3. „Дра ган ски по ток” на исто и ме ном по то ку (де сна при то ка 
Са мо ков ске ре ке) на око 1.600 m н в., на ме ње на је пр вен стве но за 
во до снаб де ва ње, за тим за про тив по жар ну за шти ту, ре кре а ци ју и 
дру ге тех нич ке по тре бе; ви си на на су те бра не је 12 m, за пре ми на 
аку му ла ци је на КНУ је око 150.000 m3, а ње на по вр ши на око 5 ha.

4. „Ка ди је вац” на Са мо ков ској ре ци у бли зи ни ДП II ре да 210 
на око 1.420 m н в. на ме ње на је пре те жно за ре кре а ци ју, про тив по-
жар ну за шти ту, хи дро е нер гет ско ко ри шће ње и дру ге тех нич ке по-
тре бе, као и за ре гу ла ци ју вод ног ре жи ма во до то ка, ви си на на су те 
бра не од ка ме ног на ба ча ја је 15 m, за пре ми на аку му ла ци је на КНУ 
је око 1,000.000 m3, а ње на по вр ши на око 16 ha.

5. „Ја бла но ва ра ван” на Бар ској ре ци, на око 1.420 m н в. на-
ме ње на је за снаб де ва ње во дом, ре кре а ци ју, про тив по жар ну за-
шти ту и дру ге тех нич ке по тре бе; ви си на на су те бра не од ка ме ног 



на ба ча ја је 15 m, за пре ми на аку му ла ци је на КНУ је око 900.000 m3, 
а ње на по вр ши на око 17 ha.

6. „Шаклман” на Шаклман ској ре ци (де сна при то ка Го бељ-
ске ре ке) на око 1.200 m н в. на ме ње на је за снаб де ва ње во дом, ре-
кре а ци ју, про тив по жар ну за шти ту, хи дро е нер гет ско ко ри шће ње и 
дру ге тех нич ке по тре бе, ви си на на су те бра не од ка ме ног на ба ча ја 
је 15 m, за пре ми на аку му ла ци је на КНУ је око 112.000 m3, а ње на 
по вр ши на око 2,5 ha.

7. „Го бе ља” на Го бељ ској ре ци на над мор ској ви си ни од око 
1.200 m н в. на ме ње на је за снаб де ва ње во дом, ре кре а ци ју, про тив-
по жар ну за шти ту и дру ге тех нич ке по тре бе; ви си на на су те бра не 
од ка ме ног на ба ча ја је 15 m, за пре ми на аку му ла ци је на КНУ је око 
180.000 m3, а ње на по вр ши на око 4 ha.

8. „Кри ва Ре ка  – Ку ли не ја” на Кри вој ре ци, ван На ци о нал ног 
пар ка Ко па о ник, на око 1.100 m н в. је у пот пу но сти ви ше на мен-
ска аку му ла ци ја на ме ње на за ре гу ла ци ју вод ног ре жи ма, про тив 
по жар ну за шти ту, ре кре а ци ју, за ри бар ство, спорт ски ри бо лов, 
хи дро е нер гет ско ко ри шће ње и дру ге ви до ве тех нич ке упо тре бе. 
Ви си на на су те бра не од ка ме ног на ба ча ја је 20 m, за пре ми на аку-
му ла ци је на КНУ је око 2 ми ли о на m3, а ње на по вр ши на око 16 ha.

Ми кро во до за хва ти на под руч ју На ци о нал ног пар ка Ко па о ник 
пред ви ђе ни су на ло ка ци ја ма „Ма ли Ка ра ман” (по сто је ћи), на ре-
ци Ду бо ка (ис под по ла за жи ча ре „Крч мар”) и дру ги, пр вен стве но у 
функ ци ји про тив по жар не за шти те у ве штач ког осне жа ва ња ва.

По ред пред ви ђе них аку му ла ци ја мо гу ће је ре а ли зо ва ти и 
дру ге аку му ла ци је на под руч ју Про стор ног пла на ван На ци о нал-
ног пар ка Ко па о ник у скла ду са про стор ним пла но ви ма је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве. Са мо на Кри вој ре ци, низ вод но од пла ни ра не 
аку му ла ци је „Ку ли неј” до ре ке Јо ша ни це мо же се пред ви де ти још 
шест аку му ла ци ја.

Ко ри сти од ма лих аку му ла ци ја ви ше стру ко ће ком пен зо ва ти 
гу бит ке ма њих по то пље них по вр ши на па шња ка и шу ма. На под-
руч ју Про стор ног пла на пред ви ђе но је и ви ше ми кро во до за хва та, 
пр вен стве но на ме ње них за осне жа ва ње ски-ста за.

За шти та во да
Основ ни си стем обез бе ђи ва ња ефи ка сне за шти те во да под ра-

зу ме ва ће:
а) Фа зни раз вој цен тра ли зо ва ног си сте ма ка на ли са ња и ева-

ку а ци је от пад них во да, по сто је ћих и пла ни ра них по стро је ња за 
пре чи шћа ва ње от пад них во да (у да љем тек сту: ППОВ) за ту ри-
стич ке цен тре и на се ља на под руч ју Про стор ног ла на и пла ни ра-
них цен трал них ППОВ на Ибру код Руд ни це и Би ља нов ца, од но-
сно на Ра си ни код Бру са (све ван под руч ја Про стор ног пла на), са 
се па рат ним трет ма ном му ља на по је ди ним ло ка ци ја ма;

б) Ко ри шће ње, од но сно за хва та ње са мо де ла во да из отво ре-
них во до то ка, ка ко би се обез бе ди ла од го ва ра ју ћа про точ ност низ-
вод но од за хва та; 

в) Опле ме њи ва ње ма лих во да (по ве ћа ва ње про то ка у пе ри о ду 
ма ло во ђа) ко ри шће њем ма лих/ми кро аку му ла ци ја, из ко јих ће се 
ис пу шта ти ми ни мал ни одр жи ви про то ци.

На ве де ни си стем за за шти ту во да нео п хо дан је због чи ње ни-
це да су по сто је ће во де нај ви шег ква ли те та и да је њи хо ва ко ли-
чи на не до вољ на да би мо гле да пре у зму функ ци ју ре ци пи јен та за 
тран спорт пре чи шће них от пад них во да.

Од во ђе ње от пад них во да
У прог но зи ко ли чи на от пад них во да са под руч ја На ци о нал-

ног пар ка Ко па о ник ра чу на се око 90% упо тре бље них во да (под 
усло вом спре ча ва ња про до ра под зем них во да). 

Пре ма рас по ре ду са др жа ја и до са да из гра ђе не ка на ли за ци-
о не мре же и ППОВ, на под руч ју На ци о нал ног пар ка Ко па о ник 
пред ви ђе на су два се па рат на ка на ли за ци о на си сте ма (са мо гућ но-
шћу за јед нич ког ко ри шће ња и за на се ља ван На ци о нал ног пар ка 
Ко па о ник у ко нач ној фа зи раз во ја), уз ви ше пар ци јал них ка на ли-
за ци о них си сте ма, и то:

1. Се па рат ни гра ви та ци о ни си стем Ја рам  – Су во ру ди ште  – 
Ре пу шке ба чи је  – Ли си на  – Ши па чи на  – Руд ни ца. Овај си стем је 
ве ћим де лом из гра ђен на де о ни ци од Су вог ру ди шта до Ре пу шких 
ба чи ја, где је из гра ђе но ППОВ ка па ци те та 6.000 ЕС за ме ха нич ко-
би о ло шко пре чи шћа ва ње (ко је ће се при о ри тет но ре кон стру и са ти 
и до гра ди ти за ка па ци тет од 15.000 ЕС). У пр вој фа зи из гра ди ће се 
ко лек тор од по сто је ћег ППОВ до пла ни ра ног цен трал ног ППОВ 
на Ибру код Руд ни це. Овај си стем са ви син ском раз ли ком од око 

1340 m по кри ва ће сва на се ља и са др жа је од Јар ма до до ли не Ибра, 
ре ша ва ју ћи и пи та ње ева ку а ци је от пад них во да из Ли си не –Ча је ти-
не (до ре а ли за ци је ко нач ног ре ше ња из гра ди ће се ППОВ Ли си на 
на ло ка ци ји 1.000 m низ вод но од по сто је ћег ППОВ у Ре пу шким 
ба чи ја ма) и оста лих на се ља ван На ци о нал ног пар ка Ко па о ник на 
ју го за пад ним па ди на ма Ко па о ни ка. У ко нач ној фа зи из гра ди ће се 
ко лек тор од Руд ни це пре ко Ра шке и Ба љев ца до Би ља нов ца и ло-
ка ци је цен трал ног ППОВ.

2. Се па рат ни гра ви та ци о ни си стем Сре бр нац  – Рен да ра  – 
Кри ва Ре ка (Пр ши ћи)  – Јо ша нич ка Ба ња  – Би ља но вац. Фор ми ран 
је ма њи део ове мре же, од хо те ла „Сре бр нац” до по сто је ћег ППОВ 
у Ци ган ској ре ци ка па ци те та 600 ЕС (ко је је не до вољ но и пред ви-
ђе но је ње го во из ме шта ње). У пр вој фа зи из гра ди ће се ко лек тор 
од Сре брн ца до пла ни ра ног ППОВ за ме ха нич ко-би о ло шко пре чи-
шћа ва ње у Ци ган ској ре ци (ван На ци о нал ног пар ка Ко па о ник, уз 
ње го ву не по сред ну гра ни цу), а у дру гој фа зи це во вод и ППОВ за 
ме ха нич ко-би о ло шко пре чи шћа ва ње ис под Кри ве Ре ке (Пр ши ћи, 
ван На ци о нал ног пар ка Ко па о ник), ода кле ће се пре чи шће не во-
де упу шта ти у Кри ву ре ку. Овај део си сте ма, ко ји ће се из гра ди ти 
у ко ри до ру пла ни ра ног ло кал ног пу та Кри ва Ре ка  – Ђур ко ви ца  – 
Рен да ра, има ће ви син ску раз ли ку од 760 m и по кри ва ће са др жа је 
од Сре брн ца до Кри ве Ре ке ка па ци те та 8.000 ЕС, ре ша ва ју ћи и пи-
та ње ева ку а ци је от пад них во да из ту ри стич ких под цен та ра Сре-
бр нац и Рен да ра на под руч ју На ци о нал ног пар ка Ко па о ник и из 
на се ља Кри ва Ре ка ван На ци о нал ног пар ка Ко па о ник. У ко нач ној, 
тре ћој фа зи из гра ди ће се ко лек тор од Кри ве Ре ке пре ко Јо ша нич-
ке Ба ње до Би ља нов ца и ло ка ци је цен трал ног ППОВ, чи ме ће се 
ре ши ти и пи та ње ева ку а ци је от пад них во да из на се ља на се вер-
ним па ди на ма Ко па о ни ка (Ђор ђе ви ћи, Ве леж, Па љев шти ца, Мо-
ри ће, Ра ко вац и Цр на Гла ва). До ре а ли за ци је ко нач ног ре ше ња у 
Јо ша нич кој Ба њи ће се из гра ди ти по себ ни си стем и ППОВ. Се па-
рат ни гра ви та ци о ни си стем Бр зе ће –Брус са по сто је ћом мре жом од 
ју жног де ла Бр зе ћа до по сто је ћег ППОВ се вер но од на се ља (ка па-
ци те та од 1.000 ЕС, ко је је не до вољ но и ко је ће се етап но про ши-
ри ва ти до ка па ци те та 12.000 ЕС, об у хва та ју ћи Бр зе ће и Гоч ман-
це). Си сте мом ће би ти ре ше на и пи та ња ева ку а ци је от пад них во да 
оста лих на се ља ван На ци о нал ног пар ка Ко па о ник на се ве ро и сточ-
ним па ди на ма Ко па о ни ка. У за вр шној фа зи из гра ди ће се ко лек тор 
од Бр зе ћа, до ли ном Гра ше вач ке ре ке до цен трал ног ППОВ на Ра-
си ни код Бру са. 

3. Се па рат ни гра ви та ци о ни си стем Бе ло Бр до са пла ни ра ним 
ППОВ. У за вр шној фа зи из гра ди ће се ко лек тор од Бе лог Бр да до 
ППОВ на Ибру код Ле по са ви ћа, са об у хва та њем Гув ни шта и оста-
лих низ вод них на се ља.

4. Пар ци јал ни, ло кал ни гра ви та ци о ни си сте ми са ин ди ви-
ду ал ним, пре но си вим и ком пакт ним уре ђа ји ма за пре чи шћа ва ње, 
за ма ње са др жа је ван по сто је ћих и пла ни ра них тра са ко лек то ра 
(пункт „За пла ни на” са из ли вом у За пла нин ску ре ку, пункт „Ђо ров 
мост” са из ли вом у Па љев штич ку ре ку и дру го).

5. По себ на ППОВ за на се ља Ти о џе, Се ме теш, Ба дањ и Кре-
ми ће (у сли во ви ма Бар ске, Ли син ске и Руд нич ке ре ке), Па љев шти-
ца, Ли ва ђе, Гоч ман ци, Кне же во, Рав ни ште и Бо зо љин (у сли во-
ви ма Бр зећ ке, Сре бр нач ке и Ду бо ке ре ке) и Ра ко вац, Цр на Гла ва, 
Ђор ђе ви ћи и дру га на се ља (у сли во ви ма Кри ве ре ке и Јо ша ни це) 
и за са др жа је ван тра са пла ни ра них ко лек то ра, уз мо гућ ност пер-
спек тив ног при кљу че ња на не ки од на ве де них се па рат них гра ви-
та ци о них си сте ма (пр вен стве но на се ља ко ја гра ви ти ра ју пла ни ра-
ним це во во ди ма Руд ни ца  – Би ља но вац и Кри ва Ре ка  – Би ља но вац).

До ре а ли за ци је за вр шних фа за ка на ли за ци о них си сте ма, нео-
п ход но је у ре ци пи јен ти ма на под руч ју На ци о нал ног пар ка Ко-
па о ник у ко је се упу шта ју пре чи шће не от пад не во де обез бе ди ти 
сле де ће кла се во да: за хи дро ло шке спо ме ни ке  – стро го за шти ће не 
во до то ке Са мо ков ске, Го бељ ске, Бар ске и Бр зећ ке ре ке, Ду бо ке и 
Ре чи це I кла су во де, а за све оста ле во до то ке IIа кла су. За от пад не 
во де ко је се пре чи шће не упу шта ју у ре ци пи јен те у I кла си во да, 
пред ви ђе но је и тер ци јар но пре чи шћа ва ње. 

У скло пу ППОВ (код два се па рат на и свих пар ци јал них си-
сте ма) пред ви ђе на је тех но ло ги ја за про из вод њу би о га са за гре ја-
ње и про из вод њу елек трич не енер ги је. Та ко ђе, на по год ним ло ка-
ци ја ма у бли зи ни ППОВ пред ви ђе ни су при мар ни пре чи шћи ва чи, 
та ло жни ци и муљ на по ља за са зре ва ње му ља до упо треб не функ-
ци је (ђу бри ва за по шу мља ва ње, по љо при вре ду и слич но).

Ра ди за шти те под руч ја На ци о нал ног пар ка Ко па о ник од угро-
жа ва ња зе мљи шта и во да са из гра ђе них по вр ши на ту ри стич ких 



ком плек са и са о бра ћај ни ца, пред ви ђе на је из град ња по треб ног бро-
ја си сте ма за ка на ли са ње ат мос фер ских во да, са од го ва ра ју ћим уре-
ђа ји ма за пре чи шћа ва ње пре упу шта ња у во до то ке (пр вен стве но 
дуж при ла зних ДП IIа ре да 210 и 211, као и пла ни ра них пра ва ца).

Пре ма рас по ре ду на се ља и пунк то ва на под руч ју Про стор ног 
пла на, а ван На ци о нал ног пар ка Ко па о ник и кон фи гу ра ци ји те ре-
на, ре ше ње ева ку а ци је и пре чи шћа ва ња от пад них во да вр ши ће се, 
где је мо гу ће, за јед нич ким ко ри шће њем на ве де на два гра ви та ци о-
на се па рат на ка на ли за ци о на си сте ма са под руч ја На ци о нал ног Ко-
па о ник, а где за то не ма усло ва по себ ним се па рат ним си сте ми ма и 
ин ди ви ду ал но, пре ко ло кал них си сте ма ка на ли са ња от пад них во-
да са ме ха нич ко-би о ло шким си сте ми ма за пре чи шћа ва ње, тех но-
ло ги јом про из вод ње би о га са за гре ја ње и про из вод њу елек трич не 
енер ги је и са ис пу шта њем пре чи шће не во де у ре ци пи јен те ко ји ће 
има ти нај ма ње IIа кла су во де. 

Са ни та ци ја се о ских на се ља ван На ци о нал ног пар ка, ко ја не 
мо гу да бу ду об у хва ће на ма лим груп ним си сте ми ма са ППОВ, 
по себ но код дис пер зо ва них на се ља оба вља ће се по прин ци пи ма 
ру рал не са ни та ци је на ни воу до ма ћин ста ва или гру пе ку ћа, пу тем 
про пи сних сен гру па и ре зер во а ра за са ку пља ње от пад них во да. 
Мо гу се гра ди ти и ве ћи груп ни си сте ми са од во ђе њем от пад них 
во да у груп не во до не про пу сне објек те (та ло жни це) у ком би на ци-
ји и са се кун дар ним би о ло шким пре чи шћа ва њем, уз опе ра тив ну 
ор га ни за ци ју да љег по ступ ка са от пад ним во да ма, од но сно, укла-
ња ња и ко ри шће ња у по љо при вре ди на са ни тар но без бе дан на чин, 
ка ко не би до шло до за га ђе ња по вр шин ских и под зем них во да.

4 .4 .3 .  Енер  гет  ска  ин  фра  ст рук ту  ра

Раз вој енер гет ске ин фра струк ту ре на под руч ју Про стор ног 
пла на за сни ва ће се на: ус по ста вља њу ефи ка сног си сте ма упра-
вља ња и ко ри шће ња енер гет ских обје ка та и мре же, га си фи ка ци ји, 
по ве зи ва њу ма лих хи дро е лек тра на у елек тро е нер гет ски си стем, 
као и на ко ри шће њу ал тер на тив них из во ра енер ги је. Ме ђу тим, 
раз вој енер гет ске ин фра струк ту ре на под руч ју Про стор ног пла на 
усло вљен је од ре ђе ним ин тер вен ци ја ма ван под руч ја Про стор ног 
пла на ко је об у хва та ју про ши ре ње и ре кон струк ци ју ТС 110/35 kV 
„Ра шка” и ТС 35/10 kV „Руд ни ца”.

Ин ста ли ра на сна га елек тро е нер ги је
За об ра чун вр шне по тро шње елек трич не енер ги је усво је ни су 

сле де ћи па ра ме три по вр ста ма ко ри сни ка и ло ка ли те ти ма: 3,5 kW по 
ста ци о нар ном ко ри сни ку за ту ри стич ке ком плек се у ви син ској зо ни 
На ци о нал ног пар ка Ко па о ник; 2,5 kW по ста нов ни ку, од но сно 1 kW 
по ле жа ју за од ма ра ли шта, пан си о не и ви кенд ку ће ван На ци о нал ног 
пар ка Ко па о ник и 0,1 kW по из лет ни ку. Укуп на ин ста ли ра на сна га 
елек тро е нер ги је об ра чу на та по на ве де ним нор ма ти ви ма из но си за 
гра нич ни ка па ци тет под руч ја Про стор ног пла на око 118 МW, и то 
за: под руч је На ци о нал ног пар ка Ко па о ник укуп но око 56 МW, а за 
под руч је Про стор ног пла на ван На ци о нал ног пар ка Ко па о ник укуп-
но око 62 МW.

За об ра чун вр шне по тро шње елек трич не енер ги је за по тре-
бе жи ча ра усво јен је па ра ме тар од 60 kW на 100 ме та ра ви син ске 
раз ли ке ин ста ла ци је. Укуп на ин ста ли ра на сна га елек тро е нер ги је 
за по тре бе жи ча ра, об ра чу на та по на ве де ном нор ма ти ву за 84 жи-
ча ре (24 по сто је ће и 60 пла ни ра них, укљу чу ју ћи и че ти ри ка бин-
ске жи ча ре), укуп не ви син ске раз ли ке од око 25.000 m из но си око 
15 МW. За све ка бин ске и дру ге жи ча ре пред ви ђе ни су и ре зер вни 
ди зел агре га ти.

Пла ни ра не су сле де ће ак тив но сти раз во ја елек тро е нер гет ске 
мре же и обје ка та:

 – из град ња две ТС 110/35/х kV „Ко па о ник” и „Бр зе ће”, три 
ТС 35/10 kV („Ли си на”, „Ја рам”, и „Ви кенд На се ље”);

 – из град ња два ДВ 110 kV („Бр зе ће”  – „Ко па о ник” и „Ко па о ник 
 – „Ра шка”), че ти ри ДВ 35 kV („Бр зе ће”  – „Ја рам”, „Ко па о ник”  – „Ја-
рам”, „Ко па о ник”  – „Бе ло Бр до” и при кључ ни вод за ТС 35/10 kV 
„Ви кенд На се ље”);

 – до град ња по сто је ћег ДВ 110 kV „Брус”  – „Бр зе ће” за ме ном 
ка блов ског во да 35 kV од ТС 35/10 kV Брус до сту ба бр. 1 у ду жи-
ни од 333 m.

 – из град ња ду плог да ле ко во да од пла ни ра не ТС 110/35/10 kV 
„Ко па о ник” до ТС 10/0,4 kV „Ста ра ус пи ња ча” и ТС 10/0,4 kV „Гранд” 
ка ко би се обез бе ди ло по у зда ни је и си гур ни је на па ја ње ТЦ Ко па о ник.

Из град ња ДВ 110 kV „Бр зе ће”  – „Ко па о ник” и ДВ 35 kV „Бр-
зе ће”  – „Ја рам” је на огра ни че њу у ре жи му за шти те II сте пе на и 
би ће пре ци зни је де фи ни са на усло ви ма За во да за за шти ту при ро де 
Ср би је, од го ва ра ју ћом тех нич ком и план ском до ку мен та ци јом.

По сто је ћи и пла ни ра ни ДВ 110 (35) kV су ва зду шни и пру жа-
ју се нај ве ћим де лом кроз зо ну за шти те III сте пе на и са мо ма њим 
де лом кроз зо ну за шти те II сте пе на На ци о нал ног пар ка Ко па о ник. 
У ду го роч ној пер спек ти ви, ра ди за шти те при род них вред но сти 
На ци о нал ног Ко па о ник, на по је ди ним ло ка ли те ти ма из вр ши ће се 
ка бли ра ње кра ћих де о ни ца ових ДВ где год је то мо гу ће и оправ-
да но на осно ву прет ход но из ра ђе них де таљ них тех нич ко-еко ном-
ских ана ли за.

На кон из град ње но вих ТС 110/x и 35/10 kV обез бе ди ће се 
ко ри дор за но ве из во де 10 (20) kV ко ји ће на па ја ти но ве ТС 10 
(20)/0,4 kV.

Но ве ТС 10/0,4 kV и ДВ 10 kV ван На ци о нал ног пар ка Ко-
па о ник гра ди ће се за по тре бе ту ри стич ко-се о ских на се ља и оста-
лих се о ских на се ља, као и за по тре бе жи ча ра у сек то ри ма алп ских 
ски ја ли шта.

Хи дро е нер ге ти ка
На под руч ју Про стор ног пла на пред ви ђе на је про из вод ња 

елек трич не енер ги је из ма лих хи дро е лек тра на (у да љем тек сту: 
МХЕ), на осно ву во до за хва та на во до то ци ма и ма лим аку му ла-
ци ја ма, пре те жно на под руч ју На ци о нал ног пар ка Ко па о ник, а са 
по стро је њи ма ван На ци о нал ног пар ка Ко па о ник. По ред МХЕ, за 
ко је је над ле жно ми ни стар ство из да ло енер гет ске до зво ле и са гла-
сно сти, као и оних ко је ће се гра ди ти у скла ду са про стор ним пла-
но ви ма је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, овим про стор ним пла ном 
је пред ви ђе но осам МХЕ, од че га јед на на гра ни ци На ци о нал ног 
пар ка Ко па о ник и се дам ван На ци о нал ног пар ка Ко па о ник, укуп не 
ин ста ли ра не сна ге од око 11 МW. 

На гра ни ци На ци о нал ног пар ка Ко па о ник, у зо ни III сте пе на 
за шти те, пла ни ра на је МХЕ „Ду бо ка” ин ста ли ра не сна ге од око 
0.3МWh (Е=1,050.000 kWh), са во до за хва том у Ду бо кој и са ма-
шин ском згра дом на ушћу За пла нин ске ре ке.

МХЕ ван На ци о нал ног пар ка Ко па о ник су:
1. две МХЕ „Са мо ков ска ре ка”, од Ка ди јев ца до Јо ша нич ке Ба-

ње, укуп не ин ста ли ра не сна ге од око 5,50 МW и то: МХЕ „Са мо ков-
ска ре ка I” са во до за хва том у ко ри ту Са мо ков ске ре ке ис под аку му ла-
ци је Ка ди је вац, уко па ним де ри ва ци о ним це во во дом (ко ји нај ве ћим 
де лом во ди кроз зо ну са ре жи мом III сте пе на за шти те На ци о нал ног 
пар ка Ко па о ник) и ма шин ским згра да ма на по год ној ло ка ци ји код 
ула за у На ци о нал ни парк Ко па о ник; укуп ни пад во де је око 700 m, а 
оства ри ће се ин ста ли ра на сна га од око 5,0 МWh (Е=20,000.000 kWh) 
и МХЕ „Са мо ков ска ре ка II” ло ци ра на у Јо ша нич кој Ба њи ко ри сти ће 
упо тре бље ну во ду из МХЕ „Са мо ков ске ре ке I”, уз оства ри ва ње ин-
ста ли ра не сна ге од 0,5 МWh (Е=3,000.000 kWh).

2. три МХЕ на по те зу Ја бла но ва Ра ван  – Руд нич ка ре ка укуп-
не ин ста ли ра не сна ге од око 3,83 МW и то: МХЕ „Ли си на” са 
за хва том во де из аку му ла ци је Ја бла но ва ра ван и ин ста ли ра ном 
сна гом од 1,08 МWh (Е=2,260.000 kWh), МХЕ „Ба бин брег” са ин-
ста ли ра ном сна гом од 1,67 МWh (Е=6,800.000 kWh) и МХЕ „Руд-
ни ца” са ин ста ли ра ном сна гом од 1,08 МWh (Е= 2,970.000 kWh).

3. две МХЕ у Го бељ ској ре ци са во до за хва ти ма из Шу та но-
вач ке ре ке и Го бељ ске ре ке, укуп не ин ста ли ра не сна ге од око 1,25 
МW и то: МХЕ „Ђор ђе ви ћи I” са во до за хва том из Шу та но вач ке 
ре ке на под руч ју На ци о нал ног пар ка Ко па о ник, па дом од 550 m 
и ма шин ском згра дом ис под се ла Ђор ђе ви ћи, са ин ста ли ра ном 
сна гом од 0,75 МWh (Е= 3,000.000 kWh) и МХЕ „Ђор ђе ви ћи II” 
са во до за хва том из Го бељ ске ре ке на под руч ју На ци о нал ног пар-
ка Ко па о ник, па дом од 150 m и агре га том у ма шин ској згра ди 
МХЕ „Ђор ђе ви ћи I”, са ин ста ли ра ном сна гом од 0,50 МWh (Е= 
2,000.000 kWh).

Из град ња МХЕ је пла ни ра на ис кљу чи во за ко ри шће ње хи-
дро по тен ци ја ла са ма лим ула га њи ма, у скла ду са ре жи ми ма за-
шти те при род них вред но сти, пре ма план ској до ку мен та ци ји, та ко 
да не угро жа ва ју еко ло шку рав но те жу, а да бу ду од ко ри сти за по-
ве ћа ње си гур но сти снаб де ва ња елек трич ном енер ги јом. Ди мен зи-
о ни са ње МХЕ ће стрикт но би ти у скла ду са при род ним про то ци ма 
и па до ви ма во до то ка. Из град ња МХЕ пре ма утвр ђе ним по тен ци-
ја ли ма по ве ћа ће си гур ност у на па ја њу елек трич ном енер ги јом 
на се ља, ал тер на тив не се о ске еко но ми је, као и ту ри стич ко-ре кре а-
тив не ин фра струк ту ре на под руч ју Про стор ног пла на. По ве зи ва ње 



пла ни ра них МХЕ на елек тро е нер гет ски си стем ге не рал но ће се 
вр ши ти ва зду шним или ка блов ским ДВ на по сто је ћу или пла ни-
ра ну ДВ 10(20) kV мре жу и објек те. Де таљ ни ји усло ви из град ње и 
по ве зи ва ња МХЕ са елек тро е нер гет ском мре жом (тра са да ле ко во-
да, на пон ски ни во и ме сто по ве зи ва ња) утвр ди ће се са над ле жним 
елек тро ди стри бу тив ним пред у зе ћем и пред у зе ћем над ле жним за 
га здо ва ње објек ти ма во до при вред них си сте ма, те усло ви ма за во да 
над ле жних за за шти ту при род них и кул тур них до ба ра и упра вља-
ча На ци о нал ног пар ка Ко па о ник. 

Ми ни стар ство ру дар ства и енер ге ти ке до са да је из да ло енер-
гет ске до зво ле и са гла сно сти за из град њу сле де ћих МХЕ: а) на 
те ри то ри ји оп шти на Брус: Ђе ре кар ска ре ка (Ђе ре ка ре, Сте ни це), 
Гра ше вач ка ре ка (Брус), Бр зећ ка / Гра ше вач ка ре ка (Цен тра ла Брус 
1, Кре са ја) и Кри ва ре ка (Пр ши ћи), и б) на те ри то ри ји оп шти на Ра-
шка: Јо ша ни ца (План ска, Ма ри ћи, Вла ди ћи, Бел ци, Ка ши ћи, Вла-
ди ћи 1, Жу пањ), Го бељ ска ре ка (Шу та но ви на, Са мо ко во), Са мо ков-
ска ре ка (Ве леж, Ве леж 1, Ђо ров мост), Ли син ска и Бар ска ре ка 
(Ли си на), Руд нич ка ре ка (Ти о џе) и Ра до шић ка ре ка (Ро до ши ће).

Га си фи ка ци ја 
Га си фи ка ци ја под руч ја Про стор ног пла на је оправ да на и по-

жељ на, по себ но за по тре бе гре ја ња у ви син ској зо ни На ци о нал ног 
пар ка Ко па о ник, бу ду ћи да је гас еко ло шки при хва тљив и еко ном-
ски ис пла тив енер гент. На под руч ју Про стор ног пла на пред ви ђе на 
је из град ња:

 – три глав не мер но-ре гу ла ци о не ста ни це (у да љем тек сту: 
ГМРС): „Бр зе ће”, „Ко па о ник” и „Тре ска”;

 – јед ног глав ног раз дел ног чво ра (у да љем тек сту: ГРЧ): „Ко-
па о ник”;

 – че ти ри де о ни це тран спорт ног га со во да рад ног при ти ска до 
50 ба ра као де ла раз вод ног га со во да РГ 09-04/1 (Алек сан дро вац 
 – Брус  – Ко па о ник  – Но ви Па зар  – Ту тин) и то: ГМРС „Бр зе ће” 
 – ГРЧ „Ко па о ник”; ГРЧ „Ко па о ник”  – ГМРС „Ко па о ник”; ГМРС 
„Ко па о ник”  – ГРЧ „Ра шка”; и ГРЧ „Ко па о ник”  – ГМРС „Бр зе ће”;

 – ди стри бу тив не га со вод не мре же за рад ни при ти сак до 4 ба-
ра (на се ља оп шти не Брус и ТЦ Ко па о ник).

То пли фи ка ци ја
Раз вој си сте ма то пли фи ка ци је за сни ва ће се на кри те ри ју-

ми ма еко ло шке и еко ном ске по доб но сти си сте ма. За ту ри стич ке 
ло ка ли те те у ви син ској зо ни На ци о нал ног пар ка, од го ва ра ју ћим 
ур ба ни стич ким пла но ви ма утвр ди ће се тра се то пло во да са по зи-
ци ја ма цен трал них енер га на, уз по што ва ње сле де ћих кри те ри ју ма: 
за из бор ре фе рент ног енер ген та при о ри тет је гас, а као до пун ски 
из во ри до зво ље ни су со лар на енер ги ја, елек трич на енер ги ја и ал-
тер на тив но, за по је ди нач не објек те, чвр сто го ри во и то са мо др во; 
по ло жај то пла не тре ба да бу де на по год ној ло ка ци ји ко ја је до вољ-
но и рав но мер но уда ље на од ве ћи не ко ри сни ка; уки да ње по сто је-
ћих ко тлар ни ца на теч на го ри ва, од но сно при ла го ђа ва ње то плот-
них под ста ни ца, уз за др жа ва ње елек тро ко тло ва као ал тер на ти ве; 
по бољ ша ња то плот не изо ла ци је, са аспек та еко но ми је гре ја ња, 
при из град њи и ре кон струк ци ји обје ка та; и ко ри шће ње мо гућ но-
сти по ве зи ва ња у је дин стве не си сте ме гре ја ња оста лих под це ли на 
у ви син ској зо ни. До ре а ли за ци је си сте ма то пли фи ка ци је на под-
руч ју На ци о нал ног пар ка оба ве зно је угра ди ти фил те ре на свим 
дим ња ци ма ко тлар ни ца. Ван На ци о нал ног пар ка из бор енер ге на та 
би ће сло бод ни ји, а у пер спек ти ви пред ност се та ко ђе да је га су и 
об но вљи вим ал тер на тив ним из во ри ма енер ги је.

Про из вод ња енер ги је из об но вљи вих из во ра
На под руч ју Про стор ног пла на пред ви ђе на је про из вод ња 

еко ло шки при хва тљи вих об ли ка енер ги је и из дру гих об но вљи вих 
из во ра и то:

1. Со лар не енер ги је, при ме ном ра зних вр ста па сив них со лар-
них си сте ма (у ко ји ма обје кат пред ста вља при јем ник ко ји за хва та 
и чу ва нај ве ћи део енер ги је) и ак тив них со лар них си сте ма (ко ји 
за хва та ју енер ги ју ин ста ли ра њем по себ не опре ме), на под руч ју 
На ци о нал ног пар ка Ко па о ник са мо на гра ђе вин ским по вр ши на ма 
у зо ни III сте пе на за шти те, а ван На ци о нал ног пар ка Ко па о ник без 
огра ни че ња. Као оп ти ма лан на чин ак тив не про из вод ње со лар не 
енер ги је на Ко па о ни ку (ван На ци о нал ног пар ка Ко па о ник) пред-
ви ђа се са на ци ја по вр шин ског ко па и под зем них га ле ри ја руд ни ка 
Су во ру ди ште у со лар ну енер га ну и тер мал ни ко лек тор за се зон-
ску аку му ла ци ју то пле во де, чи ме би се обез бе ди ла чи ста енер ги ја 
за гре ја ње ТЦ Ко па о ник.

2. Еол ске енер ги је, са мо на под руч ју ван На ци о нал ног пар-
ка Ко па о ник, из град њом ве тро е лек тра на ин ста ли са не сна ге пре ко 
3 МW, на кон де таљ не ана ли зе и из бо ра ло ка ци ја, ко ја под ра зу ме ва: 
од го ва ра ју ће при род не по тен ци ја ле у сми слу бр зи не и кон стант но-
сти ва зду шних стру ја ња; по год но сти са аспек та мо гу ћих ути ца ја на 
ор ни то фа у ну и хи роп те ро фа у ну; мо гућ ност при кљу че ња на елек тро-
мре жу (за ве тро е лек тра не ка па ци те та пре ко 3 МW) до вољ ног ра сто-
ја ња од обје ка та и ак тив но сти љу ди (из у зев по љо при вред не про из-
вод ње). При из бо ру ло ка ци ја за ве тро е лек тра не, пре ли ми нар но се 
да је пред ност ис точ ној стра ни Ко па о ни ка. По ред то га, по треб но је 
са гле да ти мо гућ но сти раз во ја сред њих (од 50 до 100 kW) и ма лих 
(од 10 kW) ве тро е лек тра на ко је слу же за ин ди ви ду ал не објек те.

3. Ге о тер мал не енер ги је, укљу чи ва њем тер мо ми не рал них 
во да Јо ша нич ке Ба ње у функ ци ју гре ја ња, ту ри стич ке по ну де, по-
љо при вре де и дру гих де лат но сти, уз на ста вак ис тра жи ва ња и ло-
ци ра ња при мар них ле жи шта ге о тер мал не енер ги је на под руч ју 
Ко па о ни ка.

4. Енер ги је би о ма се, као об но вљи вог из во ра енер ги је, ко ји 
не ма не га ти ван ути цај на при род ну сре ди ну, уко ли ко се пра вил-
но екс пло а ти ше (нпр. ко ри шће ње дрв них от па да ка у шу мар ству 
и пре ра ди др ве та, ко ри шће ње зе ле не ма се за про из вод њу га са и 
ђу бри ва и слич но) и уз услов да је про из вод ња ван На ци о нал ног 
пар ка Ко па о ник. 

5. Енер ги је био-га са, из ка на ли за ци о ног му ља ППОВ и стај-
ња ка фар ми ван На ци о нал ног пар ка Ко па о ник.

При ме на об но вљи вих из во ра енер ги је усло вље на је ре гу ла-
тив ним и под сти цај ним ме ра ма др жа ве. Под по вољ ним усло ви ма 
про из вод ње ове енер ги је мо гу се оче ки ва ти сле де ћи ре зул та ти: 
еко ном ска ис пла ти вост ула га ња у про из вод њу енер ги је, сма ње-
ње за га ђе ња око ли не, суп сти ту ци ја или сма ње ње по тро шње елек-
трич не енер ги је и фо сил них го ри ва за гре ја ње, по ве ћа ње ко ри шће-
ња ло кал них енер гет ских ре сур са, сма ње ње то плот них гу би та ка, 
раз вој са вре ме них до ма ћих тех но ло ги ја и опре ме и дру го.

4 .4 .4 .  Елек т рон  ске  ко му  ни  ка  ци  ј е  и  по  шт ан  ски  
с а  о  бра  ћа ј

Раз вој те ле ко му ни ка ци о не мре же на под руч ју Про стор ног 
пла на за сни ва ће се на ус по ста вља њу ефи ка сног си сте ма ве за, ка ко 
уну тар На ци о нал ног пар ка Ко па о ник, та ко и у њи хо вом по ве зи ва-
њу са окру же њем. Ту ри стич ки ком плек си у ви син ској зо ни Ко па-
о ни ка, по ред те ле фо ни је са свим са вре ме ним сер ви си ма, има ће и 
мре же за пре нос по да та ка ве ли ким бр зи на ма, Ин тер нет, мул ти ме-
ди јал не сер ви се, ка блов ски ди стри бу тив ни си стем КДС и дру го. С 
об зи ром на то по граф ске ка рак те ри сти ке про сто ра, осно ву ин фра-
струк ту ре те ле ко му ни ка ци о не мре же пред ста вља ће оп тич ки ка бло-
ви и ра дио ре леј не (РР) ве зе, са сво јим ста ни ца ма и ан тен ским сту-
бо ви ма, и ди ги тал ни си сте ми пре но са, уз по ве зи ва ње у пр сте но ве.

Кон цеп ци ја раз во ја те ле ко му ни ка ци о не мре же на под руч ју 
На ци о нал ног пар ка Ко па о ник за сни ва се на по бољ ша њу по сто је-
ћег ста ња, фа зној из град њи мре же оп тич ких ка бло ва и мул ти сер-
ви сних при ступ них чво ро ва (МСАН и ИПАН). На ро чи та па жња 
по све ће на је из град њи ко му ни ка ци о не мре же у на се љи ма ван На-
ци о нал ног пар ка у ко ји ма ни су из гра ђе ни сме штај ни ка па ци те ти, 
да би се за у ста ви ло да ље оси па ње ста нов ни штва и омо гу ћи ло ба-
вље ње во ћар ством, сто чар ством и услу жним де лат но сти ма на под-
руч ју На ци о нал ног пар ка Ко па о ник.

Око сни цу раз во ја ко му ни ка ци о не мре же на под руч ју Про-
стор ног пла на пред ста вља ју по сто је ћи оп тич ки ка бло ви на ре ла-
ци ја ма Ра шка –Ко па о ник (Су во ру ди ште), Ра шка  – Јо ша нич ка Ба-
ња, Брус  – Кри ва Ре ка  – Ко па о ник и Брус  – Бр зе ће. Из град њом 
од го ва ра ју ћих при во да на овим ка бло ви ма и њи хо вом до град њом 
мо гу се за до во љи ти све по тре бе са вре ме них ко му ни ка ци ја на под-
руч ју Про стор ног пла на.

Пла ни ра на је из град ња сле де ћих де ло ва те ле ко му ни ка ци о не 
ин фра струк ту ре, ко ја је ускла ђе на са пла но ви ма раз во ја опе ра то ра 
елек трон ских ко му ни ка ци ја:

1) Оп тич ких при во да, при ступ них чво ро ва и при ступ не мре-
же на сле де ћим ло ка ци ја ма:

 – чво ро ви ти па „ИПАН”  – Сре бр нац, Бр зе ће, „Ви кенд на се-
ље 1” и „Ви кенд на се ље 2”,

 – чво ро ви ти па „мИ ПАН”  – Кне же во, Рав ни ште, Бо зо љин, Бла-
же во, Ли ва ђе, „Бр зе ће 1”, „Бр зе ће 2” и „Бр зе ће 3”, Влај ков ци, Кри-
ва Ре ка, Ђе ре ка ре, Рад ма но во, Ду бов ци, Ив ко во Бр до, Ми ло је ви ћи, 



Пр ши ћи, Цвет ко ви ћи, Ти о џе, Ши па чи на, Жу пањ, Ве леж, Вељ ко ви-
ћи, „Ви кенд на се ље 2”, „Кра ље ви чар да ци 2”, Тре ска 1, 2 и 3. 

2) Обје ка та те ле ко му ни ка ци о не ин фра струк ту ре:
 – из град ња оп тич ких ка бло ва по ин фра струк ту ри пла ни ра них 

ка бин ских жи ча ра Бр зе ће  – Сре бр нац и Бр зе ће  – Су во ру ди ште.
 – из град ња чво ра ти па ИПАН на ло ка ли те ту хо те ла и пла ни-

нар ског до ма „Ртањ”.
 – из град ња два чво ра ти па мИ ПАН на ло ка ли те ту по слов но-

стам бе ног ком плек са „Ча је ти на – Хе па ко” и дру гим сме штај ним 
ло ка ци ја ма на ко ји ма се ука же по тре ба.

3) Ка па ци те ти и ква ли тет при сту па мре жи ба зних ста ни ца 
мо бил не те ле фо ни је би ће про ши ре ни из град њом јед не ба зне ста-
ни це опе ра то ра „Te le kom Sr bi ja MTS”, де сет ба зних ста ни ца опе-
ра то ра „Te le nor” и пет ба зних ста ни ца оператoра „VIP”.

Про стор ни рас по ред по сто је ћих и пла ни ра них обје ка та при-
ка зан је на Ре фе рал ној кар ти 2. На при ло гу су при ка за не тра се оп-
тич ких ка бло ва и чво ро ви ти па „МСАН” и „ИПАН”, док су ло ка-
ци је ма њих чво ро ва ти па „мИ ПАН” при ка за не су са мо у ру рал ним 
сре ди на ма, а у ту ри стич ким ком плек си ма и на се љи ма из о ста вље-
не због њи хо ве гу сти не.

Про стор ним пла ном пред ви ђа се отва ра ње но ве по штан ске 
је ди ни це у на се љу Кри ва Ре ка.

4 .4 .5 .  Ко му  на л  ни  с а  др  жа  ји  и  слу жбе 

Је дан од бит них пред у сло ва раз во ја под руч ја Про стор ног 
пла на је уна пре ђе ње ко му нал не опре ме, по себ но у по гле ду уре ђе-
ња ту ри стич ких ком плек са и на се ља и са ни та ци је се о ских на се ља.

Зе ле не и млеч не пи ја це пред ви ђе не су у ту ри стич ким ком-
плек си ма Су во ру ди ште и Сре бр нац, пре те жно за се о ске про из во де 
из под ко па о нич ких под руч ја оп шти на Ра шка, Брус и Ле по са вић. 

Ре ше ња за ева ку а ци ју ко му нал ног от па да би ће при ме ре на 
кон фи гу ра циј ским и кли мат ским усло ви ма, по тре ба ма и ре жи ми-
ма за шти те На ци о нал ног пар ка Ко па о ник и под руч ја Про стор ног 
пла на, од но сно уре ђе ња ту ри стич ких ком плек са и на се ља. Ева ку-
а ци ја от па да ће се вр ши ти це ле го ди не на ре ги о нал ну де по ни ју за 
Ра шку, Но ви Па зар, Ту тин и Сје ни цу или, ал тер на тив но, на ре ги-
о нал ну де по ни ју за на се ља Ра син ског управ ног окру га и по себ но 
ће би ти при ла го ђе на зим ским усло ви ма. У пр вој ета пи, не се лек-
то ва ни от пад ће се при вре ме но де по но ва ти на тран сфер ста ни ци 
ве ћих ка па ци те та (ван под руч ја На ци о нал ног пар ка Ко па о ник, или 
ван под руч ја Про стор ног пла на), а у на ред ној ета пи би се вр ши ло 
се лек тив но са ку пља ње и цен тра ли зо ва на пре ра да и ре ци кла жа от-
па да (на ре ги о нал ној де по ни ји ван под руч ја Про стор ног пла на). 
Та ко ђе, нео п ход но је ус по ста вља ње си сте ма при ку пља ња от па да 
из ру рал них под руч ја и ње го во од во же ње до пла ни ра не тран сфер 
ста ни це.

Без бед но укла ња ње жи во тињ ског от па да оба вља ће се ван 
гра ни ца Про стор ног пла на, у ре ги о нал ном цен тру за пре ра ду и 
спа љи ва ње у Ни шу.

По себ но зна чај ним сма тра се уво ђе ње еле ме на та ур бо-ко му-
нал не опре ме за уре ђе ње јав них по вр ши на. У окви ру ту ри стич-
ких ком плек са и дру гих са др жа ја на под руч ју На ци о нал ног пар ка 
Ко па о ник по себ на па жња по све ти ће се уре ђе њу јав них пар кин га, 
ауто бу ских ста ја ли шта, пар ко ва, скве ро ва, ли ниј ског зе ле ни ла и 
дру гог. На под руч ју Про стор ног пла на, ван На ци о нал ног пар ка 
Ко па о ник уна пре ди ће се уре ђе ност и опре мље ност јав них по вр-
ши на на се ља, зе ле них пи ја ца, гро ба ља и дру гог.

4.5. За шти та жи вот не сре ди не и ор га ни за ци ја про сто ра  
од ин те ре са за од бра ну зе мље и у ван ред ним си ту а ци ја ма

4 .5 .1 .  За  шти  т а  жи  вот  не  сре  ди  не

Жи вот на сре ди на на под руч ју Про стор ног пла на до ми нант но 
је пред ста вље на усло ви ма, ре сур си ма и вред но сти ма при ро де (сем 
у ма њим, ан тро по ге ни зо ва ним про сто ри ма, где до ми ни ра ју из гра-
ђе ни са др жа ји су пра и ин фра струк ту ре), те је очу ва ње и уна пре ђе-
ње ње ног ква ли те та од ре ђе но пр вен стве но од но си ма при род них и 
ан тро по ге них фак то ра, кон крет но ре жи ми ма очу ва ња и ко ри шће-
ња при род них фак то ра. На под руч ју про стор ног пла на ван На ци-
о нал ног пар ка, жи вот ну сре ди ну од ре ђу ју ма ње при род ни, а ви ше 
ан тро по ге ни фак то ри гра ђе вин ских под руч ја се о ских на се ља, по-
сто је ће ин фра струк ту ре и об ра ди вих по љо при вред них по вр ши на.

Сход но по ста вље ним ци ље ви ма очу ва ња, уна пре ђе ња и за-
шти те при ро де, при род них вред но сти и не по крет них кул тур них 
до ба ра На ци о нал ног пар ка Ко па о ник (од но сно њи хо вих ре пре зен-
та тив них од ли ка, по ја ва и те мељ них фе но ме на), пр вен стве но за 
по тре бе на уч них ис тра жи ва ња, еду ка ци је и пре зен та ци је јав но сти, 
а за тим за раз вој ту ри зма и ком пле мен тар них ак тив но сти, на ко ји-
ма се те ме љи основ но стра те шко опре де ље ње за за шти ту и раз вој 
На ци о нал ног пар ка Ко па о ник, ин те грал на за шти та при ро де и жи-
вот не сре ди не, пр вен стве но на под руч ју На ци о нал ног пар ка Ко па-
о ник, а за тим и ван под руч ја На ци о нал ног пар ка Ко па о ник за сни-
ва ће се на сле де ћим стра те шким усло ви ма и ре ше њи ма:

 – спро во ђе ње за шти те при ро де и жи вот не сре ди не у На ци о-
нал ном пар ку Ко па о ник и ван под руч ја На ци о нал ног пар ка Ко па о-
ник пре ма од ред ба ма Про стор ног пла на;

 – ре ви та ли за ци ја по вр ши на угро же них еро зи јом на под руч ју 
На ци о нал ног пар ка и са на ци ја по вр шин ских ко по ва на пу ште них 
мај да на, ка ме но ло ма и по зај ми шта ма те ри ја ла, по вр ши на угро же-
них еро зи јом, де гра ди ра них ли ва да и па шња ка и дру гих по вр ши на 
ван На ци о нал ног пар ка, фор ми ра ње је дин стве ног си сте ма упра-
вља ња вод ним ре сур си ма на под руч ју Про стор ног пла на, и спро-
во ђе ње ин те грал них ме ра за шти те по вр шин ских и под зем них во да;

 – из град ња про пи сних си сте ма фе кал не ка на ли за ци је у пла-
ни ра ним ту ри стич ким ком плек си ма, са уре ђа ји ма за пре чи шћа ва-
ње ко ји обез бе ђу ју пре чи шће ну во ду нај ма ње у IIа кла си ква ли те та 
(уз услов да се пре чи шће на во да не упу шта у во до то ке  – хи дро ло-
шке спо ме ни ке;

 – из град ња ка на ли за ци је у на се љи ма ван под руч ја На ци о нал-
ног пар ка Ко па о ник; код ве ћих, кон цен три са ни јих на се ља са ка на-
ли за ци јом и уре ђа ји ма за пре чи шћа ва ње, а код оста лих на се ља са 
груп ним и по је ди нач ним сеп тич ким (оба ве зно во до не про пу сним) 
ја ма ма и са обез бе ђе ним са о бра ћај ним при сту пом за пра жње ње);

 – оства ри ва ње је дин стве них си сте ма гре ја ња за ту ри стич ке 
ком плек се на под руч ју На ци о нал ног пар ка Ко па о ник уз при ме-
ну чи сте енер ги је, пр вен стве но га са, као и ге о тер мал не, со лар не, 
елек трич не и слич не енер ги је;

 – уво ђе ње ин те грал ног упра вља ња от па дом, ре ци кла же и 
енер гет ског ко ри шће ња от па да у аде кват ним уре ђа ји ма ван под-
руч ја На ци о нал ног пар ка Ко па о ник на ре ги о нал ну де по ни ју;

 – ус по ста вља ње си сте ма стал ног мо ни то рин га свих па ра ме-
та ра ква ли те та жи вот не сре ди не у На ци о нал ном пар ку Ко па о ник 
(зе мљи шта, во де, ваздухa и ве ге та ци је, по европ ским стан дар ди ма 
за ова ква за шти ће на при род на до бра);

Ур гент не ме ре за за шти ту при ро де и жи вот не сре ди не на 
под руч ју На ци о нал ног пар ка Ко па о ник су:

 – за у ста вља ње не план ске из град ње, пре и спи ти ва ње не план-
ски из гра ђе них обје ка та и њи хо вог ста ту са на под руч ју На ци о нал-
ног пар ка у скла ду са од ред ба ма овог про стор ног пла на и дру гих 
план ских до ку ме на та;

 – ре гу ли са ње от пад них во да на под руч ју На ци о нал ног пар-
ка Ко па о ник, оба ве зно са про пи сном ка на ли за ци јом и уре ђа ји ма 
за пре чи шћа ва ње у по сто је ћим гра ђе вин ским ком плек си ма, а код 
из дво је них обје ка та са стро го кон тро ли са ним, са о бра ћај но при-
сту пач ним во до не про пу сним сеп тич ким ја ма ма, ре гу ли са ње ат-
мос фер ске ка на ли за ци је са свих из гра ђе них по вр ши на и са о бра-
ћај ни ца;

 – уво ђе ње ри го ро зне оба ве зе угра ђи ва ња од го ва ра ју ћих фил-
тер ских по стро је ња у све објек те на под руч ју На ци о нал ног пар ка 
Ко па о ник чи јим се гре ја њем за га ђу је ва здух (од ма зу та, теч них го-
ри ва и угља);

 – са на ци ја ди вљих де по ни ја на под руч ју Про стор ног пла на 
и ре дов на ева ку а ци ја от па да ван под руч ја На ци о нал ног пар ка Ко-
па о ник  – на пла ни ра не ре ги о нал не де по ни је за Ра син ски управ ни 
округ и/или ре ги о нал ну де по ни ју за Ра шку, Но ви Па зар, Сје ни цу 
и Ту тин;

 – из ра да ка та стра за га ђи ва ча при ро де и жи вот не сре ди не на 
под руч ју Про стор ног пла на; ста вља ње у функ ци ју ин фор ма тив но-
кон трол них пунк то ва на ула зи ма у На ци о нал ни парк Ко па о ник и 
стро га кон тро ла про ме та љу ди, ро ба и си ро ви на;

 – из ра да стра те шких про це на ути ца ја на при ро ду и жи вот ну 
сре ди ну свих пла ни ра них са др жа ја, по себ но ка на ли са ња и пре чи-
шћа ва ња от пад них во да, са о бра ћа ја, ту ри стич ке ин фра струк ту ре у 
про сто ру, из град ње ту ри стич ке су пра струк ту ре, во до снаб де ва ња, 
гре ја ња и са ку пља ња сме ћа, као и елек тро ин ста ла ци ја, по љо при-
вре де и дру го.



4 .5 .2 .  Ме  ре  за  сма  ње  ње  еро  зи  ј е  тла  при  уре  ђе  њу  и 
одр  жа  ва  њу  а лп  ских  ст а  за  и  жи  ча  ра 

При ли ком из град ње ски-ста за и мре жа при ступ них пу те ва 
(зе мља ни пу те ви или ма ка дам), ства ра ју се зна чај ни из во ри еро зи-
о ног ма те ри ја ла, те је нео п ход но пред у зе ти сле де ће ме ре ка ко би 
се сма њи ла оште ће ња по вр ши не те ре на:

 – вре мен ски пе ри од у ко ме су де гра ди ра не ло ка ци је из ло же-
не деј ству кли мат ских фак то ра тре ба да бу де што кра ћи (све ак-
тив но сти тре ба оба ви ти то ком исте гра ђе вин ске се зо не, од ма ја до 
ок то бра);

 – на укр шта њу при ступ них пу те ва са во до то ко ви ма тре ба ко-
ри сти ти цев не про пу сте што ве ћих ди мен зи ја, ка ко би се оба вио 
не сме тан про лаз бу јич них во да и круп них ко ма да на но са и фор ми-
ра ти ри го ле (ка на ле) за ева ку а ци ју во де са тру па пу та;

 – по ста ви ти ба ри је ре за на нос и кон тур не ста би ли за то ре на 
на ги би ма у ци љу ми ни ми зи ра ња ин тен зи те та еро зи је (то ком град-
ње око гра ђе вин ских ло ка ци ја и по ред во до то ко ва), као и пре крив-
ке за за шти ту од еро зи је, из ра ди ти пот пор не кон струк ци је у зо ни 
по ла зних ста ни ца жи ча ра, пре гра да и пра го ва ра ди за у ста вља ња 
ву че ног на но са, као и ста би ли за ци о но-дре на жних кон струк ци ја 
(од га би о на);

 – пре вен ци ју по ја ве плит ких кли зи шта, са ку пља ње и ева ку а-
ци ју под зем них (из вор ских) во да оба ви ти из ра дом ста би ли за ци о-
но-дре на жних кон струк ци ја; 

 – ре ста у ра ци ја зе мљи шта и ве ге та ци је тре ба да се за сни ва на 
аутох то ним вр ста ма тра ва, ле гу ми но за и жбу ња, или на вр ста ма 
ко је се мо гу на ћи у ко мер ци јал ној по ну ди, а ко је су еко ло шки при-
ла го ђе не усло ви ма ста ни шта на ко ме се ра до ви из во де;

 – ху му сно-аку му ла тив ни слој зе мљи шта, ко ји се укла ња ра ди 
град ње, чу ва ти и скла ди шти ти на од го ва ра ју ћи на чин, ка ко би се 
ис ко ри стио за ре ве ге та ци ју и ре ста у ра ци о не ра до ве; 

 – при ступ не пу те ве гра ди ти исто вре ме но са пра те ћом ин фра-
струк ту ром (елек тро снаб де ва ње, во до снаб де ва ње, ка на ли за ци ја, 
итд) у истом ко ри до ру и то ком исте гра ђе вин ске се зо не, ка ко би се 
из бе гла ви ше стру ка де гра да ци ја истих ло ка ли те та; 

 – си сте ми за ве штач ки снег тре ба да бу ду по ста вље ни на ко-
ри до ри ма ко ји сле де обо де ски-ста за и др.

4 .5 .3 .  Ор  га  ни  за  ци  ј а  про  сто  ра  од  ин  те  ре  с а  
з а  од  бра  ну  и  ван  ред  не  си  ту  а  ци  ј е

Усло ви и ме ре за ор га ни за ци ју про сто ра од ин те ре са за од-
бра ну зе мље и у ван ред ним си ту а ци ја ма оства ру ју се им пле мен та-
ци јом ре ше ња Про стор ног пла на и Из ве шта ја о стра те шкој про це-
ни ути ца ја Про стор ног пла на на жи вот ну сре ди ну. 

Про стор ним пла ном су, у скла ду са усло ви ма и зах те ви ма 
Ми ни стар ства од бра не утвр ђе не од го ва ра ју ће зо не за шти те ком-
плек са и уре ђе ња те ри то ри је. Ове зо не пред ста вља ју про стор са 
по себ ним ре жи мом ко ри шће ња, уре ђе ња и из град ње, а пра ви ли-
ма уре ђе ња де фи ни шу се као: а) зо на за бра ње не из град ње, б) зо не 
огра ни че не град ње (у ко јој се град ња вр ши пре ма де фи ни са ним 
па ра ме три ма и за ко је је оба ве зна са гла сност Ми ни стар ства од бра-
не), в) зо на са ни тар не за шти те (са пот пу ном за бра ном би ло ка кве 
град ње). Зо на кон тро ли са не град ње, за ко ју је оба ве зна са гла сност 
Ми ни стар ства од бра не об у хва та под руч је Про стор ног пла на и На-
ци о нал ног пар ка Ко па о ник на под руч ју коп не не зо не без бед но сти, 
5 km од ад ми ни стра тив не ли ни је са АП Ко со во и Ме то хи ја, на де-
ло ви ма те ри то ри ја КО Ко па о ник и Ши па чи на (у оп шти ни Ра шка) 
и КО Бо зо љин, Бр зе ће и Рав ни ште (оп шти на Брус).

У скла ду са усло ви ма и зах те ви ма Ми ни стар ства уну тра-
шњих по сло ва на под руч ју Про стор ног пла на на к. п. бр. 2/13 и 
2/14 у КО Ко па о ник, пла ни ра на је из град ња обје ка та По ли циј ског 
и Ва тро га сног оде ље ња Ко па о ник.

Раз ми ни ра ње де ла под руч ја Про стор ног пла на и На ци о нал-
ног пар ка Ко па о ник, на кон НА ТО бом бар до ва ња ура ђе но је до 
ду би не од 50 cm, те су за све ра до ве на ве ћој ду би ни од ове, оба-
ве зне прет ход не пи ро тех нич ке пре тра ге те ре на. С об зи ром да су 
се на овом под руч ју во ди ли су ко би и то ком два свет ска ра та нео-
п ход но је при ли ком из во ђе ња ра до ва про це ни ти ри зик од при су-
ства не ек спло ди ра них убој них сред ста ва. За ло ка ци ју ко ју ко ри сти 

Кон тро ла ле те ња Ср би је и Цр не Го ре (SMAT SA), по вр ши не око 7 
ha, као и за ло ка ци ју по вр ши не од око 19 ha ју жно од Пан чи ће вог 
вр ха ка те ри то ри ји оп шти не Ле по са вић, по сто ји осно ва на сум ња 
да су и да ље за га ђе не ми на ма и ка сет ном му ни ци јом.

У функ ци ји ја ча ња про тив по жар не за шти те на под руч ју Про-
стор ног пла на, а по себ но за шти те шу ма, обје ка та и ин фра струк ту-
ре у На ци о нал ном пар ку Ко па о ник и ТЦ Ко па о ник (у де лу 4.4.2.) 
пред ви ђе но је фор ми ра ње ма лих аку му ла ци ја и ми кро во до за хва-
та, са ци љем бр жег и ефи ка сни јег ре а го ва ња ва тро га сно-спа си-
лач ке је ди ни це. Про стор ним пла ном пред ви ђе но је по ве ћа ње са-
о бра ћај не при сту пач но сти под руч ја у це ли ни, а по себ но шум ских 
под руч ја, из град њом мре же јав них, слу жбе них и шум ских пу те ва, 
кру жног пу та око На ци о нал ног пар ка Ко па о ник, ски ја шких ста-
за и жи ча ра, ту ри стич ких, спорт ско-ре кре а тив них и пла ни нар ских 
ста за за раз ли чи те вр сте пре во зних сред ста ва и др. Ове ко ри до ре, 
пу те ве и ста зе тре ба по сма тра ти и као про тив по жар не ба ри је ре ко-
је де ле шу му на ма ње сег мен те.

У план ском пе ри о ду нео п ход но је до но ше ње пла но ва за од-
бра ну од еле мен тар них не по го да и о про гла ше њу еро зив них под-
руч ја чи ме се про пи су ју ад ми ни стра тив не ме ре пре по ру ка и за-
бра на. 

По љо при вре да ван На ци о нал ног Ко па о ник обез бе ђи ва ће би-
о ло шки без бед ну хра ну про из ве де ну у ауто ном ним га здин стви ма 
и по го ни ма, под усло вом да се оства ри пла ни ра на ин те гра ци ја са 
ту ри змом, као сти му ла тив ним ор га ни за то ром и по тро ша чем по љо-
при вред них до ба ра и про из во да.

У пла ни ра њу си сте ма елек трон ских ко му ни ка ци ја ува жен 
је њи хов по се бан зна чај за из дво је на брд ско-пла нин ска на се ља и 
ту ри стич ке цен тре, при ме ном ви со ко фре квент них ве за и обез бе-
ђи ва њем ра дио, ТВ и при је ма ин тер не та. По ред екс тер них ве за, 
пред ви ђен је раз вој си сте ма уну тра шњих ве за ко ји има по се бан 
зна чај у ван ред ним си ту а ци ја ма.

Ал тер на тив но во до снаб де ва ње са ви со ким сте пе ном по у-
зда но сти и ни ским сте пе ном по вре ди во сти тре ба омо гу ћи ти је-
дин стве ним си сте ми ма, са ста вље ним од по ве за них се па рат них и 
ве ћег бро ја ло кал них си сте ма. Обе ле жи ће се зо на ак ци де на та (по-
плав ни та ла си, по пла ве и кли зи шта) уво ђе њем си сте ма оба ве шта-
ва ња и уз бу ња ва ња, као и пла но ва ре ак ци ја у слу ча ју ових по ја ва.

Ауто ном ност снаб де ва ња енер ги јом у ван ред ним си ту а ци-
ја ма обез бе ђу је се ко ри шће њем ал тер на тив них из во ра: хи дро-
по тен ци ја ла пла нин ских во до то ка, би о ма се, био-га са до би је ног 
трет ма ном би о ло шке ком по нен те ко му нал ног от па да, со лар ном и 
ге о тер мал ном енер ги јом и др.

Ин тен ци ја пла ни ра ног раз во ја ту ри зма и ту ри стич ких ка па-
ци те та је функ ци о нал но ин те гри са ње ве ћи не ак тив но сти на се ља 
(пре све га по љо при вре де и ма ле при вре де) и не по сред но укљу че-
ње у ту ри стич ку по ну ду, чи ме се омо гу ћа ва раз вој на се ља и по ве-
ћа ње бро ја стал них ста нов ни ка, што је по себ но зна чај но за ши-
ри ге о стра те шки по ло жај под руч ја Ко па о ни ка. Пла ни ра ни јав ни 
објек ти и сме штај ни ту ри стич ки са др жа ји мо гу се у ван ред ним 
си ту а ци ја ма упо тре би ти за по тре бе хит ног збри ња ва ња и ле че ња. 

По ли цен трич ним си сте мом на се ља омо гу ћи ће се очу ва ње 
дис перз ног раз ме шта ја по сто је ћих се о ских на се ља, исто вре ме ним 
ја ча њем цен трал них функ ци ја оп штин ских цен та ра и се кун дар них 
оп штин ских цен та ра и оста лих на се ља. У скла ду са прин ци пи ма 
пре вен ци је од ра за ра ња иза зва них зе мљо тре сом, оба ве зна је при-
ме на ва же ћих асе и змич ких про пи са при са на ци ји по сто је ћих и из-
град њи но вих обје ка та. 

4.6. На ме на про сто ра и би ланс по вр ши на по себ не на ме не

Пла ни ра на упо тре ба про сто ра на под руч ју Про стор ног пла на 
(по вр ши не 324,84 km2) има сле де ћу струк ту ру (Та бе ла III-17): 

 – по љо при вред но зе мљи ште око 110,98 km2 (око 34%), 
 – шу ме и шум ско зе мљи ште око 196,99 km2 (61%), 
 – не плод не по вр ши не око 16,87 km2 (5%).
Про ме не у би лан су основ не на ме не про сто ра су план ским 

ре ше њи ма усме ре не ка оп ти ми за ци ји на ме не зе мљи шта и при род-
них усло ва, уз ми ни мал но за у зи ма ње зе мљи шта за по тре бе ре а-
ли за ци је ту ри стич ке ин фра струк ту ре и ту ри стич ких ло ка ли те та, 
из град њу ин фра струк ту ре и обез бе ђе ње ду го роч них стам бе но-ко-
му нал них и еко ном ских по тре ба ло кал не за јед ни це.



Та бе ла III-17: При каз би лан са на ме не про сто ра по зо на ма за-
шти те На ци о нал ног пар ка и на под руч ју Про стор ног пла на у km2

Го ди на
На ме на про сто ра

По љо при вред но Шум ско Оста ло Укуп но
Зо на за шти те I сте пе на (1)

2015 2,49 12,22 - 14,71
2019 2,49 12,22 -

2019/2015 0 0 0
Зо на за шти те II сте пе на (2)

2015 4,56 31,27 0,17 36,00
2019 4,56 31,27 0,17

2019/2015 0 0 0
Зо на за шти те III сте пе на (3)

2015 23,27 44,95 1,85 70,07
2019 22,32 43,89 3,98

2019/2015 -1 -1 +2
Укуп но НП „Ко па о ник” (1+2+3)

2015 30,33 88,44 2,02 120,79
2019 29,37 87,27 4,15

2019/2015 -1 -1 +2
Ван На ци о нал ног пар ка (4)

2015 84,14 110,70 9,21 204,05
2019 81,61 109,72 12,72

2019/2015 -3 -1 +3,5
Укуп но под руч је Пла на (1+2+3+4)

2015. 114,47 199,14 11,23 324,84
2019. 110,98 196,99 16,87

2019/2015. -3 -2 +5,5

Пла ни ра не про ме не у би лан су на ме не про сто ра до 2019. го-
ди не ће се од ра зи ти нај ви ше на по љо при вред но зе мљи ште ко је ће 
се сма њи ти за око 3 km2, углав ном за по тре бе раз во ја ту ри зма Не-
знат но ће се сма њи ти по сто је ћи сте пен шу мо ви то сти, за око 1% (на 
око 2 km2), уз уна пре ђе ње по сто је ћег ста ња др жав них и при ват них 
шу ма. Оста ло зе мљи ште об у хва та у нај ве ћој ме ри гра ђе вин ско зе-
мљи ште, укуп не по вр ши не око 17 km2, од че га су нај ве ћим де лом 
по сто је ћа на се ља и пла ни ра ни ту ри стич ки ло ка ли те ти, а ма њим 
де лом ин фра струк ту ра и не плод не по вр ши не. Гра ђе вин ска под руч-
ја на се ља од ре ђе на су ори јен та ци о но на осно ву ор то фо то сни ма ка. 
Пла ни ра но про ши ре ње ТЦ Ко па о ник у и ван гра ни ца На ци о нал ног 
пар ка би ће нај ве ћим де лом у окви ру по сто је ћих гра ни ца гра ђе вин-
ског под руч ја, док ће се из град ња пут не мре же усме ра ва ти пре те-
жно на тра се по сто је ћих ло кал них и не ка те го ри са них пу те ва.

По сма тра но по зо на ма за шти те На ци о нал ног пар ка, про ме не 
на ме не ни су пред ви ђе не у зо на ма са ре жи мом за шти те I и II сте пе-
на. Нај зна чај ни је про ме не у на ме ни би ће у зо ни са ре жи мом за шти-
те III сте пе на на под руч ју На ци о нал ног пар ка у ко јој ће се под јед-
на ко пре на ме ни ти по љо при вред но и шум ско зе мљи ште за раз вој 
ту ри зма. Гра ђе вин ско зе мљи ште на под руч ју На ци о нал ног пар ка 
за у зи ма ће 2019. го ди не око 415,1 ha (у оп шти ни Ра шка 260,1 ha и у 
оп шти ни Брус 155,0 ha). Нај ви ше ће се по ве ћа ти по вр ши не гра ђе-
вин ског зе мљи шта под ин фра струк ту ром (ту ри стич ком, са о бра ћај-
ном, вод ном, енер гет ском и те ле ко му ни ка ци о ном). 

На под руч ју Про стор ног пла на ван На ци о нал ног пар ка ће 
се ве ћим де лом по љо при вред но зе мљи ште, а ма њим де лом шум-
ско зе мљи ште пре на ме ни ти за раз вој ту ри зма. Ван На ци о нал ног 
пар ка про ши ру ју се гра ђе вин ска под руч ја Јо ша нич ке Ба ње у оп-
шти ни Ра шка и Бр зе ћа у оп шти ни Брус, док се гра ђе вин ска под-
руч ја оста лих на се ља по пра ви лу за др жа ва ју уз пред ви ђе но по-
гу шћа ва ње из град ње. Укуп на по вр ши на гра ђе вин ског зе мљи шта 
ће се 2019. го ди не кре та ти око 1.272 ha. Про ши ре ње по сто је ћих 
гра ђе вин ских под руч ја на се ља из ван гра ни ца На ци о нал ног пар ка 
утвр ђу је се про стор ним пла но ви ма је ди ни ца ло кал них са мо у пра ва 
са ше мат ским при ка зи ма уре ђе ња на се ља/уре ђај ним осно ва ма за 
се ла и/или од го ва ра ју ћим ур ба ни стич ким пла ном, за се кун дар ни 
ту ри стич ки цен тар и ту ри стич ко-се о ско на се ље.

IV. ПРА ВИ ЛА УПО ТРЕ БЕ ЗЕ МЉИ ШТА, УРЕ ЂЕ ЊА  
И ГРА ЂЕ ЊА

Пра ви ла уре ђе ња и гра ђе ња (у да љем тек сту: пра ви ла) утвр-
ђе на Про стор ним пла ном су оба ве зу ју ћа за из да ва ње ло ка циј ских 
усло ва у зо ни ди рект не при ме не Про стор ног пла на. 

Пра ви ла уре ђе ња утвр ђе на Про стор ним пла ном за зо не са 
по себ ним ре жи мом за шти те, за објек те и по вр ши не јав не на ме не 
и за јав на ски ја ли шта су оба ве зу ју ћа на под руч ју у гра ни ца ма На-
ци о нал ног пар ка Ко па о ник за ускла ђи ва ње до не тих про стор них и 
ур ба ни стич ких пла но ва из де ла V. 2.1. овог пла на и за ускла ђи ва-
ње ур ба ни стич ких пла но ва чи ја је из ра да за по че ла пре до но ше ња 
Про стор ног пла на. Оста ла пра ви ла су усме ра ва ју ћа на под руч ју у 
гра ни ца ма На ци о нал ног пар ка Ко па о ник за ускла ђи ва ње до не тих 
ур ба ни стич ких пла но ва из де ла V. 2.1. овог пла на и за ускла ђи ва-
ње ур ба ни стич ких пла но ва чи ја је из ра да за по че ла пре до но ше ња 
Про стор ног пла на.

Пра ви ла уре ђе ња утвр ђе на Про стор ним пла ном су усме ра ва-
ју ћа за пре о ста ло под руч је Про стор ног пла на ван гра ни ца На ци о-
нал ног пар ка Ко па о ник.

1. Пра ви ла уре ђе ња за зо не са по себ ним ре жи мом за шти те

1.1. Зо не за шти те при род них вред но сти

Уре ђе ње и из град ња про сто ра у гра ни ца ма На ци о нал ног пар-
ка Ко па о ник и при род них вред но сти на пре о ста лом под руч ју Про-
стор ног пла на ван гра ни ца На ци о нал ног пар ка Ко па о ник би ће у 
скла ду са ре жи ми ма, усло ви ма и ме ра ма за шти те утвр ђе ним у де-
лу III. 1.3. Про стор ног пла на. 

1.2. Зо не за шти те не по крет них кул тур них до ба ра

За не по крет на кул тур на до бра на под руч ју Про стор ног пла на 
(део III. 3.1. и Ре фе рал на кар та 1. Про стор ног пла на), при ме њи-
ва ће се ре жи ми, усло ви и ме ре за шти те утвр ђе ни у де лу III. 3.1. 
Про стор ног пла на. 

За утвр ђе на НКД и кул тур на до бра ко ја ужи ва ју прет ход ну 
за шти ту, не по крет но сти од но сно зе мљи ште и објек ти на ко ји ма се 
при ме њу ју од го ва ра ју ће ме ре и усло ви за шти те и ко ри шће ња од-
ре ђу ју се ак том о утвр ђи ва њу кул тур ног до бра од но сно ак том о 
еви ден ти ра њу до бра ко је ужи ва прет ход ну за шти ту. Те не по крет-
но сти об у хва та ју про стор на ко ме се на ла зи кул тур но до бро и ње-
го ву за шти ће ну око ли ну.

За иден ти фи ко ва на НКД, док се не из вр ши њи хо во еви ден-
ти ра ње сход но чла ну 29. За ко на о кул тур ним до бри ма или евен-
ту ал но не утвр де, од но сно про гла се за кул тур на до бра, про сто ром 
од зна ча ја за при ме ну ме ра и усло ва њи хо ве за шти те и ко ри шће ња 
сма тра ће се зе мљи ште и објек ти ко је као та кве у од го ва ра ју ћем 
по ступ ку, у скла ду са за ко ном, утвр ди над ле жна уста но ва за шти те 
кул тур них до ба ра.

За иден ти фи ко ва на НКД у гра ни ца ма На ци о нал ног пар ка, 
док се ти ло ка ли те ти или објек ти фор мал но не утвр де или еви ден-
ти ра ју као кул тур на до бра, про стор за при ме ну ме ра и усло ва њи-
хо ве за шти те и ко ри шће ња од ре ди ће се у по ступ ку из ра де Пла на 
упра вља ња На ци о нал ним пар ком, а на пре о ста лом под руч ју Про-
стор ног пла на ван гра ни ца На ци о нал ног пар ка про стор ним пла-
ном је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и ур ба ни стич ким пла ном, или 
по је ди нач но, на осно ву зах те ва вла сни ка или ко ри сни ка не по крет-
но сти, ин ве сти то ра или ор га на ло кал не са мо у пра ве.

1.3. Зо не за шти те из во ри шта во до снаб де ва ња и во до то ка

За сва по сто је ћа и пла ни ра на ло кал на из во ри шта во до снаб-
де ва ња уста но вља ва ју се зо не са ни тар не за шти те у скла ду са Пра-
вил ни ком о на чи ну од ре ђи ва ња и одр жа ва ња зо на са ни тар не за-
шти те из во ри шта во до снаб де ва ња.

За шти та вод ног зе мљи шта спро во ди се на на чин ко ји је де фи-
ни сан Про стор ним пла ном Ре пу бли ке Ср би је и За ко ном о во да ма. 

За не ре гу ли са не во до то ке на под руч ју Про стор ног пла на се 
до за вр шет ка кар ти ра ња свих зо на ко је се пла ве ве ли ким во да ма 
ве ро ват но ће до 1% ус по ста вља вод но зе мљи ште на по ја су ши ри не 
10 m дуж оба ла во до то ка. За вод на зе мљи шта дуж во до то ка утвр-
ђу ју се сле де ћа пра ви ла уре ђе ња и из град ње про сто ра:

1. за бра ње на је град ња би ло ка квих стал них обје ка та и ле га-
ли за ци ја по сто је ћих обје ка та, осим хи дро тех нич ких обје ка та, али 
се мо же ко ри сти ти за по љо при вред ну про из вод њу, за са де шу ме и 
спорт ско-ре кре а тив не отво ре не по вр ши не;

2. не до зво ља ва се по ду жно во ђе ње са о бра ћај них и ин-
фра струк тур них си сте ма; у слу ча ју да је нео п ход на из град ња 



по је ди них де о ни ца ин фра струк тур них си сте ма са по ду жним по ло-
жа јем тра се иста се усло вља ва из во ђе њем ли ниј ских од брам бе них 
си сте ма за за шти ту од по плав них во да ве ро ват но ће 0,5%;

3. на пре ла ску плав них зо на објек ти ли ниј ских и ко му нал-
них ин фра струк тур них си сте ма (са о бра ћај ни це, објек ти за пре нос 
енер ги је, це во во ди) мо ра ју се ви син ски из ди ћи и дис по зи ци о но 
та ко ре ши ти да бу ду за шти ће ни од по плав них во да ве ро ват но ће 
0,5% (тзв. две сто го ди шња ве ли ка во да); 

4. по треб но је фор ми ра ње за штит не шум ске зо не ши ри не 
10 –15 m дуж свих во до то ка;

5. ре гу ла ци ју во до то ка у зо ни ту ри стич ких ком плек са и на се-
ља по ред функ ци о нал них кри те ри ју ма тре ба при ме ри ти склад ном 
по ве зи ва њу на се ља са аква то ри јом; дуж оба ла ре ка се мо ра оста-
ви ти сло бо дан про стор од нај ма ње 7 m ши ри не.

2. Пра ви ла уре ђе ња и гра ђе ња по вр ши на и  
обје ка та јав не на ме не 

2.1. Пра ви ла уре ђе ња и гра ђе ња ин фра струк тур них си сте ма

2 .1 .1 .  Пра  ви  ла  уре  ђе  ња  по  ј а  с е  ва  ре  гу ла  ци  ј е  
ин  фра  ст рук тур  них  си  сте  ма

По јас ре гу ла ци је је сте пут на пар це ла (зе мљи шни по јас) и зе-
мљи шни по јас дру гих обје ка та ин фра струк тур них си сте ма.

Про стор ним пла ном утвр ђу је се ори јен та ци о на ши ри на по ја-
са ре гу ла ци је за:

 – др жав ни пут II ре да ши ри не око 20 m и оп штин ски пут ши-
ри не око 15 m; 

 – зуп ча сту пла нин ску же ле зни цу ши ри не око 5 m у окви ру 
по ја са ре гу ла ци је јав ног пу та, од но сно око 10 m у по себ ном ко ри-
до ру ван по ја са ре гу ла ци је јав ног пу та. 

Утвр ђу ју се сле де ћа пра ви ла уре ђе ња по ја са ре гу ла ци је јав-
ног др жав ног пу та II ре да и оп штин ског пу та:

1. у из гра ђе ном про сто ру ту ри стич ког ком плек са и на се ља уз 
ко ло воз се из во ди ауто бу ско ста ја ли ште нај ма ње ши ри не 3 m ло-
ци ра но ван ко ло во за јав ног пу та, обо стра ни тро то а ри с ивич ња-
ци ма нај ма ње ши ри не од по 1,5 m, а са мо из у зет но јед но стра ни 
тро то ар ши ри не два и ви ше ме та ра, док се ван из гра ђе ног про сто-
ра из во де обо стра не бан ки не ши ри не по 1,5 m с твр дим за сто ром. 
По ло жај и ди мен зи о ни са ње ауто бу ских ста ја ли шта утвр ђу је се у 
скла ду са ра чун ском бр зи ном на де о ни ци јав ног пу та и ва же ћим 
про пи си ма;

2. са о бра ћај ни при кључ ци на др жав ни пут утвр ђу ју се на 
осно ву усло ва и са гла сно сти упра вља ча др жав ним пу те ви ма, 
пре ко ре кон стру и са них по сто је ћих са о бра ћај них при кљу ча ка оп-
штин ских пу те ва или пре ко сер ви сне са о бра ћај ни це, та ко да: 

 – пар це ле ко је из ла зе на др жав ни пут не мо гу, сва ка за се бе 
по је ди нач но, да има ју ди рек тан из лаз на пут већ се при ступ та-
квих пар це ла мо ра оства ри ти пре ко сер ви сне са о бра ћај ни це на 
осно ву при ба вље не са гла сно сти упра вља ча пу та;

 – при кљу чи ва ње при ла зног на јав ни пут вр ши се пр вен стве-
но ње го вим по ве зи ва њем са дру гим при ла зним или не ка те го ри са-
ним пу тем ко ји је већ при кљу чен на јав ни пут, а на под руч ји ма на 
ко ји ма ово ни је мо гу ће, при кљу чи ва ње при ла зног пу та вр ши се 
не по сред но на јав ни пут и то пр вен стве но на пут ни жег ре да;

 – зе мља ни пут ко ји се укр шта или при кљу чу је на јав ни пут 
мо ра се из гра ди ти са твр дом под ло гом или са истим ко ло во зним 
за сто ром као и јав ни пут са ко јим се укр шта, од но сно на ко ји се 
при кљу чу је, у ши ри ни од нај ма ње 5 m и у ду жи ни од нај ма ње 20 m 
за ДП II ре да, ра чу на ју ћи од иви це ко ло во за јав ног пу та;

 – пред мет на де о ни ца др жав ног пу та у из гра ђе ном про сто ру 
ту ри стич ког ком плек са и на се ља пред ла же се за јав ни пут у на се-
љу на осно ву овог пла на или од го ва ра ју ћег ур ба ни стич ког пла на, 
а у све му у скла ду са чла ном 6. За ко на о јав ним пу те ви ма („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);

 – кон тро ла при сту па и са о бра ћај них при кљу ча ка оба вља ће се 
у скла ду са чла ном 37. и 39. За ко на о јав ним пу те ви ма, Пра вил-
ни ком о усло ви ма ко је са аспек та без бед но сти са о бра ћа ја мо ра ју 
да ис пу ња ва ју пут ни објек ти и дру ги еле мен ти јав ног пу та („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 50/11) и оста лим ва же ћим стан дар ди ма и 
про пи си ма ко ји уре ђу ју пред мет ну ма те ри ју; 

3. са о бра ћај ни при кљу чак оп штин ског пу та и при кључ на са-
о бра ћај ни ца ули це на др жав ни пут има ми ни мал ну ши ри ну са о-
бра ћај них тра ка од 2,75 m и ми ни мал ни ра ди јус кри ви не 10 –12 m; 

4. па са ре ле и за штит не га ле ри је на др жав ном пу ту у На ци о-
нал ном пар ку Ко па о ник утвр ђу ју се еле мен ти ма ре гу ла ци о не раз-
ра де у скло пу Про стор ног пла на, из ме на ма и до пу на ма ва же ћег 
ур ба ни стич ког пла на, или ур ба ни стич ким про јек том на осно ву ва-
же ћег ур ба ни стич ког пла на;

5. пеј за жно се уре ђу ју ко си не усе ка, за се ка и на си па, као и 
дру ге ко си не у пут ном зе мљи шту;

6. дуж свих пу те ва обез бе ђу је се ин фра струк ту ра за при ку-
пља ње и кон тро ли са но од во ђе ње ат мос фер ских во да, са угра-
ђе ним се па ра то ри ма нафт них де ри ва та на др жав ним пу те ви ма у 
На ци о нал ном пар ку Ко па о ник и у зо ни I и II са ни тар не за шти те 
из во ри шта во да;

7. ре клам не та бле и па нои, озна ке ко ји ма се обе ле жа ва ју ту-
ри стич ки објек ти, при род не вред но сти и дру ги слич ни објек ти, 
мо гу се по ста вља ти по ред др жав них пу те ва на уда ље но сти (ме ре-
но са спољ не стра не од иви це ко ло во за) од 7 m од иви це ко ло во за, 
од но сно по ред оп штин ског пу та на уда ље но сти од 5 m од иви це 
ко ло во за, од но сно пре ма усло ви ма упра вља ча пу та.

2 .1 .2 .  Пра  ви  ла  уре  ђе  ња  и  гра  ђе  ња  за  за  штит  не  
по  ј а  с е  ве  ин  фра  ст рук тур  них  си  сте  ма

Уста но вља ва ју се сле де ћи обо стра ни за штит ни по ја се ви тра-
са и обје ка та по сто је ћих и пла ни ра них ин фра струк тур них си сте ма 
на под руч ју Про стор ног пла на:

1. Не по сред ни по јас за шти те  – про стор за штит ног по ја са од:
 – иви це по ја са ре гу ла ци је пу та ши ри не 10 m за др жав ни пут 

II ре да, 5 m за јав ни оп штин ски и не ка те го ри сан пут;
 – осе зуп ча сте пла нин ске же ле зни це ши ри не 3 m; 
 – од крај њег фа зног про вод ни ка да ле ко во да 110 kV ши ри не 

25 m са обе стра не, да ле ко во да 35 kV ши ри не 15 m и ни жег на по на 
ши ри не мак си мал но до 10 m; 

 – осе оп тич ког ка бла ши ри не је дан ме тар;
2. Ши ри по јас за шти те  – про стор кон тро ли са не из град ње од 

гра ни це не по сред ног по ја са за шти те/за штит ног по ја са: ши ри не 10 m 
за др жав ни пут II ре да и 5 m за јав ни оп штин ски пут; 

3. По ја се ви за шти те жи вот не сре ди не од ути ца ја ин фра струк-
тур ног си сте ма:

 – по јас I сте пе на за га ђе ња  – са ве о ма ве ли ким еко ло шким оп-
те ре ће њем жи вот не сре ди не, због еми си ја аеро за га ђе ња, по ве ћа не 
бу ке и за га ђи ва ња зе мљи шта, по кла па се са не по сред ним по ја си ма 
за шти те јав них пу те ва;

 – по јас II сте пе на за га ђе ња  – са ве ли ким еко ло шким оп те ре-
ће њем жи вот не сре ди не због по ве ћа не бу ке и за га ђи ва ња зе мљи-
шта по кла па се са ши рим по ја си ма за шти те јав них пу те ва.

У не по сред ном по ја су за шти те тра се и обје ка та по сто је ћих и 
пла ни ра них ин фра струк тур них си сте ма  – др жав них и оп штин ских 
пу те ва, зуп ча сте пла нин ске же ле зни це, да ле ко во да и оп тич ких ка-
бло ва, ус по ста вља се ре жим огра ни че не и стро го кон тро ли са не 
из град ње и уре ђе ња про сто ра са сле де ћим основ ним пра ви ли ма:

1. за бра њу је се из град ња обје ка та ко ји ни су у функ ци ји ин-
фра струк тур ног си сте ма ко ји се шти ти, тј. ре кон струк ци ја и до-
град ња по сто је ћих и из град ња но вих обје ка та; 

2. до зво ља ва се из град ња функ ци о нал них и пра те ћих са др-
жа ја, обје ка та, по стро је ња и уре ђа ја у функ ци ји ин фра струк тур ног 
си сте ма;

3. мо гу се по ста вља ти пла ни ра не па ра лел но во ђе не тра се 
оста лих ин фра струк тур них си сте ма, обје ка та и по стро је ња на ми-
ни мал ном ме ђу соб ном ра сто ја њу на осно ву за ко на и про пи са до-
не тих на осно ву за ко на, а под усло ви ма и на на чин ко ји утвр ди 
над ле жно јав но пред у зе ће, од но сно упра вљач јав ног ин фра струк-
тур ног си сте ма; 

4. из во де се по треб ни ра до ви и спро во де ме ре за шти те окру-
же ња од не га тив них ути ца ја ин фра струк тур ног си сте ма на при-
род не вред но сти и жи вот ну сре ди ну, фор ми ра ња за штит не шум-
ске зо не ши ри не 10-15 m за др жав ни пут II ре да, као и по треб не 
ме ре за шти те ин фра струк тур ног си сте ма; 

5. огра де, др ве ће и за са ди по ред јав них пу те ва по ди жу се та-
ко да не оме та ју пре глед ност јав ног пу та и не угро жа ва ју без бед-
ност са о бра ћа ја.

У ши рем по ја су за шти те тра се и обје ка та по сто је ћих и пла-
ни ра них ин фра струк тур них си сте ма  – др жав них и оп штин ских 
пу те ва, зуп ча сте пла нин ске же ле зни це, да ле ко во да и оп тич ких 



ка бло ва ус по ста вља се ре жим се лек тив не и кон тро ли са не из град-
ње и уре ђе ња про сто ра са сле де ћим основ ним пра ви ли ма:

1. до зво ља ва се из град ња обје ка та, ре кон струк ци ја и до град-
ња по сто је ћих и из град ња но вих обје ка та на осно ву ур ба ни стич-
ког пла на, од но сно де таљ не раз ра де у скло пу Про стор ног пла на, 
с тим да је за по ве ћа ње гу сти не ко ри сни ка, сте пе на из гра ђе но сти 
и за у зе то сти по вр ши на пред у слов пред у зи ма ње ме ра за шти те на 
осно ву про це не ути ца ја и ри зи ка од ин фра струк тур ног си сте ма на 
жи вот ну сре ди ну;

2. сви пла ни ра ни па ра лел но во ђе ни ин фра струк тур ни си сте-
ми ко ји ни су по ста вље ни у не по сред ном по ја су за шти те сме шта ју 
се у ши рем по ја су за шти те на ми ни мал ном ме ђу соб ном ра сто ја њу 
на осно ву за ко на и про пи са до не тих на осно ву за ко на;

3. из во де се по треб ни ра до ви и спро во де ме ре за шти те окру-
же ња од не га тив них ути ца ја ин фра струк тур ног си сте ма на при-
род не вред но сти и жи вот ну сре ди ну, фор ми ра ња за штит не шум-
ске зо не ши ри не 10 –15 m за др жав ни пут II ре да, као и по треб не 
ме ре за шти те ин фра струк тур ног си сте ма ко је ни су ре а ли зо ва не у 
не по сред ном по ја су за шти те.

По пре ла ску да ле ко во да 35 kV на на пон ски ни во 110 kV и 
про ме не вла сни штва, опе ра тор пре но сног си сте ма Јав но пред у зе-
ће „Елек тро мре жа Ср би је” обез бе ђу је по дат ке и из да је усло ве за 
из град њу обје ка та ис под и у бли зи ни да ле ко во да пре но сне мре же.

У не по сред ном по ја су за шти те по сто је ћих и пла ни ра них тра-
са и обје ка та да ле ко во да ус по ста вља се ре жим огра ни че не и стро-
го кон тро ли са не из град ње и уре ђе ња про сто ра у скла ду са усло ви-
ма из да тим од Јав ног пред у зе ћа „Елек тро мре жа Ср би је”.

2.2. Пра ви ла уре ђе ња и гра ђе ња за са о бра ћај ну ин фра струк ту ру 
на гра ђе вин ском под руч ју ту ри стич ког ком плек са и на се ља

На гра ђе вин ском под руч ју ту ри стич ког ком плек са и на се ља 
раз ви ја се са о бра ћај на мре жа ко ја се, у скла ду са функ ци ја ма и 
раз вој ним по тре ба ма се гре ги ра по сле де ћим ка те го ри ја ма: са бир-
не ули це, стам бе не ули це и кол ско пе шач ке ули це. 

Ши ри на ре гу ла ци је за са бир не ули це из но си нај ма ње 10 m 
(1,5+7+1,5), а за стам бе не ули це нај ма ње 7 m (1+5+1). 

Ни ве ла ци ја, при ме ње ни ра ди ју си кри ви на, по ду жни на гиб и 
оста ли про јект ни еле мен ти но во пла ни ра них са о бра ћај ни ца ускла-
ђу ју се са Пра вил ни ком о усло ви ма ко је са аспек та без бед но сти 
са о бра ћа ја мо ра ју да ис пу ња ва ју пут ни објек ти и дру ги еле мен-
ти јав ног пу та, та бе ла 10. „Гра нич не вред но сти про јект них еле-
ме на та”. Мак си мал ни по ду жни на гиб за све ули це из но си 12%. 
Ми ни мал на ши ри на тро то а ра је је дан ме тар. Од вод ња ва ње се ре-
ша ва гра ви та ци о ним оти ца њем по вр шин ских во да (по ду жним и 
по преч ним па дом са о бра ћај ни ца).

2.3. Пра ви ла уре ђе ња за објек те јав не на ме не

Пра ви ла уре ђе ња и гра ђе ња за објек те јав не на ме не утвр ђу-
ју се ур ба ни стич ким пла ном за ту ри стич ки ком плекс и део ту ри-
стич ког на се ља на под руч ју Про стор ног пла на у гра ни ца ма На-
ци о нал ног пар ка Ко па о ник из де ла V. 2.1. овог про стор ног пла на, 
од но сно де таљ ном раз ра дом у скло пу из ме на и до пу на, или из ра де 
но вог Про стор ног пла на.

Пра ви ла уре ђе ња и гра ђе ња за објек те јав не на ме не на пре-
о ста лом под руч ју Про стор ног пла на ван гра ни ца На ци о нал ног 
пар ка Ко па о ник утвр ђу ју се про стор ним пла ном је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве и ур ба ни стич ким пла ном

3. Пра ви ла уре ђе ња по вр ши на и обје ка та јав ног ски ја ли шта 
и оста ле ту ри стич ке ин фра струк ту ре

3.1 Пра ви ла уре ђе ња јав ног ски ја ли шта

Јав но алп ско ски ја ли ште при мар ног ТЦ Ко па о ник на под руч ју 
Про стор ног пла на уре ђи ва ће се пре ма сле де ћим основ ним пра ви ли ма:

1. жи ча ре и алп ске ски-ста зе ло ци ра ју се на под руч ју Про-
стор ног пла на, по пра ви лу, на пла нин ским па шња ци ма и на шум-
ском зе мљи шту без шу ме или са по се че ном шу мом; 

2. на под руч ју На ци о нал ног пар ка мо гу да се ло ци ра ју жи ча-
ре и алп ске ски-ста зе у зо ни са ре жи мом за шти те III сте пе на, а из-
у зе так је на пра вљен са мо у зо ни са ре жи мом за шти те II сте пе на на 
ло ка ли те ту „Пан чи ћев врх” за крат ке де о ни це алп ских ски-ста за 

нео п ход них за нај ва жни ја чво ри шта ски ја ли шта, уз па жљи во пеј-
за жно об ли ко ва ње и за тра вљи ва ње по вр ши на аутох то ним трав ним 
са сто ји на ма;

3. алп ско ски ја ли ште се уре ђу је као је дин ствен, по ве зан си-
стем ски ја шке ин фра струк ту ре са де сет сек то ра;

4. за уре ђе ње и функ ци о ни са ње је дин стве ног си сте ма алп-
ског ски ја ли шта обез бе ђу ју се: са о бра ћај ни при сту пи до по ла зи шта 
жи ча ра на ула зи ма у сек то ре ски ја ли шта (са пар кин зи ма), бли зак 
кон такт јед ног бро ја ула за у ски ја ли ште и знат ног бро ја по ла зи шта 
жи ча ра са ком плек си ма/под цен три ма ТЦ Ко па о ник, пре ве зи ва ње 
глав них ски-ста за на по ла зи шти ма и ис хо ди шти ма жи ча ра и из ме ђу 
њих пу тем спо ред них, ве зних ста за, уз оства ри ва ње мак си мал них 
ви син ских раз ли ка и ду жи на ски-ста за са оп ти мал ним жи ча ра ма;

5. алп ско ски ја ли ште се пла ни ра и уре ђу је на те ре ни ма на ги-
ба 15 –60%, пре те жно на хлад ни јим екс по зи ци ја ма (се вер, се ве ро-
и сток, ис ток и се ве ро за пад), на кон ти ну ал но по вољ ним мор фо ме-
триј ским об ли ци ма, уз из бе га ва ње ква ли тет не шу ме, сте но ви тих, 
не ста бил них и еро ди ра них те ре на;

6. ши ри не коридорa жи ча ра су: (а) ван шу ме  – 8 m за ски-
лиф то ве, 11 –17 m за се де жни це и ка бин ске жи ча ре, и (б) у про се-
че ној шу ми ши ри на свих ко ри до ра је про сеч но ве ћа за око 50%; 

7. про сеч на ши ри на алп ских ста за је 50 m (ми ни мал но 30 m), 
а ми ни мал на ши ри на ве зних ски-ста за ма њих на ги ба је 5 m; 

8. ка па ци тет јед но вре ме них алп ских ски ја ша об ра чу на ва се 
на осно ву ка па ци те та пла ни ра них алп ских ски-ста за, пре ма нор-
ма ти ву од 200 m² ста зе по ски ја шу (ком фор ни ји нор ма ти ви ко ји се 
ко ри сте у са вре ме ним свет ским ски ја ли шти ма усло ви ли би ма њи 
број ски ја ша на пла ни ра ном ски ја ли шту, од но сно за пла ни ра ни 
број ски ја ша зах те ва ли би ве ће по вр ши не ски-ста за и ве ће угро жа-
ва ње На ци о нал ног пар ка);

9. утвр ђи ва ње тра са жи ча ра и алп ских ски-ста за у На ци о нал-
ном пар ку усло вље но је огра ни че њи ма ду жих про се ка кроз шу му, 
те ре на са ис так ну тим мор фо ме триј ским об ли ци ма гре бе на и вр-
хо ва и не по вољ них кли мат ских усло ва (ве тар, лед и дру го), као и 
зах те ви ма оп ти мал ног укла па ња у при род не пре де ле; 

10. при уре ђе њу ски ја ли шта до зво ља ва ју се ми ни мал не ин-
тер вен ци је на те ре ну, а у лет њем одр жа ва њу ски-ста за оба ве зна 
је за шти та од еро зи је (за тра вљи ва њем ого ље ног тла, одр жа ва њем 
трав ња ка пре гон ском ис па шом, лет њим по ли ва њем, ре гу ла ци јом 
ма лих во до то ка, дре на жом те ре на и дру го), ре гу ли са ње пре ла за 
пре ко во до то ка и слич но; 

11. у под нож ју ски ја ли шта обез бе ђу ју се тех нич ке ба зе, а 
ски ја ли ште се снаб де ва опре мом за ве штач ки снег и од го ва ра ју-
ћим ма лим аку му ла ци ја ма и во до за хва ти ма;

12. глав ни објек ти вер ти кал ног тран спор та на под руч ју Про-
стор ног пла на су ка бин ске жи ча ре (глав ни прав ци ула за у алп ско 
ски ја ли ште, ски ја шке жи ча ре у ви син ској зо ни, тран спорт на и па-
но рам ска сред ства у зим ској се зо ни, у лет њој се зо ни), док ће се жи-
ча ре се де жни це ко ри сти ти огра ни че но за ту функ ци ју (са мо у слу-
ча ју за сто ја у пут ном тран спор ту, за по тре бе спа са ва ња и дру го), а 
нај ви ше у функ ци ји ски ја ли шта и за лет ње па но рам ске во жње.

3.2 Оста ла ту ри стич ка ин фра струк ту ра

Нор диј ско ски ја ли ште при мар ног ТЦ Ко па о ник на под руч ју 
Про стор ног пла на уре ђи ва ће се пре ма сле де ћим основ ним пра ви-
ли ма:

1. на под руч ју На ци о нал ног пар ка мо гу да се ло ци ра ју нор-
диј ске ски-ста зе у зо ни са ре жи мом за шти те II и III сте пе на; 

2. нор диј ске ски-ста зе се, по пра ви лу, пла ни ра ју и уре ђу ју на 
пла нин ским па шња ци ма и шум ском зе мљи шту без про се ка кроз 
шу му, пре те жно на тра са ма шум ских и па шњач ких пу те ва и ста за, 
уз отва ра ње но вих тра са са мо на нео п ход ним кра ћим де о ни ца ма;

3. нор диј ске ски-ста зе се уре ђу ју са про фи лом од 3.0 m и мак-
си мал ним на ги бом до 20%, са ду жи на ма ко је су ди фе рен ци ра не за 
ре кре а тив це и за так ми ча ре (лан гла уф и би ја тлон);

4. на ду жим де о ни ца ма нор диј ских ски-ста за у ре жи му за-
шти те III сте пе на На ци о нал ног пар ка и ван ње го вих гра ни ца нор-
диј ске ски-ста зе се опре ма ју уре ђе ним од мо ри шти ма и ру стич ним 
скло ни шти ма од не вре ме на. 

Лет ња ту ри стич ка ин фра струк ту ра при мар ног ТЦ Ко па о ник 
у На ци о нал ном пар ку и ван ње го вих гра ни ца уре ђи ва ће се пре ма 
сле де ћим основ ним пра ви ли ма:

1. из лет нич ке и пла ни нар ске ста зе као до ми нант на лет ња 
по ну да у про сто ру На ци о нал ног пар ка уре ђу ју се исто вре ме но у 



функ ци ји ту ри зма, ре кре а ци је, за шти те и пре зен та ци је при род них 
и кул тур них вред но сти;

2. на под руч ју На ци о нал ног пар ка из лет нич ке и пла ни нар ске 
ста зе мо гу да се ло ци ра ју у зо ни са ре жи мом за шти те II и III сте-
пе на; 

3. из лет нич ке и пла ни нар ске ста зе се, по пра ви лу, пла ни ра ју 
и уре ђу ју на пла нин ским па шња ци ма и шум ском зе мљи шту без 
про се ка кроз шу му, пре те жно на тра са ма шум ских и па шњач ких 
пу те ва и ста за, уз отва ра ње но вих тра са са мо на нео п ход ним кра-
ћим де о ни ца ма;

4. из лет нич ке и пла ни нар ске ста зе уре ђу ју се са про фи лом од 
2,0 m и мак си мал ним на ги бом до 30%, на дво смер ним и кру жним 
тра са ма;

5. из лет нич ке и пла ни нар ске ста зе се уре ђу ју за кре та ње пе-
ша ка, ја ха ча и пла нин ских би ци кли ста, са мар ка ци јом и пра те ћим 
објек ти ма ви ди ко ва ца и отво ре них од мо ри шта, нат кри ве них скло-
ни шта за љу де и ко ње, за тво ре них скром них би ва ко ва ца за но ће ње 
и ма њих ло го ри шта за пла ни нар ске ша то ре, на атрак тив ним ло ка-
ци ја ма у бли зи ни при род них и кул тур них вред но сти на под руч ју 
Про стор ног пла на;

6. пунк то ви екс трем них/аван ту ри стич ких спор то ва (ал пи ни-
зам, сло бод но пе ња ње, па ра глај динг и др) уре ђу ју се на од го ва ра-
ју ћим при род ним ло ка ци ја ма, уз при сту пе са пу те ва, из лет нич ких 
и пла ни нар ских ста за;

7. ри бо лов не ста зе и ре ви ри на ма лим аку му ла ци ја ма и ве ћим 
во до то ци ма ван гра ни ца На ци о нал ног пар ка уре ђу ју се на по год-
ним де о ни ца ма оба ле, са при руч ним скло ни шти ма; 

8. скло ни шта и би ва ков ци на из лет нич ким, пла ни нар ским и 
ри бо лов ним ста за ма гра де се као при зем ни ру стич ни објек ти у ду-
ху ло кал не тра ди ци о нал не ар хи тек ту ре, од при руч них ма те ри ја ла 
и мак си мал но укло пље ни у при род ни пре део.

4. Пра ви ла уре ђе ња за објек те оста лих на ме на

4.1. Пра ви ла уре ђе ња за објек те ту ри стич ке на ме не

4 .1 .1  Пра  ви  ла  уре  ђе  ња  ту  ри  стич  ких  ком  плек с а , 
пунк то  ва ,  на  с е  ља  и  су  пра  ст рук ту  ре

Ту ри стич ки ком плек си при мар ног ТЦ Ко па о ник у зо ни са ре-
жи мом за шти те III сте пе на На ци о нал ног пар ка уре ђи ва ће се пре ма 
сле де ћим основ ним пра ви ли ма:

1. из град ња свих са др жа ја ту ри стич ке по ну де се стро го и 
кон ти ну и ра но кон тро ли ше и об у ста вља сва ка не план ска град ња и 
од сту па ње од гра ђе вин ске до зво ле, док се пре и спи ти ва ње мо гућ-
но сти за за др жа ва ње и оза ко ње ње не план ски из гра ђе них обје ка-
та утвр ђу је на осно ву план ских ре ше ња и пра ви ла ур ба ни стич ког 
пла на за ту ри стич ки ком плекс и део ту ри стич ког на се ља на под-
руч ју Про стор ног пла на у гра ни ца ма На ци о нал ног пар ка Ко па о-
ник из де ла V. 2.1. овог про стор ног пла на, од но сно де таљ не раз ра-
де у скло пу из ме на и до пу на, или из ра де но вог Про стор ног пла на;

2. ту ри стич ки ком плек си и пунк то ви се, по пра ви лу, гра де и 
уре ђу ју на по вр ши на ма па шња ка, уз што ма ње угро жа ва ње шум-
ског фон да и ком пен за ци о но по шу мља ва ње за по се че ну шу му;

3. ка па ци те ти ту ри стич ке из град ње у На ци о нал ном пар ку су 
огра ни че ни бро јем ле жа ја и гу сти ном ко ри сни ка утвр ђе ним за ту-
ри стич ке ком плек се у де лу III. 2. Про стор ног пла на и зах те ва ним 
ви со ким ка те го ри ја ма свих ка па ци те та;

4. утвр ђу је се мак си мал на бру то гу сти на на се ље но сти за ту-
ри стич ке ком плек се (уку пан број ста ци о нар них ту ри ста  – ле жа ја 
и за по сле них по је ди ни ци по вр ши не) од 85 ко ри сни ка по хек та ру;

5. ло ка ци је но вих сме штај них са др жа ја у ту ри стич ким ком-
плек си ма пла ни ра ју се и уре ђу ју на по год ним те ре ни ма (ге о ло шки 
ста бил ним, осун ча ним, за кло ње ним од ве тра, са пре по ру че ним 
на ги бом до 15% и слич но), са обез бе ђи ва њем бли ских при сту па 
са др жа ји ма уго сти тељ ства, тр го ви не, сер ви са спор та и ре кре а ци-
је, обје ка та јав ног са о бра ћа ја и др., као и уз оба ве зно фор ми ра ње 
мир них пар ков ских зо на из ме ђу сме шта ја, ре кре а тив них и дру гих 
јав них са др жа ја;

6. пла ни ра на ски ја шка ин фра струк ту ра и спорт ско-ре кре-
а тив ни са др жа ји има ју при о ри тет и пред ност у од но су на са др-
жа је ту ри стич ког сме шта ја и са о бра ћа ја у утвр ђи ва њу на ме на на 
гра ђе вин ском под руч ју ту ри стич ких ком плек са у ур ба ни стич ком 
пла ну за ту ри стич ки ком плекс на под руч ју Про стор ног пла на у 

гра ни ца ма На ци о нал ног пар ка Ко па о ник из де ла V. 2.1. овог про-
стор ног пла на, од но сно у де таљ ној раз ра ди у скло пу из ме на и до-
пу на, или из ра де но вог Про стор ног пла на;

7. пре по ру чу је се ком би но ван на чин уре ђе ња ту ри стич ких 
ком плек са  – у бло ко ви ма око ма њих, за тво ре них тр го ва и у ви ду 
ком пакт них, дво стра них ни зо ва дуж ули ца (углав ном за са др жа је 
апарт ма на и пан си о на), у ви ду пре те жно сло бод но сто је ћих обје ка-
та (за хо те ле и по сто је ћа од ма ра ли шта), као и у ви ду кон цен три са-
них тра ди ци о нал них на се ља (ет но-се ло, ко њич ко на се ље, спорт-
ско се ло и слич но);

8. па жљи во пар тер но уре ђе ње ком плек са ра ди ин те гра ци је 
сме штај них, јав них и спорт ско-ре кре а тив них са др жа ја у по гле ду 
функ ци о нал не ор га ни за ци је и естет ског об ли ко ва ња (за кло ње не 
или то пле ве зе из ме ђу са др жа ја, оку пља ли шта на сун ча ним ло-
ка ци ја ма кон так та глав них по ла зи шта жи ча ра и цен трал них са др-
жа ја ком плек са, аде кват но хор ти кул тур но уре ђе ње ко ри шће њем 
аутох то них са сто ји на и дру го);

9. укла ња ју се све по сто је ће фар ме на под руч ју На ци о нал ног 
пар ка, а ре кон стру и шу и до гра ђу ју објек ти на Рен да ри за по тре бе 
пла ни ра ног ко њич ког цен тра;

10. пред у слов за стан дар ди за ци ју по сто је ће и из град њу но-
ве су пра струк ту ре је ко му нал но опре ма ње ту ри стич ког ком плек са 
пла ни ра ном са о бра ћај ном и ко му нал ном ин фра струк ту ром, при-
о ри тет но за при ку пља ње и од во ђе ње от пад них ко му нал них и ат-
мос фер ских во да, во до снаб де ва ње, елек тро снаб де ва ње и гре ја ње 
(при ме ном чи сте енер ги је, пр вен стве но га са, као и ге о тер мал не, 
со лар не, елек трич не и слич не енер ги је);

11. уска са о бра ћај на гр ла ре гу ли шу се из град њом ло кал них 
оби ла зни ца (на Су вом ру ди шту) и за шти том др жав ног пу та од за-
ве ја ва ња (га ле ри јом из ме ђу Сре брн ца и Јар ма); 

12. ре зер ви шу се и уре ђу ју од го ва ра ју ће ло ка ци је за хе ли дро-
ме у окви ру ту ри стич ких ком плек са Су во ру ди ште и Сре бр нац.

Де таљ на пра ви ла уре ђе ња и из град ње ту ри стич ких ком плек-
са, у окви ру на ве де них основ них пра ви ла, би ће утвр ђе на у по ступ-
ку ускла ђи ва ња ур ба ни стич ких пла но ва за ту ри стич ке ком плек се, 
од но сно пред ви ђе не из ра де де таљ не раз ра де у скло пу из ме на и 
до пу на, или из ра де но вог Про стор ног пла на из де ла V. 2.1. овог 
про стор ног пла на.

Ту ри стич ки пунк то ви при мар ног Ту ри стич ког цен тра ван ту-
ри стич ких ком плек са на под руч ју На ци о нал ног пар ка уре ђи ва ће 
се пре ма сле де ћим основ ним пра ви ли ма:

1. оба ве зно је ко му нал но опре ма ње пунк то ва Ту ри стич ког 
цен тра у функ ци ји алп ских ски ја ли шта ван ту ри стич ких ком плек-
са (ула зи у ски ја ли шта и по ла зи шта жи ча ра, ис хо ди шна чво ри шта 
и по је ди нач на ис хо ди шта жи ча ра);

2. све ло ка ци је ски-ре сто ра на на по ла зи шти ма, ме ђу ста ни ца-
ма и из ла зи ма жи ча ра усло вље не су мо гућ но шћу при кљу че ња на 
по сто је ћу или пла ни ра ну ка на ли за ци о ну и дру гу ин фра струк ту ру 
пред ви ђе ну у скло пу про је ка та ре кон струк ци је и из град ње жи ча-
ра; по пра ви лу, пред ност има ју ло ка ци је ски-ре сто ра на на по ла зи-
шти ма жи ча ра; на ста ни ца ма по сто је ћих жи ча ра на ко ји ма су ло-
ци ра ни по сто је ћи ски-ре сто ра ни, не пред ви ђа се но ва ло ка ци ја за 
ски-ре сто ран;

3. за уре ђе ње ло ка ци ја ски-ресторанa пра ви ла су: (а) по ла зна 
ста ни ца, ме ђу ста ни ца и из ла зна ста ни ца ка бин ске жи ча ре „Тре-
ска” усло вље не су из град њом нео п ход не ка на ли за ци о не и дру ге 
ин фра струк ту ре, а за из ла зну ста ни цу из град њом ка на ли за ци о ног 
ко лек то ра уз по сто је ћи пут од Пан чи ће вог вр ха до Тех нич ке ба зе 
и при кљу че ње на по сто је ћи ко лек тор; (б) из ла зна/по ла зна ста ни ца 
„Су во ру ди ште” и ме ђу ста ни ца „Ма ли Ка ра ман” ка бин ске жи ча ре 
„Бр зе ће/Бе ла ре ка” усло вље на су из град њом ка на ли за ци о ног ко-
лек то ра до хо те ла/пла ни нар ског до ма „Ртањ”; (в) по ла зна ста ни ца 
жи ча ре „Ма ри на во да  – Ву чак” усло вље на је пре пум па ва њем от-
пад них во да у ка на ли за ци о ни ко лек тор у зо ни Јар ма; (г) по ла зна 
ста ни ца жи ча ре „Стру га” усло вље на је из град њом ка на ли за ци о-
ног ко лек то ра у ко ри до ру ски-ста зе „Бе ла ре ка” до при кљу че ња на 
ко лек тор у До бро дол ској ре ци; (д) из ла зна ста ни ца жи ча ре „Пан-
чи ћев врх” усло вље на је по ве зи ва њем ка на ли за ци о не и во до вод не 
ин фра струк ту ре са ски-ре сто ра ном код из ла зне ста ни це жи ча ре 
„Тре ска”; (е) из ла зна ста ни ца жи ча ре „Крст” усло вље на је из град-
њом ка на ли за ци о ног ко лек то ра и при кљу че ња на ко лек тор из ла зне 
ста ни це жи ча ре „Тре ска”; (ђ) за јед нич ка из ла зна ста ни ца жи ча ре 
„Ка ра ман гре бен” и „Ду бо ка 2” усло вље на је из град њом ка на ли-
за ци о ног ко лек то ра до при кљу че ња на ко лек тор хо те ла „Гранд”; 



(з) по ла зна и из ла зна ста ни ца жи ча ре „Го бе ља” усло вље не су из-
град њом ка на ли за ци о ног ко лек то ра дуж нај по вољ ни је ски-ста зе 
до по стро је ња на Сре брн цу; (и) по ла зна ста ни ца жи ча ре „Сун ча на 
до ли на” усло вље на је из град њом ви ше е та жне га ра же са ски-ре-
сто ра ном на по след њој ета жи;

4. пунк то ви „Ђо ров мост” и „Га ри не” уре ђу ју се по стан дар-
ду при ме ре но по тре ба ма пла ни на ра (са еле мен тар ном ко му нал-
ном опре мом у при род ном окру же њу).

Де таљ на пра ви ла уре ђе ња и из град ња ту ри стич ких пунк то-
ва, у окви ру на ве де них основ них пра ви ла, би ће утвр ђе на из ра дом 
пред ви ђе не де таљ не раз ра де ски ја шке ин фра струк ту ре у скло пу 
из ме на и до пу на, или из ра де но вог Про стор ног пла на из де ла V. 
2.1. овог про стор ног пла на.

Оста ли пунк то ви и објек ти су пра струк ту ре ван ту ри стич ких 
ком плек са и пунк то ва при мар ног Ту ри стич ког цен тра на под руч ју 
На ци о нал ног пар ка уре ђи ва ће се пре ма сле де ћим пра ви ли ма:

1. у ре жи му за шти те II сте пе на за бра ње на је из град ња но вих 
фи зич ких са др жа ја су пра струк ту ре, сем ма лих слу жбе них обје ка та 
у функ ци ји за шти те и пре зен та ци је На ци о нал ног пар ка, шу мар ства 
и уз го ја ди вља чи (скло ни шта за љу де и хра ни ли шта за ди вљач у 
лов ним ре зер ва ти ма), во до при вре де (ма ле аку му ла ци је, во до за хва-
ти и кап та же из во ра), из лет нич ких и пла ни нар ских ста за (скло ни-
шта од не вре ме на), у скла ду са од го ва ра ју ћим про гра ми ма;

2. у ре жи му за шти те III сте пе на гра де се објек ти у функ ци-
ји На ци о нал ног пар ка, ту ри зма, сто чар ства, шу мар ства и уз го ја 
ди вља чи, во до при вре де, хи дро е нер ге ти ке и дру го (за по тре бе На-
ци о нал ног пар ка  – па нои пре зен та ци је при род них вред но сти ис-
пред ула за у при род не ре зер ва те и ис пред спо ме ни ка при ро де, за 
ту ри зам  – по ли го ни по себ них ин те ре са  – па ра глај динг, зма ја ре ње, 
ал пи ни зам, сло бод но пе ња ње и др, уз пла ни нар ске ста зе  – пла ни-
нар ски до мо ви, од мо ри шта, ви ди ков ци и би ва ков ци, за сто чар ство 
 – лет њи то ро ви у функ ци ји пре гон ске ис па ше, за шу мар ство  – лу-
гар ни це и шу мар ске ку ће, за уз гој ди вља чи  – зим ска скло ни шта 
и хра ни ли шта, за во до при вре ду  – ма ле аку му ла ци је, во до за хва ти, 
кап та же из во ра и уре ђа ји за пре чи шћа ва ње во де, за хи дро е нер ге-
ти ку  – ма ле хи дро е лек тра не);

3. у скло пу јам ских и по вр шин ских ко по ва на пу ште них руд-
ни ка у ре жи му за шти те III сте пе на уре ђу ју се пунк то ви по себ них 
ин те ре са (екс трем них спор то ва и аван ту ра), са са др жа ји ма у ја ма-
ма, ре кре а тив ним по ли го ни ма и ви ди ков ци ма на по вр шин ским ко-
по ви ма;

4. шест се зон ских ба чи ја у зо на ма са ре жи мом за шти те II и 
III сте пе на (Ме ка пре се дла, Гво здац, Ци ган ска ре ка, Бе ђи ро вац, 
Ду бо ка и Ка ди је вац), као еви ден ти ра них спо ме ни ка кул ту ре у ран-
гу II сте пе на за шти те, уре ђу је се у функ ци ји при хва та по се ти ла ца 
на мо ти ви ма ет но-хра не и ет но-про из во да уз из лет нич ке и пла ни-
нар ске ста зе, уз об но ву и ре кон струк ци ју тра ди ци о нал ног кон цен-
три са ног скло па стам бе них, пре ра ђи вач ко-ма га цин ских и сто чар-
ских обје ка та;

5. за по че та не план ска ви кенд из град ња уз ба чи ју Гво здац се 
об у ста вља, а по сто је ће на се ље се мо ра стил ски при ла го ди ти тра-
ди ци о нал ној град њи; за по че та не план ска ви кенд из град ња уз ба-
чи ју Ци ган ска ре ка би ће ре гу ли са на у скло пу пред ви ђе не де таљ не 
раз ра де за ту ри стич ки ком плекс Рен да ра у скло пу из ме на и до пу-
на, или из ра де но вог Про стор ног пла на из де ла V. 2.1. овог про-
стор ног пла на.

Се кун дар ни ту ри стич ки цен три и ту ри стич ка се ла на под руч-
ју Про стор ног пла на ван гра ни ца На ци о нал ног пар ка уре ђи ва ће се 
пре ма сле де ћим основ ним пра ви ли ма:

1. на се ља се уре ђу ју у скла ду са усло ви ма за шти те при ро-
де, при род них и кул тур них до ба ра и жи вот не сре ди не за ви до ве 
спорт ско-ре кре а тив ног, из лет нич ког, се о ског и бањ ског ту ри зма, 
уз ја ча ње еле ме на та еко ло шког и спо ме нич ког ту ри зма, у ин те-
гра ци ји са ТЦ Ко па о ник (по себ но по ве зи ва њем пре ко жи ча ра, 
кру жног пу та и кру жне зуп ча сте же ле зни це) и ло кал ним ком пле-
мен тар ним ак тив но сти ма (пре све га са по љо при вре дом, ма лом 
при вре дом и тра ди ци о нал ним за на ти ма, лов ством и дру гим);

2. пред ви ђа се из град ња апарт ма на, пан си о на и при ват ног 
сме шта ја, као и ре кон струк ци ја и адап та ци ја по сто је ћих ви кенд 
ку ћа у ко мер ци јал ни сме штај, а огра ни ча ва из град ња ви кенд ку ћа 
за соп стве не по тре бе и од ма ра ли шта (по себ но на но вом гра ђе вин-
ском зе мљи шту ван тра ди ци о нал них на се ља);

3. да је се при о ри тет из град њи и уре ђе њу на се ља на глав-
ним при ступ ним прав ци ма под руч ју На ци о нал ног пар ка, као и 

на се љи ма по ње го вом обо ду ко ја ће би ти по ве за на кру жном друм-
ском и же ле знич ком са о бра ћај ни цом;

4. пред ви ђа се уре ђе ње бал нео-ре кре а тив них и спорт ско-ре-
кре а тив них са др жа ја у Јо ша нич кој Ба њи, раз два ја ње отво ре них 
буч них са др жа ја од сме шта ја, фор ми ра ње цен трал не пе шач ке зо не 
Ба ње, уре ђе ње бањ ског пар ка и укла па ње са др жа ја у за шти ће ну 
кул тур но-исто риј ску це ли ну је згра Ба ње; 

5. ре зер ви ше се про стор и уре ђу ју ула зи у алп ско ски ја ли ште 
Ко па о ни ка у се кун дар ним ту ри стич ким цен три ма и ту ри стич ким 
се ли ма по обо ду На ци о нал ног пар ка у функ ци ји по ве зи ва ња са 
ком плек си ма и ски ја ли штем Ту ри стич ког цен тра и ње го вог рас те-
ре ће ња од пре ве ли ког бро ја днев них из лет ни ка;

6. пред ви ђа се ком плет но ко му нал но опре ма ње се кун дар них 
ту ри стич ких цен та ра (ули це и јав ни пар кин зи, во до вод, ка на ли за-
ци ја са уре ђа ји ма за пре чи шћа ва ње, елек тро и ТТ ин ста ла ци је) и 
нео п ход но ко му нал но опре ма ње ту ри стич ких се ла (ули це, во до-
вод, не про пу сни сен гру пи са си сте мат ским пра жње њем, елек тро и 
основ не ТТ ин ста ла ци је);

7. из град ња хо тел ског и апарт ман ског сме шта ја у се кун дар-
ним ту ри стич ким цен три ма пла ни ра се, по пра ви лу, у цен трал ним 
зо на ма на се ља, уз бли ску до ступ ност јав них слу жби и сер ви са од 
ин те ре са за ту ри зам (здрав ства, кул ту ре, уго сти тељ ства и др) и 
уре ђе ње цен трал них јав них по вр ши на;

8. по др жа ва се раз вој при ват ног сме шта ја у окви ру цен трал-
них је зга ра на се ља, уз опре ма ње на се ља нео п ход ним јав ним слу-
жба ма и сер ви си ма.

Де таљ ни ја пра ви ла уре ђе ња у окви ру на ве де них основ них 
пра ви ла за се кун дар не ту ри стич ке цен тре и ту ри стич ка се ла ко ја 
се у це ло сти на ла зе ван гра ни ца На ци о нал ног пар ка би ће утвр ђе на 
од го ва ра ју ћим ур ба ни стич ким пла ном.

Скуп шти не оп шти на мо гу да до но се од лу ку о по ста вља њу 
мон та жних обје ка та при вре ме ног ка рак те ра у ре жи му за шти те III 
сте пе на у окви ру про сто ра јав ног ски ја ли шта уз прет ход но при ба-
вље ну са гла сност упра вља ча јав ним ски ја ли штем и На ци о нал ним 
пар ком.

4 .1 .2  Смер  ни  це  за  пра  ви  ла  гра  ђе  ња  ту  ри  стич  ких 
ком  плек с а ,  пунк то  ва  и  на  с е  ља 

Да ју се сле де ће смер ни це за пра ви ла гра ђе ња ту ри стич ких 
ком плек са, пунк то ва и на се ља ко ја се утвр ђу ју у по ступ ку ускла-
ђи ва ња ур ба ни стич ких пла но ва за ту ри стич ке ком плек се, од но сно 
из ра де пред ви ђе не де таљ не раз ра де у скло пу из ме на и до пу на, или 
из ра де но вог Про стор ног пла на из де ла V. 2.1. овог про стор ног 
пла на, и то за:

1. Ту ри стич ке ком плек се при мар ног ТЦ Ко па о ник у зо ни са 
ре жи мом за шти те III сте пе на На ци о нал ног пар ка:

 – утвр ђи ва ње оба ве зе де таљ ног ис пи ти ва ња ми кро-при-
род них усло ва (ин же њер ско-ге о ло шких, мор фо ме триј ских, кли-
мат ских и дру гих), као и еко ло шке при хва тљи во сти и со цио-еко-
ном ске оправ да но сти пре из град ње обје ка та су пра струк ту ре и 
ин фра струк ту ре ту ри стич ких ком плек са;

 – хо те ли, ту ри стич ки апарт ма ни, пан си о ни и ку ће за од мор 
гра ди ће се и ре кон стру и са ти до ми нант но за по тре бе сме шта ја нај-
ви ших ка те го ри ја, на пар це ла ма раз ли чи те по вр ши не, са мак си-
мал ним ин дек сом за у зе то сти од 30%;

 – стан дард свих сме штај них обје ка та утвр ђу је се са ми ни-
мал но три зве зди це на осно ву Пра вил ни ка о стан дар ди ма за ка-
те го ри за ци ју уго сти тељ ских обје ка та за сме штај („Слу жбе ни Гла-
сник РС”, број 83/16) са од го ва ра ју ћим при ло зи ма Пра вил ни ка; 

 – спрат ност обје ка та ту ри стич ког сме шта ја ли ми ти ра се на 
П+2+3Пк (при зе мље + 2 спра та + 3 пот кро вља), са мо гу ћим по-
дру мом или су те ре ном до 1/2 га ба ри та обје ка та у слу ча ју из град-
ње на ја че наг ну том те ре ну;

 – објек ти у функ ци ји На ци о нал ног пар ка (управ ни, ис тра жи-
вач ки и кул тур ни са слу жбе ним сме шта јем за ис тра жи ва че и за-
по сле не) из гра ди ће се на Су вом ру ди шту и пунк ту За пла ни на у 
објек ти ма са спрат но шћу до П+1, у ет но сти лу; 

 – слу жбе ни ле жа ји за 5% за по сле них у ту ри зму пред ви де ће 
се у окви ру ту ри стич ког сме шта ја, а мо гу да се пред ви де и у са мо-
стал ним објек ти ма;

 – објек ти јав них слу жби и сер ви са пред ви де ће се са спрат но-
шћу до П+1, са јав ним и слу жбе ним при сту пи ма;



 – за тво ре ни спорт ско-ре кре а тив ни објек ти пред ви де ће се, по 
пра ви лу, са спрат но шћу П+0 (из у зет но до П+1) са про пи сним ме-
ра ма обез бе ђе ња ма сов них по се та, а ма њи пра те ћи објек ти отво ре-
них спорт ско-ре кре а тив них те ре на би ће при зем ни;

 – ар хи тек тон ски об ли ци свих обје ка та у ком плек си ма Ту ри-
стич ког цен тра са чу ва ће пре по зна тљи ви „ко па о нич ки” из раз, са 
енер гет ски ра ци о нал ним про сто ри ма, за шти ће ним од не га тив них 
екс тре ма ви со ко пла нин ске кли ме и оп ти мал но отво ре ним пре ма 
ми кро-ам би јен ти ма при род ног пре де ла, са до ми нант ном упо тре-
бом из вор них ма те ри ја ла овог под не бља (др во и ка мен); 

 – пар ки ра ње пут нич ких во зи ла и ауто бу са обез бе ди ће се са 
нај ма ње 50% у га ра жа ма (за тво ре ним и по лу о тво ре ним, по пра ви-
лу уко па ним и по лу у ко па ним) и са 50% на отво ре ним пар кин зи ма. 

2. Ту ри стич ке пунк то ве при мар ног Ту ри стич ког цен тра ван 
ту ри стич ких ком плек са на под руч ју На ци о нал ног пар ка:

 – објек ти у функ ци ји На ци о нал ног пар ка и ту ри стич ког сме-
шта ја у За пла ни ни пред ви де ће се са спрат но шћу П+Пк, као ру-
стич ни објек ти па жљи во укло пље ни у при род ни пре део;

 – ски-ре сто ра ни уз жи ча ре пред ви де ће се на пар це ли од 2 –4 
ара, као ру стич ни објек ти спрат но сти П+Пк мак си мал но укло пље-
ни у те рен и ве ге та ци ју;

 – на пла ни нар ским пунк то ви ма Ђо ров мост и Га ри не, уз 
уре ђе ње пла тоа за ша то ре пред ви де ће се ма ли при зем ни пра те ћи 
објек ти (са ни та ри је и над стре шни це).

3. Оста ле пунк то ве и објек те су пра струк ту ре ван ту ри стич-
ких ком плек са и пунк то ва при мар ног Ту ри стич ког цен тра на под-
руч ју На ци о нал ног пар ка:

 – ма ли слу жбе ни објек ти у функ ци ји за шти те и пре зен та ци је 
На ци о нал ног пар ка, шу мар ства и уз го ја ди вља чи, во до при вре де и 
ски ја ли шта у ре жи му за шти те II сте пе на пред ви де ће се ис кљу чи-
во од ло кал ног др ве та и ка ме на, уз мак си мал но укла па ње у те рен 
и ве ге та ци ју;

 – по је ди нач ни, пре те жно слу жбе ни објек ти у ре жи му за шти-
те III сте пе на у функ ци ји На ци о нал ног пар ка, ту ри зма, сто чар ства, 
шу мар ства и уз го ја ди вља чи, во до при вре де, хи дро е нер ге ти ке и 
дру го, пред ви де ће се као при зем ни објек ти од го ва ра ју ће ве ли чи не, 
на ет но узо ри ма ма лих обје ка та на род ног гра ди тељ ства у ко па о-
нич ком кра ју, од ло кал них ма те ри ја ла и уз оп ти мал но укла па ње у 
при род ни пре део; 

 – на пунк то ви ма по себ них ин те ре са у скло пу јам ских и по вр-
шин ских ко по ва на пу ште них руд ни ка у ре жи му за шти те III сте пе-
на пред ви де ће се спе ци фич ни, атрак тив ни објек ти јам ског клу ба, 
отво ре них по ли го на за пе ња ње и спу шта ње и др, уз упо тре бу на-
ту рал них об ли ка и ма те ри ја ла;

 – за при зем не стам бе не и еко ном ске објек те ба чи ја у зо на ма 
са ре жи мом за шти те II и III сте пе на пред ви де ће се об но ва и ре-
кон струк ци ја у из вор ном об ли ку, уз ис кљу чи ву упо тре бу ло кал них 
ма те ри ја ла;

 – за по сто је ће објек те ви кенд ку ћа уз ба чи ју Гво здац да ће се 
мо гућ ност адап та ци је у екс те ри је ру по узо ру на ар хи тек ту ру об-
но вље не ба чи је. 

4. Се кун дар не ту ри стич ке цен тре и ту ри стич ка се ла на под-
руч ју Про стор ног пла на ван гра ни ца На ци о нал ног пар ка: 

 – за објек те ту ри стич ког сме шта ја у се кун дар ним ту ри стич-
ким цен три ма пред ви де ће се из град ња и ре кон струк ци ја на пар це-
ла ма ми ни мал не ве ли чи не: за хо те ле од 20 ари, за апарт ма не од 10 
ари, за пан си о не и ку ће за од мор од 5 ари, са мак си мал ним ин дек-
сом за у зе то сти пар це ла од 30%;

 – за објек те ту ри стич ког сме шта ја у се кун дар ним ту ри стич-
ким цен три ма утвр ди ће се сле де ће мак си мал не спрат но сти: хо те ла 
до П+3+Пк, апарт ма на П+2+Пк, пан си о на П+1+Пк и ку ћа за од-
мор П+Пк;

 – у окви ру пар це ла ту ри стич ког сме шта ја у се кун дар ним ту-
ри стич ким цен три ма обез бе ди ће се по тре бан број пар кин га и га-
ра жа, уз мо гућ ност из град ње ком пле мен тар них по моћ них обје ка-
та у окви ру утвр ђе ног ин дек са за у зе то сти;

 – ар хи тек ту ра и ма те ри ја ли но вих обје ка та ту ри стич ког сме-
шта ја у се кун дар ним ту ри стич ким цен три ма би ће при ла го ђе ни 
по зна тим узо ри ма ет но-ар хи тек ту ре ко па о нич ког кра ја;

 – ре кон струк ци ја и из град ња бал нео-ре кре а тив них и спорт-
ско-ре кре а тив них са др жа ја у се кун дар ном ту ри стич ком цен тру Јо-
ша нич ка Ба ња об у хва ти ће по себ но об но ву ста рих обје ка та у је згру 
Ба ње (тур ског ха ма ма и ста рог ку па ти ла), као и из град њу но вих 
тер мо ми не рал них аква-са др жа ја, са ар хи тек ту ром на мо ти ви ма 
ста рих бањ ских обје ка та;

 – из град ња спорт ско-ре кре а тив них са др жа ја у се кун дар ним 
ту ри стич ким цен три ма об у хва ти ће при зем не за тво ре не објек те и 
отво ре не те ре не са ма лим пра те ћим при зем ним објек ти ма; 

 – ту ри стич ки сме штај у пан си о ни ма и стам бе ним објек ти ма у 
ту ри стич ким се ли ма пред ви де ће се пр вен стве но адап та ци јом, мо дер-
ни за ци јом и ре кон струк ци јом по сто је ћих се о ских згра да и ма њим 
де лом из град њом но вих обје ка та, у свим слу ча је ви ма уз по што ва ње 
тра ди ци о нал них ис ку ста ва на род ног гра ди тељ ства ових кра је ва;

 – у се кун дар ним ту ри стич ким цен три ма и ту ри стич ким се-
ли ма пред ви де ће се об но ва нај ста ри јих стам бе них и еко ном ских 
обје ка та на род ног гра ди тељ ства.

4.2. Пра ви ла уре ђе ња за објек те стам бе не на ме не

За бра њу је се из град ња стам бе них обје ка та на под руч ју у гра-
ни ца ма На ци о нал ног пар ка Ко па о ник и у зо на ма за шти те при род-
них вред но сти и не по крет них кул тур них до ба ра на пре о ста лом 
под руч ју Про стор ног пла на ван гра ни ца На ци о нал ног пар ка Ко-
па о ник. 

Пра ви ла уре ђе ња и гра ђе ња за објек те стам бе не на ме не на 
пре о ста лом под руч ју Про стор ног пла на ван гра ни ца На ци о нал ног 
пар ка Ко па о ник утвр ђу ју се про стор ним пла ном је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве и ур ба ни стич ким пла ном.

4.3. Пра ви ла уре ђе ња за објек те по слов не и при вред не на ме не

До зво ље на је је ди но из град ња по слов них обје ка та у функ ци-
ји ту ри зма и упра вља ња за шти ће ним под руч јем у гра ни ца ма На-
ци о нал ног пар ка Ко па о ник. Пра ви ла уре ђе ња и гра ђе ња за на ве де-
не објек те по слов не на ме не утвр ђу ју се ур ба ни стич ким пла ном за 
ту ри стич ки ком плекс и део ту ри стич ког на се ља на под руч ју Про-
стор ног пла на у гра ни ца ма На ци о нал ног пар ка Ко па о ник из де ла 
V. 2.1. Про стор ног пла на, од но сно де таљ ном раз ра дом у скло пу 
из ме на и до пу на, или из ра де но вог Про стор ног пла на.

За бра њу је се из град ња при вред них обје ка та на под руч ју у 
гра ни ца ма На ци о нал ног пар ка Ко па о ник и у зо на ма за шти те при-
род них вред но сти и не по крет них кул тур них до ба ра на пре о ста лом 
под руч ју Про стор ног пла на ван гра ни ца На ци о нал ног пар ка Ко-
па о ник. 

Пра ви ла уре ђе ња и гра ђе ња за објек те по слов не и при вред-
не на ме не на пре о ста лом под руч ју Про стор ног пла на ван гра ни ца 
На ци о нал ног пар ка Ко па о ник утвр ђу ју се про стор ним пла ном је-
ди ни це ло кал не са мо у пра ве и ур ба ни стич ким пла ном.

5. Пра ви ла гра ђе ња за по слов но-стам бе ни ком плекс  
и хе ли дром са хан га ром у на се љу Ча је ти на, КО Ко па о ник 

Де таљ ном раз ра дом у скло пу Про стор ног пла на де фи ни са-
на су пра ви ла гра ђе ња ко ја ва же за из град њу свих но вих обје ка та. 
Из град њу обје ка та тре ба ускла ди ти са За ко ном о пла ни ра њу и из-
град њи, уз по што ва ње пра ви ла пар це ла ци је, па ра ме та ра и пра ви-
ла из град ње из Про стор ног пла на, пра ви ла о гра ђе њу и тех нич ких 
про пи са.

5.1. Об у хват и опис под руч ја де таљ не раз ра де 

Укуп на по вр ши на об у хва та под руч ја де таљ не раз ра де у на-
се љу Ча је ти на, КО Ко па о ник при ка за на у гра фич ким при ло зи ма у 
раз ме ри 1:1.000 из но си 4 ha 51 a. 

У oбухвату пред мет ног под руч ја на ла зе се две гру па ци је ка-
та стар ских пар це ла, ко је су у гра фич ким при ло зи ма озна че не као 
две це ли не, А и Б (Та бе ла IV-1). Це ли на А са сто ји се од к п.бр. 
745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754 КО Ко па о ник. Це-
ли на Б са сто ји се од к п.бр. 835, 836, 837, 838, 839 КО Ко па о ник. 
Це ли на А и це ли на Б фи зич ки су одво је не ка та стар ском пар це лом 
јав ног пу та, к п.бр. 762 КО Ко па о ник. У об у хва ту под руч ја на ла зе 
се и де ло ви к п.бр. 964 КО Ши па чи на ко ји су пред ви ђе ни за про-
ши ре ње по сто је ће тра се јав ног пу та и фор ми ра ња про пи сне ре гу-
ла ци је но ве са о бра ћај ни це.

У слу ча ју не по ду дар но сти спи ска пар це ла са гра фич ким при-
ло гом из до ку мен та ци је „Ка та стар ско-то по граф ски план са гра ни-
цом под руч ја де таљ не раз ра де” Р  – 1:1.000, ва жи гра фич ки при лог.

По ло жај под руч ја де таљ не раз ра де на под руч ју Про стор ног 
пла на при ка зан је на ре фе рал ним кар та ма 1-3. Про стор ног пла на. 



Под руч је де таљ не раз ра де на ла зи се из ван гра ни це На ци о-
нал ног пар ка и у окви ру ње га се не на ла зе за шти ће не ни пред ви ђе-
не за за шти ту при род не вред но сти и не по крет на кул тур на до бра. 

Зе мљи ште у об у хва ту под руч ја де таљ не раз ра де је по љо-
при вред но зе мљи ште  – ли ва де, па шња ци и воћ ња ци  – у при ват-
ној сво ји ни. Зе мљи ште је по де ље но на два де ла, две гру па ци је 
пар це ла  – це ли ну А и це ли ну Б. У окви ру пред мет ног под руч ја 
не по сто је из гра ђе ни објек ти, јав ни објек ти ни ти по вр ши не јав не 
на ме не, осим по сто је ћег јав ног пу та, од но сно ње го ве ка та стар ске 
пар це ле и фак тич ке тра се, ко је се не по ду да ра ју (Ре фе рал на кар та 
4. Лист 1. „По сто је ћа на ме на по вр ши на” Про стор ног пла на). Пар-
це ла пу та (ка та стар ска пар це ла број 762 КО Ко па о ник) раз два ја 
це ли ну А и це ли ну Б. Фак тич ка тра са пу та де ли це ли ну Б на два 
не јед на ка де ла и про те же се пре ко ка та стар ских пар це ла број 835, 
836, 837, 838, 839 КО Ко па о ник. У де лу ко ји је при бли жно па ра ле-
лан са ис точ ном гра ни цом це ли не А, фак тич ка тра са пу та из ла зи 
из гра ни це ка та стар ске пар це ле број 762 и за у зи ма де ло ве ка та-
стар ске пар це ле број 964 КО Ши па чи на. 

Та бе ла IV-1. По де ла на це ли не
Це ли на П (ha) % Пре те жна на ме на

A 3,01 66,6 по љо при вред но зе мљи ште  – ли ва де, па шња ци и 
воћ ња ци

Б 1,20 26,5 по љо при вред но зе мљи ште  – ли ва де, па шња ци и 
воћ ња ци

пут 0,30 6,9 јав ни пут и по љо при вред но зе мљи ште  – ли ва де
УКУП НО 4,51 100,00

По сто је ће ста ње при ка за но је на Ре фе рал ној кар ти 4. Лист 
1. „По сто је ћа на ме на по вр ши на” Про стор ног пла на, у раз ме ри 
1:1.000. 

5.2. По де ла на ка рак те ри стич не це ли не, пла ни ра на на ме на  
про сто ра и вр ста и на ме на обје ка та 

Не по вољ на кон фи гу ра ци ја те ре на усло ви ла је за др жа ва ње 
фак тич ке тра се пу та. У ци љу обез бе ђе ња стан дард них усло ва за 
од ви ја ње са о бра ћа ја и до во ђе ња нео п ход них ин фра струк тур них 
во до ва, про ши ре на је ре гу ла ци ја по сто је ћег пу та. То је усло ви ло 
зна чај не из ме не у по де ли под руч ја на про стор не це ли не, у од но су 
на по сто је ће це ли не. 

Под руч је де таљ не раз ра де по де ље но је на про стор не це ли не 
А, Б1, Б2 и Б3, са сле де ћом пла ни ра ном на ме ном по вр ши на (Та бе-
ла IV-2): 

 – пла ни ра на це ли на А  – по слов но-стам бе ни ком плекс, са 
ком па ти бил ним са др жа ји ма;

 – пла ни ра на це ли на Б1  – хе ли дром са хан га ром и ком па ти-
бил ним са др жа ји ма; 

 – пла ни ра на це ли на Б2  – зе ле ни ло;
 – пла ни ра на це ли на Б3  – зе ле ни ло.

Та бе ла IV-2. По де ла на ка рак те ри стич не целинe и бло ко ве са 
пла ни ра ном на ме ном по вр ши на

Це ли на П (ha) Ка та стар ске пар це ле ко па о ник
А – По слов но-стам бе ни ком плекс 2,84 це ле: 746, 747, 748, 749, 752, и  

де ло ви: 745, 749  750, 751, 753, 754
Б1  – Хе ли дром са хан га ром 0,75 де ло ви: 837, 838, 839
Б2  – Зе ле ни ло 0,09 де ло ви: 835, 837, 838, 839
Б3  – Зе ле ни ло 0,03 де ло ви: 839
УКУП НО 3,71

По де ла на ка рак те ри стич не це ли не при ка за на је на Ре фе рал-
ној кар ти 4. Лист 2. „Пла ни ра на на ме на по вр ши на” Про стор ног 
пла на, у раз ме ри 1:1.000. 

У по вр ши не јав не на ме не спа да са о бра ћај ни ца (Та бе ла IV-3.). 

Та бе ла IV-3. По вр ши на јав не на ме не
на ме на П (ha)  Ка та стар ске пар це ле 

Са о бра ћај ни ца 0,8 де ло ви: 745, 749  750, 751, 753, 754, 835, 836, 837, 838, 
839, КО Ко па о ник; и део: 964, КО Ши па чи на

УКУП НО 0,8

По вр ши не оста лих на ме на одво је не су од по вр ши на јав не на-
ме не ре гу ла ци о ним ли ни ја ма и у њих спа да ју:

 – по слов но-стам бе ни ком плекс са ком па ти бил ним са др жа ји-
ма  – уго сти тељ ско-услу жни са др жа ји, спорт, ре кре а ци ја итд; 

 – хе ли дром и хан гар са ком па ти бил ним са др жа ји ма  – га ра же, 
спорт, ре кре а ци ја, уго сти тељ ство;

 – зе ле ни ло.
Све на ме не пла ни ра не у де таљ ној раз ра ди у скло пу Про стор-

ног пла на су ме ђу соб но ком па ти бил не.
На ме на по слов но-стам бе ни ком плекс: У окви ру ових са др-

жа ја мо гућ је сме штај за по сле них. У окви ру ове на ме не мо гу ћа је 
из град ња и до дат них, пра те ћих са др жа ја у објек ту за: ре кре а ци ју, 
спорт, уго сти тељ ство, тр го ви ну, услу жно за нат ство, ме ди цин ску 
ре ха би ли та ци ју, спа цен тар и слич но.

На ме на хе ли дром и хан га ри са ком па ти бил ним са др жа ји ма: 
С об зи ром на кон фи гу ра ци ју те ре на, нео п ход но је про јек то ва ти 
ин же њер ску кон струк ци ју за рав ну по вр ши ну на ме ње ну за сле ти-
ли ште хе ли коп те ра. Ис под ове рав не пло ча сте по вр ши не, мо гућ је 
сме штај ком па ти бил них са др жа ја: га ра же, спорт ских и ре кре а тив-
них са др жа ја (спорт ска ха ла, ба лон за те нис, ма ли фуд бал, те ре-
та на, спа цен тар, ма њи ба зен, по вр ши не до 300 m2). Ле ти ли ште, 
од но сно те рен мо же да се ко ри сти у ва зду шном са о бра ћа ју ако 
опе ра тер има ва же ћу до зво лу за ко ри шће ње ле ти ли шта, од но сно 
те ре на ко ју из да је Ди рек то рат ци вил ног ва зду хо плов ства Ре пу бли-
ке Ср би је, те ако је ле ти ли ште, од но сно те рен упи са но у ре ги стар 
ле ти ли шта, од но сно те ре на ко ји во ди Ди рек то рат ци вил ног ва зду-
хо плов ства и ако у тре нут ку ко ри шће ња ис пу ња ва све усло ве за 
без бед но од ви ја ње ва зду шног са о бра ћа ја про пи са не Пра вил ни ком 
о усло ву и по ступ ку за из да ва ње са гла сно сти за ко ри шће ње аеро-
дро ма, од но сно хе ли дро ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 108/15).

Хе ли дром и хан га ри пла ни ра ће се и про јек то ва ти у скла ду са 
ме ђу на род ном ре гу ла ти вом ко ја се од но си на област ва зду шног са-
о бра ћа ја, по себ но у скла ду са стан дар ди ма про пи са ним од стра не 
Ме ђу на род не ор га ни за ци је за ци вил но ва зду хо плов ство (In ter na ti-
o nal Ci vil Avi a tion Or ga ni za tion  – ICAO).

На ме на зе ле ни ло: На по вр ши на ма чи ја је на ме на зе ле ни ло 
(це ли не Б2 и Б3) пла ни ра ти аутох то не вр сте зе ле ни ла чи ја ви си на 
не оме та од ви ја ње ва зду шног са о бра ћа ја. 

Ни је до зво ље на из град ња или би ло ка ква про ме на у про сто-
ру, ко ја би мо гла да на ру ши или угро зи обје кат или функ ци ју на 
су сед ној пар це ли.

За бра ње на је из град ња обје ка та са на ме ном ко ја ни је пред ви-
ђе на или ни је ком па ти бил на са на ме ном пред ви ђе ном де таљ ном 
раз ра дом у скло пу Про стор ног пла на, као и из град ња свих обје ка-
та са по љо при вред ном на ме ном.

По вр ши не пла ни ра не за јав не и оста ле на ме не при ка за не су 
на Ре фе рал ној кар ти 4. Лист 2. „Пла ни ра на на ме на по вр ши на”, у 
раз ме ри 1:1.000. 

У окви ру на ме на да тих у де таљ ној раз ра ди у скло пу Про-
стор ног пла на, пре ма ука за ној по тре би се да љом раз ра дом ур-
ба ни стич ким про јек том мо же утвр ди ти про ме на и пре ци зно де-
фи ни са ње пла ни ра них на ме на. У слу ча ју про ме не на ме не не ке 
гра ђе вин ске пар це ле, у да љој раз ра ди ур ба ни стич ким про јек том, 
не мо гу се по ве ћа ва ти до зво ље ни ур ба ни стич ки па ра ме три (ин-
декс за у зе то сти, спрат ност и ви си на обје ка та) из Та бе ле IV-5. Про-
стор ног пла на.

5.3. Ур ба ни стич ки усло ви за по вр ши не и објек те јав не на ме не

Са о бра ћај не по вр ши не и објек ти
По сто је ћи при ла зни пут ка овој ло ка ци ји је ши ри не око 3,5 m 

са за сто ром ту ца ни ка или зе мље. 
Нео п ход но је из вр ши ти ре кон струк ци ју при ла зног пу та да 

би се обез бе дио нор ма лан са о бра ћај ни при лаз овој ло ка ци ји, свим 
пар це ла ма и пла ни ра ним но вим објек ти ма, као и не сме та на цир-
ку ла ци ја до став ним, ин тер вент ним и оста лим во зи ли ма. 

Но во пла ни ра на са о бра ћај ни ца ко ја се про сти ре дуж це лог 
под руч ја де таљ не раз ра де има ши ри ну ко ло во за 5,5 m са обо стра-
ним тро то а ри ма ши ри не 2 m и ре гу ла ци о ним про сто ром 2x4 m. 
Пла ни ра на је и јед на кол ско-пешачкa стазa, ко ја обез бе ђу је при-
лаз по сто је ћим објек ти ма, са ко ло во зом ши ри не 3,5 m и пе шач ком 
ста зом 1,5 m и ре гу ла ци о ним про сто ром 2х3 m. На це лој ши ри ни 
кол ско-пе шач ке ста зе пред ви де ти исту ко ло во зну кон струк ци ју са 
упу ште ним ивич ња ком из ме ђу, што обез бе ђу је мо гућ ност ми мо и-
ла же ња два во зи ла. 

Ре гу ла ци о не ши ри не, са о бра ћај но ре ше ње и основ ни еле-
мен ти нор мал них по преч них про фи ла при ка за ни су на Ре фе рал ној 
кар ти 4. Лист 3. „План ре гу ла ци је и ни ве ла ци је са са о бра ћај ним 



ре ше њем” Про стор ног пла на у раз ме ри 1:1.000. Сви еле мен ти по-
преч ног про фи ла са о бра ћај них по вр ши на ко ји се мeђусобно функ-
ци о нал но раз ли ку ју мо ра ју би ти одво је ни од го ва ра ју ћим еле мен-
ти ма ви зу ел но и ни ве ла ци о но. 

При ли ком из ра де из во ђач ких про је ка та по треб на про ши ре ња 
у кри ви на ма ура ди ти на уну тра шњим де ло ви ма кри ви на.

На но вој са о бра ћај ни ци у об у хва ту де таљ не раз ра де за бра ње-
но је пар ки ра ње.

Све по тре бе за пар ки ра њем мо ра ју се пла ни ра ти у окви ру 
соп стве них пар це ла.

Пре де фи ни са ња по треб них по вр ши на за ста ци о ни ра ње пут-
нич ких во зи ла за но во пла ни ра не објек те пре по ру чу ју се нор ма ти-
ви за њи хо во пла ни ра ње при ка за ни у Та бе ли IV-4.

Та бе ла IV-4. Пре по ру че ни нор ма ти ви за број пар кинг ме ста 
пре ма на ме ни:

Вр ста објек та Јед но пар кинг ме сто на:
ста но ва ње 70 m2 не то по вр ши не
упра ва, ад ми ни стра ци ја и по сло ва ње 60 m2 не то по вр ши не
уго сти тељ ство 20 m2 не то по вр ши не
тр го ви на 50 m2 не то по вр ши не
ма њи ло ка ли и ки о сци 1 ло кал или ки оск
мо те ли 1 со ба
дво ра не за са стан ке 10 –20 се ди шта
хо те ли и сме штај ни објек ти 2 до 10 кре ве та (у за ви сно сти од ка те го ри је)

Ве ли чи не пар кинг ме ста тре ба пред ви де ти 2.5х5.0 m (2.5х4.8 m) 
са ши ри ном при ла зне ули це 6,0 m (5.5 m). 

У гра ни ца ма де таљ не раз ра де за пла ни ра ну са о бра ћај ни цу 
да те су ко ор ди на те те ме на у др жав ном ко ор ди нат ном си сте му са 
упо тре бље ним ра ди ју си ма кри ви на и оста лим по треб ним еле мен-
ти ма хо ри зон тал них кри ви на. 

Да ти ге о дет ски по да ци за осо ви ну са о бра ћај ни ца тре ба да 
по слу же за ге о дет ско обе ле жа ва ње гра ђе вин ских ли ни ја на те ре ну 
за но ве објек те. 

Ни ве ла ци о но ре ше ње но ве са о бра ћај ни це при ла го ђе но је те-
ре ну. По ду жни па до ви не би тре ба ло да бу ду ве ћи од 12,0%, из-
у зет но 15%. По преч но во ђе ње по вр шин ских во да обез бе ђу ју по-
преч ни па до ви на прав ци ма за ко ло воз ми ни мал но 2,5% и 2,0% 
за тро то а ре. По преч ни па до ви за пар кин ге су 2,5% –4,0% у за ви-
сно сти од по вр шин ске об ра де. Од вод ња ва ње ат мос фер ских во да 
обез бе ди ће се по вр шин ским пу тем до од ре ђе них ме ста на ко ји ма 
ће се во да ис пу сти ти у окол ни те рен. Ра ди кон тро ле по ду жних на-
ги ба ура ђен је по ду жни про фил но ве ули це (на Ре фе рал ној кар ти 
4. Лист 3а. „План ре гу ла ци је и ни ве ла ци је са са о бра ћај ним ре ше-
њем  – По ду жни про фил са о бра ћај ни це 1000/100” Про стор ног пла-
на). При ло же ни по ду жни про фил не оба ве зу је ка сни је об ра ђи ва че 
и до зво ља ва им ми ни мал на ни ве ла ци о на од сту па ња. 

Пред ви ђе но је да но ва са о бра ћај ни ца има ко ло во зну кон-
струк ци ју за ла ко са о бра ћај но оп те ре ће ње са за сто ром од ас фалт 
бе то на. Код ди мен зи о ни са ња ко ло во зних кон струк ци ја по себ ну 
па жњу тре ба обра ти ти на ду би ну мр жње ња. За стор на пар кин зи ма 
мо же би ти од ра стер еле ме на та по си сте му бе тон-тра ва, ас фал та 
или од не ког дру гог ма те ри ја ла. Пе шач ке ста зе од но сно тро то а ре 
об ра ди ти са ас фалт ним за сто ром или бе ха тон еле мен ти ма на од го-
ва ра ју ћој под ло зи.

Ге о ме ха нич ка ис пи ти ва ња по треб на за ди мен зи о ни са ње ко-
ло во зних кон струк ци ја ра ди ће се у ка сни јим фа за ма про јек то ва ња, 
а на осно ву пред ви ђе ног са о бра ћај ног оп те ре ће ња пре ма ва же ћим 
про пи си ма за ову област. 

Ра ди без бед ног од ви ја ња са о бра ћа ја тре ба пред ви де ти од го-
ва ра ју ћу хо ри зон тал ну и вер ти кал ну сиг на ли за ци ју. 

Ко му нал на ин фра струк ту ра
За бра ње но је при кљу че ње на елек тро е нер гет ску, га со вод ну, 

те ле ко му ни ка ци о ну или мре жу да љин ског гре ја ња, во до вод и ка-
на ли за ци ју oбјек та ко ји се гра ди, сход но чла ну 160. За ко на о пла-
ни ра њу и из град њи.

По сто је ћа и пла ни ра на ин фра струк ту ра при ка за на је на Ре фе-
рал ној кар ти 4. Лист 4. „Син хрон план ин фра струк ту ре” Про стор-
ног пла на, у раз ме ри 1:1.000. По зи ци је ин фра струк тур них во до ва 
да те на си ту а ци ји и ка рак те ри стич ним пре се ци ма су илу стра тив не 
и мо гу се по по тре би ме ња ти при ли ком из ра де тех нич ке до ку мен-
та ци је, с тим да су ми ни мал на ра сто ја ња и ду би не оба ве зу ју ћи.

Во до вод
На пред мет ној ло ка ци ји се не на ла зи ни је дан обје кат во до-

вод не мре же ко ји би мо гао да бу де угро жен из град њом пла ни ра-
них обје ка та. 

Снаб де ва ње во дом по слов но-стам бе ног ком плек са и хе ли дро-
ма са хан га ром у на се љу Ча је ти на пла ни ра се на па ја њем из ре ги-
о нал ног си сте ма „Ко па о ник”, из ре зер во а ра „Су во ру ди ште”, за-
пре ми не 250 m3. Ода тле се вр ши од во ђе ње во де це ви ма Ø250/180 
до пре кид не ко мо ре ПК8. У пре кид ној ко мо ри вр ши се раз два ја ње 
до то ка у два це во во да ко ји од во де во ду пре ма ре зер во а ру „Тре ска” 
и пре ма ре зер во а ру „Крст” за пре ми не 500 m3. Ре зер во ар „Крст” је 
пред ви ђен за по тре бе на се ља Ча је ти на (чи ја је дру га фа за из град ње 
пла ни ра на од 2015. до 2025. го ди не). Ње го ва за пре ми на је 500 m3 
(или 2x250 m3), а ко та дна 1520 m н в (во де 1525 m н в). Ко та ре зер-
во а ра је при ла го ђе на ви син ским зо на ма по тро ша ча во де, с об зи ром 
да су они рас по ре ђе ни на ко та ма те ре на од 1200 до 1650 m н в. Ова-
ква рас по де ла је усло ви ла фор ми ра ње де вет ви син ских зо на од по 
50 m та ко да ми ни мал ни при ти сак код по тро ша ча бу де 2,5 ба ра, а 
мак си ма лан 7,5 ба ра. 

Пла ни ра на тра са во до вод не мре же усло вље на је са о бра ћај-
ним ре ше њем и на ме ном, од но сно рас по ре дом обје ка та, као и кон-
фи гу ра ци јом те ре на. Пла ни ра на во до вод на мре жа има укуп ну ду-
жи ну око 2.000 m и са сто ји се од тран зит них це во во да, при мар не и 
се кун дар не во до вод не мре же. Ви син ске зо не су одво је не са по јед-
ном пре кид ном ко мо ром и ре ду ци ром при ти ска. Пред мет на ло ка-
ци ја се осла ња на де ве ту ви син ску зо ну, ко ја об у хва та по тро ша че 
ло ци ра не на ви син ским ко та ма из ме ђу 1.200 и 1.250 m н в. Снаб-
де ва ње по тро ша ча по слов но-стам бе ног ком плек са и хе ли дро ма са 
хан га ром у на се љу Ча је ти на пред ви ђе но је гра ви та ци о ним пу тем 
при кљу че њем на це во вод при мар не мре же ДН 125 mm (у шах ту 
Ш99) на ко ти 1.250 m н.в. Не по сред но по ула ску на ло ка ци ју пла-
ни ра но је по ста вља ње ре ду ци ра при ти ска у но вом шах ту Ш200 на 
ко ти 1191 m н в. При кључ ни це во вод је ми ни мал ног преч ни ка ДН 
110 mm (ПЕХД ПЕ-100).

Во до вод не це ви се на ла зе у ко ло во зу на ра сто ја њу 1,0 m од 
ивич ња ка или у тро то а ру на ра сто ја њу 0,5 m од ивич ња ка. Ми ни-
мал на ду би на уко па ва ња це ви је 1,5 –1,6 m са над сло јем зе мље из-
над це ви од 1,2 до 1,3 m. Во до вод ни си стем тре ба опре ми ти до вољ-
ним бро јем за тва ра ча, ис пу ста и оста лим ар ма ту ра ма по треб ним 
за ње го во ла ко одр жа ва ње и пра вил но функ ци о ни са ње, а та ко ђе 
обез бе ди ти до вољ не ко ли чи не и до во љан при ти сак за са ни тар не и 
про тив по жар не по тре бе. При кључ ке обје ка та на во до вод ну мре жу 
тре ба из ве сти у шах то ви ма са свим по треб ним ар ма ту ра ма. Шах-
то ви се по ста вља ју у зе ле ном по ја су осим слу ча је ва ка да се мо ра ју 
по ста ви ти у тро то а ре или у ко ло во зној кон струк ци ји.

При ли ком ми мо и ла же ња са мре жом фе кал не ка на ли за ци је 
по треб но је да во до вод на мре жа бу де из над, а при ли ком ми мо и-
ла же ња са ТТ и елек тро мре жом да во до вод на мре жа бу де ис под 
ових ин ста ла ци ја. Ми ни мал но ра сто ја ње из ме ђу во до вод них и ка-
на ли за ци о них це ви је 0,4 m, а из ме ђу во до вод них и ТТ и елек тро 
ка бло ва 0,5 m.

На пла ни ра ној во до вод ној мре жи нео п ход но је пред ви де ти 
над зем не про тив по жар не хи дран те Ø80 на ме ђу соб ном ра сто ја њу 
мак си мал но 50 m. Хи дран ти тре ба да бу ду вид но обе ле же ни и по-
ста вље ни та ко да бу ду увек при сту пач ни не по сред но по ула ску на 
ло ка ци ју.

Ка на ли за ци ја
На пред мет ној ло ка ци ји не на ла зи се ни је дан обје кат фе кал-

не ка на ли за ци о не мре же ко ји би мо гао да бу де угро жен из град њом 
пла ни ра них обје ка та. 

С об зи ром на рас по ред на се ља и пунк то ва на под руч ју из-
ван гра ни це На ци о нал ног пар ка, као и на кон фи гу ра ци ју те ре на, 
пла ни ра но ре ше ње ка на ли за ци о не мре же за сни ва се на ко ри шће-
њу гра ви та ци о ног се па ра ци о ног си сте ма ка на ли са ња. Ово ре ше ње 
омо гу ћа ва оп ти мал но функ ци о ни са ње ка на ли за ци о ног си сте ма и 
ускла ђе но је са ре ше њи ма у окви ру по сто је ћег про јек та при ку-
пља ња, од во ђе ња и пре чи шћа ва ња от пад них во да ТЦ Ко па о ник, 
на се ља Тре ска, Ли си на и Ча је ти на, где се на ла зи и пред мет на ло-
ка ци ја.

Ре ше ње ева ку а ци је и пре чи шћа ва ња от пад них во да у окви ру 
по слов но-стам бе ног ком плек са и хе ли дро ма са хан га ром у на се љу 
Ча је ти на пла ни ра се ко ри шће њем по себ них се па ра ци о них си сте-
ма и ин ди ви ду ал но, пре ко ло кал ног си сте ма ка на ли са ња от пад них 



во да са ме ха нич ко-би о ло шким си сте ми ма за пре чи шћа ва ње, тех-
но ло ги јом про из вод ње би о га са за гре ја ње и про из вод њу елек трич-
не енер ги је и са упу шта њем пре чи шће не во де у ре ци пи јен те ко ји 
ће има ти нај ма ње IIа кла су во де. Ло ка ци ја по стро је ња за пре чи-
шћа ва ње от пад них во да, пред ви ђе на је у нај ни жем де лу ло ка ци је 
чи ме је омо гу ће но гра ви та ци о но од во ђе ње от пад них во да са нај ве-
ћег де ла ло ка ци је. За објек те или де ло ве обје ка та ко је ни је мо гу ће 
укљу чи ти у гра ви та ци о ни си стем од во ђе ња от пад них во да, пред-
ви де ти ло кал но пре пум па ва ње от пад них во да.

Преч ни ке це ви од ре ди ти тех нич ком до ку мен та ци јом на осно-
ву хи дра у лич ког про ра чу на, а као ми ни мал ни преч ник глав них од-
вод них ка на ла усво ји ти Ø250. Ду би на уко па ва ња це ви из но си ми-
ни мал но 1,2 m до вр ха це ви. 

По ло жај це ви фе кал не ка на ли за ци је пред ви де ти ис под во до-
вод них, те ле ко му ни ка ци о них и елек тро ин ста ла ци ја. На пре ло ми-
ма ни ве ле та и пра ва ца пред ви де ти ре ви зи о на ок на, као и ка ска де 
на ме сти ма где је то по треб но. 

Укуп на ду жи на фе кал не ка на ли за ци је је око 500 m.
Про јек те фе кал не ка на ли за ци је и при кљу ча ка обје ка та ра ди-

ти у скла ду са ва же ћим про пи си ма и стан дар ди ма.
Од во ђе ње ат мос фер ске во де је пла ни ра но пре ко отво ре них ка-

на ла уз са о бра ћај ни цу или за це вље ном ки шном ка на ли за ци јом. С 
об зи ром на кон фи гу ра ци ју те ре на, ат мос фер ске от пад не во де се од-
во де гра ви та ци о но у при род не ре ци пи јен те. Пре упу шта ња у при-
род не во до то ке  – по ток пред ви де ти прет ход но пре чи шћа ва ње. При-
ли ком из ра де про јект не до ку мен та ци је за од во ђе ње ат мос фер ских 
во да са пар кин га по треб но је пред ви де ти се па ра то ре за ма сти и уља. 

Глав ни од вод ни ко лек тор за ат мос фер ску ка на ли за ци ју тре ба 
да бу де 400 mm. Оче ки ва ни про ток то ком ре фе рент не ки ше из но-
си око 250 l/s. Ни је до зво ље но уво ди ти ат мос фер ске во де у фе кал-
ну ка на ли за ци ју и обр ну то.

Те ле ко му ни ка ци о на мре жа и објек ти
Ло ка ци ја по слов но-стам бе ног ком плек са и хе ли дро ма са хан-

га ром у на се љу Ча је ти на на ла зи се у не по сред ној бли зи ни ви кенд 
на се ља Ли си на –Ча је ти на и по те ри то ри јал ној ор га ни за ци ји фик-
сне те ле ко му ни ка ци о не мре же при па да мре жној гру пи 036 Кра-
ље во. На са мом ло ка ли те ту не по сто ји ин фра струк ту ра те ле ко-
му ни ка ци о не мре же. У не по сред ној бли зи ни пред мет не ло ка ци је 
пла ни ран је те ле ко му ни ка ци о ни оп тич ки кабл Ка зно ви ће  – Ко па-
о ник пре ко ко га се ло ка ци ја ве зу је на ко му та ци о ни чвор Ра шка. 
У не по сред ној бли зи ни ло ка ци је по сто је ба зне ста ни це мо бил них 
опе ра то ра MTS, Te le nor и VIP, та ко да је под руч је до бро по кри ве-
но мо бил ним сиг на лом све три мре же.

Пла ни ра но ре ше ње те ле ко му ни ка ци о не мре же у окви ру по-
слов но-стам бе ног ком плек са и хе ли дро ма са хан га ром у на се љу 
Ча је ти на мо ра да омо гу ћи све са вре ме не услу ге у обла сти те ле-
ко му ни ка ци ја: те ле фо ни ју са свим пра те ћим сер ви си ма, мре жу за 
пре нос по да та ка са ве ли ким бр зи на ма, Ин тер нет, мул ти ме ди јал-
не сер ви се, КДС (ка блов ски ди стри бу тив ни си стем). Да би се то 
оства ри ло, у скла ду са усло ви ма опе ра те ра „Те ле ком Ср би ја” ко ји 
пру жа услу ге фик сне мре же на Ко па о ни ку, пред ви ђе но је:

 – из град ња при вод ног оп тич ког ка бла од тра се по сто је ћег оп-
тич ког ка бла Ка зно ви ће  – Ко па о ник до ло ка ци је у ду жи ни од око 
500 ме та ра. Оп тич ки кабл тре ба из гра ди ти до оба по слов но-стам-
бе на објек та;

 – на бав ка и мон та жа два нај са вре ме ни ја при ступ на чво ра ти-
па ми ни ИПАН  – за сва ки обје кат по је дан при ступ ни чвор;

 – из град ња по треб не ка блов ске ка на ли за ци је  – од по слов-
но-стам бе них обје ка та до тех нич ких са др жа ја на ло ка ци ји ко ја ће 
омо гу ћи ти да и они ко ри сте све те ле ко му ни ка ци о не сер ви се.

Ова кав кон цепт омо гу ћа ва да сви те ле ко му ни ка ци о ни сер ви-
си бу ду до ступ ни у сва ком објек ту, вр ло еко но мич но, са мо пре ко 
ка блов ске ин ста ла ци је уну тар објек та. Ова ин ста ла ци ја тре ба да 
бу де ком би но ва на са ба кар ним и оп тич ким ка бло ви ма у за ви сно-
сти од на ме не по је ди них де ло ва објек та, а што се де фи ни ше по-
себ ним про јек ти ма.

Тра са оп тич ког ка бла ло ци ра на је по ред при ступ не са о бра ћај-
ни це. На стра ни пред ви ђе ној за елек тро-ин фра струк ту ру, тре ба по-
ста ви ти две ПЕ це ви преч ни ка 40 mm ко је тре ба да бу ду не пре кид но 
спо је не га сно не про пу сним спој ни ца ма. Јед на цев слу жи за по ла га-
ње оп тич ког ка бла, а дру га слу жи за ка сни ју до град њу мре же.

За сме штај при ступ них чво ро ва ми ни ИПАН у сва ком објек-
ту тре ба обез бе ди ти про сто ри ју у при зе мљу или пр вом под зем ном 

ни воу по вр ши не 4 –6 m2, ви си не 2,80 m. Про сто ри је тре ба да су ла ко 
при сту пач не за осо бље, да има ју обез бе ђе но елек трич но на па ја ње и 
узе мље ње и обез бе ђе но про ве тра ва ње. Кроз про сто ри је не сме ју да 
про ла зе то пло вод не, во до вод не и ка на ли за ци о не ин ста ла ци је.

5.4. Усло ви за фор ми ра ње гра ђе вин ске пар це ле

По ло жај пар це ле је утвр ђен ре гу ла ци о ном ли ни јом у од но су 
на по вр ши ну јав не на ме не и раз дел ним гра ни ца ма пар це ле пре-
ма су сед ним пар це ла ма. Овом де таљ ном раз ра дом у скло пу Про-
стор ног пла на утвр ђу ју се ре гу ла ци о не ли ни је, а раз дел не гра ни це 
из ме ђу гра ђе вин ских пар це ла утвр ђу ју се у про це су пар це ла ци је 
и пре пар це ла ци је, у скла ду са За ко ном о пла ни ра њу и из град њи. 

За из во ђе ње ра до ва на по ла га њу под зем них и ва зду шних во-
до ва за елeк троенергетс ке, ПТТ, вод не и га сне ин ста ла ци је не вр-
ши се пар це ла ци ја и пре пар це ла ци ја гра ђе вин ског зе мљи шта. 

При ли ком из ра де про је ка та пар це ла ци је и пре пар це ла ци је и 
фор ми ра ња гра ђе вин ских пар це ла, во ди ти ра чу на о по сто је ћим ка-
та стар ским пар це ла ма у нај ве ћој мо гу ћој ме ри. Пар це ле се мо гу 
укруп ња ва ти до про пи са ног мак си му ма, или де ли ти до про пи са-
ног ми ни му ма за по је ди не вр сте град ње пре ма на ме ни про сто ра 
ра ди ко рек ци ја за те че не пар це ла ци је у ци љу фор ми ра ња гра ђе-
вин ских пар це ла оп ти мал них ве ли чи на, об ли ка и по вр ши на за из-
град њу обје ка та у скла ду са ре ше њи ма из ове де таљ не раз ра де у 
скло пу Про стор ног пла на, пра ви ли ма о гра ђе њу и тех нич ким про-
пи си ма као и обез бе ђе ња са о бра ћај них и дру гих ин фра струк тур-
них ко ри до ра. 

Гра ђе вин ска пар це ла мо ра има ти обез бе ђен кол ски при ступ и 
ди рек тан из лаз на јав ну са о бра ћај ну по вр ши ну. 

Ми ни мал на гра ђе вин ска пар це ла је 3 a. 
Ши ри на фрон та гра ђе вин ске пар це ле пре ма јав ној са о бра ћај-

ној по вр ши ни мо ра би ти нај ма ње 10 m. Ра чу на се ши ри на гра ни це 
пар це ле при бли жно па ра лел не јав ној са о бра ћај ни ци. Пар це ле за 
објек те ин фра струк ту ре мо гу има ти ма њу ши ри ну фрон та. 

Гра ђе вин ска пар це ла има по вр ши ну и об лик ко ји омо гу ћа ва 
из град њу објек та у скла ду са ре ше њи ма из ове де таљ не раз ра де 
у скло пу Про стор ног пла на, пра ви ли ма стру ке и ва же ћим тех нич-
ким про пи си ма. Но во фор ми ра не пар це ле тре ба да има ју об лик 
што бли жи пра во у га о ни ку или тра пе зу, а од сту па ња су мо гу ћа у 
ци љу при ла го ђа ва ња те ре ну или за те че ној пар це ла ци ји. 

5.5. По ло жај обје ка та у од но су на ре гу ла ци ју и у од но су на  
гра ни це гра ђе вин ске пар це ле

Ре гу ла ци о не ли ни је су де фи ни са не на Ре фе рал ној кар ти 4. 
Лист 3. „План ре гу ла ци је и ни ве ла ци је са са о бра ћај ним ре ше њем” 
Про стор ног пла на, у раз ме ри 1:1.000. 

Гра ђе вин ска ли ни ја је сте ли ни ја на, из над и ис под по вр ши-
не зе мље и во де до ко је је до зво ље но гра ђе ње основ ног га ба ри та 
објек та.

Гра ђе вин ска ли ни ја се утвр ђу је овим про стор ним пла ном у 
од но су на ре гу ла ци о ну ли ни ју и пред ста вља крај њу ли ни ју до ко је 
се мо же вр ши ти из град ња обје ка та. За оста ле гра ђе вин ске еле мен-
те при ме њу ју се од ред бе чла на 28. Пра вил ни ка о оп штим пра ви-
ли ма за пар це ла ци ју, ре гу ла ци ју и из град њу („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 22/15). 

Гра ђе вин ска ли ни ја је ре ле вант на са мо за над зем ни део 
обје ка та. Под зем не ета же мо гу пре ла зи ти гра ђе вин ску ли ни ју до 
гра ни це пар це ле, али та ко да те ме љи објек та не пре ла зе гра ни цу 
пар це ле. У под зем ном де лу се оста вља мо гућ ност за сме шта ње 
до дат них под зем них са др жа ја: га ра жа и по моћ них про сто ри ја у 
слу ча ју по тре бе, чи ме се до би ја ве ћи стан дард укуп ног про сто ра 
и у сми слу укла ња ња ауто мо би ла са по вр ши не те ре на. Под зем не 
ета же мо гу има ти по вр ши ну до 90% по вр ши не пар це ле за пар це ле 
по вр ши не до 3 a, од но сно 80% за пар це ле по вр ши не ве ће од 3 a. 
Гра ђе вин ске ли ни је су де фи ни са не на Ре фе рал ној кар ти 4. Лист 3. 
„План ре гу ла ци је и ни ве ла ци је са са о бра ћај ним ре ше њем” Про-
стор ног пла на, у раз ме ри 1:1.000. 

Не из гра ђе не сло бод не и зе ле не по вр ши не тре ба да за у зи ма ју 
нај ма ње 30% по вр ши не пар це ле, од но сно 40% за пла ни ра не објек-
те сме шта ја. У ове по вр ши не ра чу на ју се и уре ђе не сло бод не и зе-
ле не по вр ши не на рав ним кро во ви ма под зем них ета жа, пар тер но 
уре ђе не пе шач ке ко му ни ка ци је, као и пе шач ки и кол ски при сту пи 
објек ти ма у окви ру пар це ле.



Ра сто ја ња од боч них и зад њих гра ни ца гра ђе вин ских пар це-
ла, пра ви ла за про јек то ва ње отво ра стам бе них про сто ри ја пре ма 
су сед ним пар це ла ма и пра ви ла за ис па де на објек ту (ер ке ре, те-
ра се и слич но) пре ма су сед ним пар це ла ма, при ме њу ју се пре ма 
Пра вил ни ку о оп штим пра ви ли ма за пар це ла ци ју, ре гу ла ци ју и из-
град њу.

Нај ма ње ра сто ја ње објек та од су сед ног објек та је: 
 – у од но су на фа са ду са стам бе ним про сто ри ја ма ми ни мал но 

1 ha ви шег објек та;
 – у од но су на фа са ду на по моћ ним про сто ри ја ма и без про зо-

ра ми ни мал но 1/2 ha ви шег објек та.
На ис тој гра ђе вин ској пар це ли мо гу се гра ди ти и дру ги објек-

ти у скла ду са да тим пра ви ли ма ком па ти бил но сти.

5.6. Ур ба ни стич ки по ка за те љи

Утвр ђе ни ур ба ни стич ки по ка за те љи за пла ни ра ну де таљ ну 
на ме ну при ка за ни су у Та бе ли IV-5.

Та бе ла IV-5. Ур ба ни стич ки по ка за те љи за пла ни ра ну де таљ-
ну на ме ну про сто ра 

На ме на П (ha) Из Спрат ност
По слов но-стам бе ни ком плекс 2,84 30% П+2+Пк
Хе ли дром, хан гар и ком па ти бил ни са др жа ји 0,75 40% П
Зе ле ни ло 0,12 - -
Са о бра ћај не по вр ши не 0,8 - -

Ин декс за у зе то сти пар це ле („Из”) је од нос га ба ри та хо ри зон-
тал не про јек ци је објек та и укуп не по вр ши не гра ђе вин ске пар це ле, 
из ра жен у про цен ти ма (не ра чу на ју се при ла зна сте пе ни шта и над-
стре шни це из над ула за). У слу ча ју ка да над стре шни ца фор ми ра 
обје кат, про стор ис под над стре шни це се ра чу на као за у зе та по вр-
ши на, у скла ду са SRPS U.C2.100 2002.

Нај ве ћи до зво ље ни ин декс за у зе то сти пар це ле је 30% за це-
ли ну А, од но сно 40% за це ли ну Б1.

Спрат ност и ви си на објек та (од за штит ног тро то а ра на ме сту 
ула за у обје кат до вен ца, на сре ди ни улич не фа са де објек та) мо гу 
би ти: П + 2 + Пк.

У це ли ни А са на ме ном по слов но-стам бе ни ком плекс пре-
по ру чу је се из град ња ка скад них обје ка та ко ји на нај ра ци о нал-
ни ји на чин ко ри сте на гиб и кон фи гу ра ци ју те ра на. Објек ти ко ји 
пре ма уз брд ној стра ни има ју про пи са ну спрат ност П+2+Пк мо гу 
са су прот не, низ брд не, стра не има ти ве ћу спрат ност, али не ви ше 
од две по лу-уко па не ета же. До зво ље но је про јек то ва ње су те ре на 
(ета жа чи ји се под на ла зи у про се ку до 1 m ис под ни воа те ре на) и 
под зем них ета жа. Ви си на вен ца у пот кро вљу мо же би ти до 2,2 m.

У це ли ни Б1 са на ме ном хе ли дром са хан га ри ма кон фи гу-
ра ци ја те ре на дик ти ра про јек то ва ње ин же њер ске кон струк ци је 
за рав ну по вр ши ну на ме ње ну за сле ти ли ште хе ли коп те ра. Нај ве-
ћа до зво ље на ви си на пло че у од но су на те рен из но си 20 m (нај-
ве ћа до зво ље на ви си на објек та ис под пло че ко ји је јед ним де лом 
уко пан, а чи ји кров пред ста вља кон струк ци ја хе ли дро ма). Ви си на 
објек та хан га ра ко ме се при сту па са ни воа сле ти ли шта од но сно 
про јек то ва не кон струк ци је за ви си од тех нич ко-тех но ло шких зах-
те ва за ову вр сту објек та. 

5.7. Смер ни це за спро во ђе ње пра ви ла гра ђе ња за по слов но-стам-
бе ни ком плекс и хе ли дром са хан га ром у на се љу Ча је ти на

План ско ре ше ње из де ла III. 2. и пра ви ла гра ђе ња за по слов-
но-стам бе ни ком плекс и хе ли дром са хан га ром у на се љу Ча је ти на 
из де ла IV. 5. Про стор ног пла на пред ста вља ју основ за не по сред но 
спро во ђе ње овог план ског до ку мен та кроз:

 – из да ва ње ин фор ма ци је о ло ка ци ји;
 – из да ва ње ло ка циј ских усло ва.
План ско ре ше ње из де ла III. 2. и пра ви ла уре ђе ња и гра ђе ња 

за по слов но-стам бе ни ком плекс и хе ли дром са хан га ром у на се љу 
Ча је ти на из де ла IV. 5. Про стор ног пла на пред ста вља ју план ски 
основ за:

 – из ра ду про је ка та пар це ла ци је и пре пар це ла ци је; 
 – из ра ду ур ба ни стич ких про је ка та.
За све пла ни ра не ин тер вен ци је, пре из ра де тех нич ке до ку мен-

та ци је, нео п ход но је при ба ви ти усло ве и са гла сно сти над ле жних 
ор га на, ор га ни за ци ја и јав них пред у зе ћа у скла ду са за ко ном.

На осно ву чла на 116. За ко на о ва зду шном са о бра ћа ју („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 и 66/15), пре 
из град ње хе ли дро ма, ин ве сти тор хе ли дро ма је ду жан да при ба-
ви одо бре ње Ди рек то ра та ци вил ног ва зду хо плов ства Ре пу бли ке 
Ср би је. За при ба вља ње тог одо бре ња, по треб но је до ста ви ти тех-
нич ку и без бед но сну до ку мен та ци ју, ко јом се до ка зу је одр жа ва ње 
при хва тљи вог ни воа без бед но сти ва зду шног са о бра ћа ја и обез-
бе ђи ва ња у ва зду хо плов ству. У скла ду са усло ви ма Ди рек то ра та 
ци вил ног ва зду хо плов ства Ре пу бли ке Ср би је из да тим за по тре бе 
из ра де овог пла на (број 5/3-09-0075/9015-0002, од 7. ма ја 2015. го-
ди не), про јект на до ку мен та ци ја се до ста вља за јед но са при ло зи ма 
(си ту а ци о ни пла но ви ши рег и ужег под руч ја хе ли дро ма, гра фич-
ки при ло зи хе ли дро ма, пре се ка по вр ши за огра ни че ње пре пре ка и 
др.) и са др жи еле мен те по треб не за из бор прав ца при ла зно-од лет-
них рав ни, ана ли зу пре пре ка, ути цај на око ли ну и др. 

V. ИМ ПЛЕ МЕН ТА ЦИ ЈА ПРО СТОР НОГ ПЛА НА

1. Уче сни ци у им пле мен та ци ји 

Кључ ни уче сни ци у оства ри ва њу Про стор ног пла на су, у 
скла ду са сво јим над ле жно сти ма и де ло кру гом ра да од го ва ра ју ћи 
ор га ни и ин сти ту ци је на ло кал ном, ре ги о нал ном, на ци о нал ном и 
ме ђу на род ном ни воу.

Кључ ни уче сни ци на ре пу блич ком ни воу су ми ни стар ства 
са од го ва ра ју ћим ди рек ци ја ма и упра ва ма за по сло ве за шти те жи-
вот не сре ди не, кул ту ре, ту ри зма, ур ба ни зма и про стор ног пла ни-
ра ња, ин фра струк ту ре, енер ге ти ке, еко но ми је и ре ги о нал ног раз-
во ја, фи нан си ја, по љо при вре де, шу мар ства, во до при вре де; јавнa 
предузећa и при вред на дру штва ко ја оба вља ју по сло ве за шти те 
при ро де и спо ме ни ка кул ту ре, друм ског са о бра ћа ја, во до при вре-
де, шу мар ства, елек тро при вре де и те ле ко му ни ка ци ја; као и за во ди 
ко ји оба вља ју по сло ве за за шти ту при ро де и спо ме ни ка кул ту ре. У 
оства ри ва њу Про стор ног пла на од го ва ра ју ће уче шће узе ће и ми-
ни стар ства над ле жна за по сло ве при вре де, здра вља, со ци јал не по-
ли ти ке, про све те, омла ди не и спор та и др. 

Кључ ни уче сни ци на ре ги о нал ном ни воу упра вља ња су: ре-
ги о нал не при вред не ко мо ре (у Кра ље ву и Кру шев цу) и ре ги о нал-
не раз вој не аген ци је (за Ра шки и за Ра син ски управ ни округ), а на 
ло кал ном ни воу упра вља ња оп шти не Ра шка, Брус и Ле по са вић. У 
оства ри ва њу Про стор ног пла на од го ва ра ју ће уче шће узе ће и ме сне 
за јед ни це, оп штин ска јав на ко му нал на пред у зе ћа, оп штин ске ди-
рек ци је за ур ба ни зам и гра ђе вин ско зе мљи ште и дру ге ди рек ци је, 
аген ци је, уста но ве и ту ри стич ке ор га ни за ци је и по љо при вред но-
ту ри стич ке за дру ге се ла с под руч ја Про стор ног пла на. По ред на-
ве де них уче сни ка нео п ход но је ани ми ра ти и ор га ни зо ва ти уче шће 
дру гих ак те ра, у пр вом ре ду жи те ље план ског под руч ја, вла сни ке 
не по крет но сти, до ма ћин ства ко ја има ју по љо при вред но га здин-
ство, ло кал не и дру ге за ин те ре со ва не по слов не су бјек те, асо ци-
ја ци је про из во ђа ча, удру же ња гра ђа на, не вла ди не ор га ни за ци је и 
дру ге ак те ре, чи ме ће се обез бе ди ти аде кват не ме ре по др шке еко-
ном ском и со ци јал ном раз во ју, за шти ти и упра вља њу при род ним 
вред но сти ма и ре сур си ма и очу ва њу ло кал не тра ди ци је и кул ту ре.

2. Смер ни це за из ра ду план ске и дру ге до ку мен та ци је и  
за спро во ђе ње про стор ног пла на

Про стор ни план ће се спро во ди ти дво ја ко: 
6) не по сред но  – из да ва њем ин фор ма ци је о ло ка ци ји и ло ка-

циј ских усло ва на осно ву де таљ не раз ра де план ских ре ше ња ко ја 
су са став ни део овог план ског до ку мен та;

7) по сред но:
 – при ме ном план ских ре ше ња у раз ра ди дру гих про стор них 

пла но ва под руч ја по себ не на ме не чи ји се об у хват пре кла па са 
под руч јем овог про стор ног пла на: (а) Про стор ног пла на под руч-
ја посeбне наменe сли ва аку му ла ци је „Се ло ва”; и (б) Про стор ног 
пла на под руч ја по себ не на ме не сли ва аку му ла ци је „Ће ли је”;

(1) при ме ном и раз ра дом план ских ре ше ња овог про стор ног 
пла на за об у хва ће ни део под руч ја ван На ци о нал ног пар ка Ко па о-
ник у про стор ним пла но ви ма је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве за те-
ри то ри је оп шти на Ра шка, Брус и Ле по са вић; 

(2) раз ра дом план ских ре ше ња овог про стор ног пла на за об-
у хва ће ни део под руч ја ван На ци о нал ног пар ка Ко па о ник ур ба ни-
стич ким пла но ви ма;



(3) раз ра дом план ских ре ше ња овог про стор ног пла на у сек-
тор ским пла но ви ма и про гра ми ма. 

2.1. Смер ни це за спро во ђе ње и де таљ ну раз ра ду Про стор ног  
пла на у план ским до ку мен ти ма (Ре фе рал на кар та 3)

Про стор ни план се спро во ди не по сред но из да ва њем ин фор-
ма ци је о ло ка ци ји и ло ка циј ских усло ва на осно ву еле ме на та ре-
гу ла ци о не раз ра де план ских ре ше ња за по слов но-стам бе ни ком-
плекс и хе ли дром са хан га ром у на се љу Ча је ти на (КО Ко па о ник) 
ко ја су са став ни део план ског до ку мен та.

На под руч ју у гра ни ца ма На ци о нал ног пар ка Ко па о ник Про-
стор ни план ће се спро во ди ти не по сред но на осно ву еле ме на та ре-
гу ла ци о не раз ра де ко ја ће се утвр ђи ва ти као ње гов са став ни део у 
скло пу из ме на и до пу на, од но сно из ра де но вог Про стор ног пла на. 

Про стор ни план је план ски основ за да љу раз ра ду и спро во-
ђе ње на под руч ју На ци о нал ног пар ка Ко па о ник. Про стор ни пла-
но ви је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ни су план ски основ за да љу 
раз ра ду и спро во ђе ње на под руч ју На ци о нал ног пар ка Ко па о ник.

У скло пу из ме на и до пу на, од но сно из ра де но вог Про стор ног 
пла на пре и спи та ће се, из ме ни ти и до пу ни ти план ска ре ше ња свих 
до не тих ур ба ни стич ких пла но ва и ур ба ни стич ких про је ка та чи ји 
се об у хват, у це ло сти или јед ним де лом, на ла зи у гра ни ца ма На-
ци о нал ног пар ка Ко па о ник и утвр ди ти кроз еле мен те ре гу ла ци о не 
раз ра де ко ји ће би ти са став ни део Про стор ног пла на.

При о ри тет до кра ја 2017. го ди не има из ра да и до но ше ње еле-
ме на та ре гу ла ци о не раз ра де у скло пу из ме на и до пу на, од но сно 
из ра де но вог Про стор ног пла на за:

1. Ту ри стич ки ком плекс Су во ру ди ште на те ри то ри ји оп шти-
не Ра шка, уме сто до не тог Пла на де таљ не ре гу ла ци је Су во ру ди-
ште и Пла на де таљ не ре гу ла ци је Сун ча на до ли на  – Ба чи ште;

2. Ту ри стич ки ком плекс Сре бр нац на те ри то ри ји оп шти на 
Брус и Ра шка, уме сто до не тог Пла на де таљ не ре гу ла ци је за ло ка-
ли тет „Сре бр нац” на Ко па о ни ку у оп шти ни Брус;

3. Ту ри стич ки ком плекс Ја рам на те ри то ри ји оп шти на Брус 
и Ра шка, уме сто до не тог Пла на де таљ не ре гу ла ци је за ло ка ли тет 
„Ја рам” на Ко па о ни ку у оп шти ни Брус;

4. Ту ри стич ки ком плекс Рен да ра на те ри то ри ји оп шти на Брус 
и Ра шка, уме сто до не тог Пла на де таљ не ре гу ла ци је за ло ка ли тет 
„Рен да ра” на Ко па о ни ку у оп шти ни Брус;

5. ски ја шку и дру гу ин фра струк ту ру чи ја је ре а ли за ци ја пла-
ни ра на да за поч не до 2019. го ди не.

До до но ше ња еле ме на та ре гу ла ци о не раз ра де из тач ке 5. 
прет ход ног ста ва, овaj про стор ни план би ће план ски основ за из-
ра ду ур ба ни стич ког про јек та за сле де ће објек те ски ја шке ин фра-
струк ту ре и пра те ће тех нич ке ин фра струк ту ре на зе мљи шту у др-
жав ној сво ји ни:

 – ре кон струк ци ју и мо дер ни за ци ју по сто је ћих ски-лиф то ва и 
жи ча ра;

 – ре а ли за ци ју пла ни ра них ски-лиф то ва и жи ча ра;
 – про ши ре ње по сто је ћих и ре а ли за ци ју пла ни ра них ски-ста за;
 – ре а ли за ци ју пла ни ра них обје ка та за од мор ски ја ша на ста-

ни ца ма жи ча ра;
 – ре а ли за ци ју тех нич ке ин фра струк ту ре за по тре бе обје ка та 

на ве де них у прет ход ним али не ја ма овог ста ва;
 – ре а ли за ци ју пла ни ра не ин фра струк ту ре за ве штач ко осне-

жа ва ње ски-ста за;
 – ре а ли за ци ју пла ни ра них ма лих аку му ла ци ја и ми кро во до-

за хва та за ве штач ко осне жа ва ње.
Из у зе так од прет ход ног ста ва су ка бин ске жи ча ре ко је се про-

те жу на те ри то ри ји две оп шти не или се про те жу де лом и ван На-
ци о нал ног пар ка. Еле мен ти ре гу ла ци о не раз ра де за ове ка бин ске 
жи ча ре се до но се у окви ру из ме на и до пу на Про стор ног пла на.

За ва ри јант на ре ше ња тра са ка бин ске жи ча ре ура ди ће се од-
го ва ра ју ћа тех нич ка до ку мен та ци ја на осно ву ко је ће се, у са рад-
њи са ми ни стар стви ма над ле жним за про стор но пла ни ра ње, за-
шти ту жи вот не сре ди не и ту ри зам и За во дом за за шти ту при ро де 
Ср би је иза бра ти нај по год ни ја тра са.

Про стор ни план пред ста вља план ски основ за из ра ду пла-
но ва де таљ не ре гу ла ци је за све објек те ски ја шке ин фра струк ту ре, 
ко ји се јед ним де лом или у це ло сти на ла зе на зе мљи шту у при-
ват ној сво ји ни, а до до но ше ња из ме на и до пу на овог про стор ног 
пла на под руч ја ко је ће са др жа ти де таљ ну раз ра ду из ста ва 5. тач ка 
5. овог под о дељ ка.

До не ти пла но ви де таљ не ре гу ла ци је, као и до не ти ур ба-
ни стич ки про јек ти и они ур ба ни стич ки про јек ти чи ја се из ра да 
пред ви ђа Про стор ним пла ном, пред ста вља ју план ски основ за из-
да ва ње ин фор ма ци је о ло ка ци ји и ло ка циј ских усло ва за објек те 
ски ја шке ин фра струк ту ре и пра те ћу тех нич ку ин фра струк ту ру на 
под руч ју На ци о нал ног пар ка Ко па о ник.

Сви до не ти ур ба ни стич ки пла но ви, као и ур ба ни стич ки пла-
но ви за ко је је до би је на са гла сност у скла ду са за ко ном, а ни су 
ускла ђе ни са Про стор ним пла ном, ускла ди ће се у ро ку од 18 ме-
се ци од да на сту па ња на сна гу уред бе о утвр ђи ва њу овог про стор-
ног пла на. Ур ба ни стич ки пла но ви ће се при ме њи ва ти у де ло ви ма 
у ко ји ма ни су у су прот но сти са Про стор ним пла ном, до њи хо вог 
пот пу ног ускла ђи ва ња. 

Пре по ру ка је да се ту ри стич ки цен три ко ји се про сти ру на те-
ри то ри ји две или ви ше оп шти на, као и ту ри стич ки цен три за ко је 
не по сто ји де таљ на раз ра да кроз ур ба ни стич ке пла но ве, де таљ но 
раз ра ђу ју кроз из ме не и до пу не овог про стор ног пла на. 

Ур ба ни стич ки пла но ви чи ја је из ра да за по че ла пре до но ше ња 
Про стор ног пла на, ускла ди ће се са овим про стор ним пла ном.

Сту па њем на сна гу уред бе о утвр ђи ва њу овог про стор ног 
пла на, из ме на и до пу на Ге не рал ног ур ба ни стич ког пла на Су во ру-
ди ште  – Ја рам из 1991. го ди не не пред ста вља план ски основ за 
из ра ду ур ба ни стич ког пла на у об у хва ту тог план ског до ку мен та.

На пре о ста лом под руч ју Про стор ног пла на ван гра ни ца На-
ци о нал ног пар ка Ко па о ник Про стор ни план ће се спро во ди ти не-
по сред но на осно ву де таљ не раз ра де за ски ја шку и дру гу ин фра-
струк ту ру ако се про сти ре де лом у гра ни ца ма На ци о нал ног пар ка 
Ко па о ник и де лом на пре о ста лом под руч ју Про стор ног пла на ван 
гра ни ца На ци о нал ног пар ка Ко па о ник, ко ја ће се утвр ђи ва ти као 
ње гов са став ни део у скло пу из ме на и до пу на, од но сно из ра де но-
вог Про стор ног пла на. 

На пре о ста лом под руч ју Про стор ног пла на ван гра ни ца На-
ци о нал ног пар ка Ко па о ник Про стор ни план мо же да се спро во ди 
не по сред но за оне ком плек се и објек те за ко је се од лу ком Вла де 
утвр ди де таљ на раз ра да као са став ни део у скло пу из ме на и до пу-
на, од но сно из ра де но вог Про стор ног пла на. 

На пре о ста лом под руч ју Про стор ног пла на ван гра ни ца На-
ци о нал ног пар ка Ко па о ник Про стор ни план се спро во ди у про-
стор ним пла но ви ма, ур ба ни стич ким пла но ви ма и ур ба ни стич ко-
тех нич кој до ку мен та ци ји ко ји су ускла ђе ни са овим про стор ним 
пла ном. Пре по ру чу је се у пе ри о ду до 2019. го ди не из ра да и до но-
ше ње пла на де таљ не ре гу ла ци је за се кун дар ни ту ри стич ки цен тар 
Бе ло Бр до (са ски ја ли штем) на те ри то ри ји оп шти не Ле по са вић.

Гра ни це до не тих ур ба ни стич ких пла но ва на под руч ју Про-
стор ног пла на и гра ни це ур ба ни стич ких пла но ва (чи ји се об у хват, 
у це ло сти или јед ним де лом, на ла зи у гра ни ца ма На ци о нал ног 
пар ка Ко па о ник) чи ја је из ра да за по че ла пре до но ше ња овог про-
стор ног пла на да те су на Ре фе рал ној кар ти 3. „Кар та спро во ђе ња” 
и не мо гу се ме ња ти у по ступ ку њи хо вог ускла ђи ва ња са Про стор-
ним пла ном.

2.2. Смер ни це за спро во ђе ње Про стор ног пла на у  
сек тор ским пла но ви ма и про гра ми ма

Спро во ђе ње и раз ра ду план ских ре ше ња и про по зи ци ја утвр-
ђе них Про стор ним пла ном у сек тор ским пла но ви ма и про гра ми ма 
у скла ду са за ко ном обез бе ђу ју:

 – Јав но пред у зе ће „На ци о нал ни парк Ко па о ник” де таљ ним 
од ре ђи ва њем гра ни ца за шти те на те ре ну и ка та стар ском пла ну и 
из ра дом од го ва ра ју ћег за пи сни ка, од но сно опе ра та, сход но оба ве-
зи утвр ђе ној За ко ном о на ци о нал ним пар ко ви ма, а у са рад њи са 
Ре пу блич ким ге о дет ским за во дом, За во дом за за шти ту при ро де 
Ср би је и Ин сти ту том за ар хи тек ту ру и ур ба ни зам Ср би је; 

 – Јав но пред у зе ће „На ци о нал ни парк Ко па о ник” до но ше њем 
пла на упра вља ња и го ди шњих про гра ма упра вља ња На ци о нал ним 
пар ком, сход но оба ве зи утвр ђе ној За ко ном о на ци о нал ним пар ко-
ви ма;

 – Јав но пред у зе ће „На ци о нал ни парк Ко па о ник” из ра дом и 
ре а ли за ци јом про гра ма раз во ја на уч них и обра зов них функ ци ја 
На ци о нал ног пар ка, сход но оба ве зи утвр ђе ној За ко ном о на ци о-
нал ним пар ко ви ма;

 – Јав но пред у зе ће „На ци о нал ни парк Ко па о ник” из ра дом 
и ре а ли за ци јом про гра ма раз во ја ге о ин фор ма ци о ног си сте ма и 



мо ни то рин га при род них и кул тур них вред но сти, за шти те и раз во-
ја На ци о нал ног пар ка, сход но оба ве за ма утвр ђе ним За ко ном о на-
ци о нал ним пар ко ви ма;

 – Јав но пред у зе ће „На ци о нал ни парк Ко па о ник” из ра дом и 
ре а ли за ци јом про гра ма пре зен та ци је и по пу ла ри за ци је при род них 
вред но сти и кул тур них вред но сти, сход но оба ве зи утвр ђе ној За ко-
ном о на ци о нал ним пар ко ви ма, а у са рад њи са над ле жним ин сти-
ту ци ја ма и су бјек ти ма раз во ја ту ри зма; 

 – Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, у са рад њи са Јав ним пред у-
зе ћем „На ци о нал ни парк Ко па о ник”, ажу ри ра њем ка та стра не по-
крет но сти за под руч је На ци о нал ног пар ка;

 – Јав но пред у зе ће „Ски ја ли шта Ср би је” из ра дом про јек та 
раз во ја ски-цен тра и ски ја ли шта „Ко па о ник” и до но ше њем сред-
њо роч ног про гра ма раз во ја ски ја ли шта у На ци о нал ном пар ку Ко-
па о ник; 

 – ми ни стар ства над ле жна за шу мар ство и за шти ту при ро де 
и Јав но пред у зе ће „На ци о нал ни парк Ко па о ник”, из ме на ма и до-
пу на ма осно ва и про гра ма раз во ја шу ма за ГЈ у чи јем је об у хва ту 
На ци о нал ни парк; а у са рад њи са вла сни ци ма зе мљи шта из ра дом 
про гра ма га здо ва ња шу ма ма и по шу мља ва ња зе мљи шта у при ват-
ном вла сни штву; као и из ра дом пла но ва за шти те шу ма од по жа ра 
у На ци о нал ном пар ку и оста лом де лу под руч ја Про стор ног пла на;

 – Ми ни стар ство над ле жно за ту ри зам у са рад њи са ми ни-
стар стви ма над ле жним за жи вот ну сре ди ну и про стор но пла ни ра-
ње, ту ри стич ким ор га ни за ци ја ма и ре ле вант ним ак те ри ма у ту ри-
зму и при ват ним сек то ром из ра дом Стра те гиј ског ма стер пла на за 
одр жи ви раз вој при мар не ту ри стич ке де сти на ци је Ко па о ник; 

 – ре ги о нал но над ле жан за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, 
у са рад њи с над ле жним оп штин ским упра ва ма и при ват ним сек то-
ром, утвр ђи ва њем сред њо роч них и го ди шњих про гра ма ис тра жи-
ва ња и за шти те не по крет них кул тур них до ба ра;

 – ко ри сни ци лов них под руч ја, од но сно ло ви шта до но ше њем 
про гра ма раз во ја лов ног под руч ја, лов не осно ве и го ди шњих пла-
но ва га здо ва ња ло ви штем у об у хва ту Про стор ног пла на;

 – ко ри сни ци ри бо лов них под руч ја (во да), до но ше њем про-
гра ма раз во ја ри бо ло ва и го ди шњих пла но ва га здо ва ња ри бо лов-
ним под руч ји ма (ста за ма) у об у хва ту Про стор ног пла на;

 – Јав но пред у зе ће „Пу те ви Ср би је” ускла ђи ва њем сред њо-
роч них и го ди шњих про гра ма из град ње, ре ха би ли та ци је и одр жа-
ва ња др жав них пу те ва;

 – скуп шти не оп шти на Ра шка, Брус и Ле по са вић у са рад њи са 
ми ни стар ством ко је оба вља ју по сло ве ве за не за по љо при вре ду и 
Јав но пред у зе ће „На ци о нал ни парк Ко па о ник”, асо ци ја ци ја ма по-
љо при вред них про из во ђа ча и вла сни ци ма зе мљи шта, до но ше њем 
при вред но-еко ло шких пла но ва ко ри шће ња и за шти те ли ва да и па-
шња ка у гра ни ца ма На ци о нал ног пар ка и про гра ма ин те грал ног 
ру рал ног раз во ја за те ри то ри је сво јих оп шти на; 

 – скуп шти не оп шти на Ра шка, Брус и Ле по са вић у са рад њи са 
ми ни стар ством над ле жним за ту ри зам и Јав но пред у зе ће „На ци о-
нал ни парк Ко па о ник” до но ше њем оп штин ских про гра ма раз во ја 
ту ри зма; 

 – оп штин ске упра ве Ра шка, Брус и Ле по са вић од но сно јав на 
пред у зе ћа/ди рек ци је ко је оба вља ју по сло ве ве за не за оп штин ске 
пу те ве, ускла ђи ва њем сред њо роч них и го ди шњих про гра ма раз во-
ја мре же оп штин ских пу те ва;

 – скуп шти не оп шти на Ра шка, Брус и Ле по са вић до но ше-
њем сред њо роч них пла но ва за шти те зе мљи шта од вод не еро зи је, 
за га ђи ва ња и дру гих де гра да ци о них про це са, за шти те во да од за-
га ђи ва ња и не по вољ них про ме на хи дро ло шких ре жи ма, за шти те 
ва зду ха од за га ђи ва ња, за шти те од пре ко мер не бу ке, као и про-
гра ма и пла но ва мо ни то рин га жи вот не сре ди не (ва зду ха, бу ке, зе-
мљи шта и др.) и про гра ма пра ће ња до ку мен та ци је о стра те шким 
про це на ма ути ца ја пла но ва и про це на ма ути ца ја про је ка та на жи-
вот ну сре ди ну; 

 – скуп шти не оп шти на Ра шка, Брус и Ле по са вић до но ше њем 
сред њо роч них и го ди шњих про гра ма раз во ја во до вод не и ка на ли-
за ци о не ин фра струк ту ре; пла на за про гла ше ње еро зи о них под руч-
ја и опе ра тив ног пла на за шти те од по пла ва за те ри то ри је сво јих 
оп шти на; 

 – скуп шти не оп шти на Ра шка и Брус и су сед них оп шти на до-
но ше њем и ре а ли за ци јом ре ги о нал них пла но ва упра вља ња ко му-
нал ним от па дом за Ра шки и Ра син ски управ ни округ и оп штин-
ских пла но ва упра вља ња от па дом. 

3. При о ри тет на план ска ре ше ња и про јек ти 

При о ри тет не ак тив но сти на им пле мен та ци ји Про стор ног 
пла на утвр ђу ју се за пе ри од до 2019. го ди не. При о ри тет не ак тив-
но сти при ка за не су по обла сти ма, а утвр ђе не су за по себ не на ме не 
про сто ра на под руч ју у гра ни ца ма На ци о нал ног пар ка Ко па о ник, а 
где је нео п ход но и на пре о ста лом под руч ју Про стор ног пла на ван 
гра ни ца На ци о нал ног пар ка Ко па о ник.

1. За шти та при род них и кул тур них вред но сти 
План ско ре ше ње 1 1: За шти та при род них и кул тур них вред но сти на под руч ју 

На ци о нал ног пар ка 
При о ри тет не  
ак тив но сти:

де таљ но од ре ђи ва ње гра ни ца за шти те На ци о нал ног пар ка 
на те ре ну и ка та стар ском пла ну и из ра да од го ва ра ју ћег 
за пи сни ка, од но сно опе ра та, сход но оба ве зи утвр ђе ној За-
ко ном о на ци о нал ним пар ко ви ма; 
при пре ма и до но ше ње пла на упра вља ња и го ди шњих про-
гра ма упра вља ња На ци о нал ним пар ком, сход но оба ве зи 
утвр ђе ној За ко ном о на ци о нал ним пар ко ви ма;
ажу ри ра ње ка та стра не по крет но сти за под руч је На ци о нал-
ног пар ка;
из ра да и ре а ли за ци ја про гра ма раз во ја на уч них и обра зов-
них функ ци ја На ци о нал ног пар ка;
из ра да и ре а ли за ци ја про гра ма раз во ја ге о ин фор ма ци о ног 
си сте ма и мо ни то рин га при род них вред но сти, за шти те и 
раз во ја На ци о нал ног пар ка; 
из ра да и ре а ли за ци ја про гра ма пре зен та ци је и по пу ла ри-
за ци је при род них и кул тур них вред но сти На ци о нал ног 
пар ка; 
 ак ти ви ра ње глав них ула зних ста ни ца у На ци о нал ни парк;
 постављање малих дисперзованих објеката у функцији 
заштите и презентације вредности Националног парка  

2. Ту ри зам и ре кре а ци ја 
План ско ре ше ње 2 1: Ком пле ти ра ње и ин тен зи ви ра ње по сто је ћих са др жа ја ту ри-

стич ке по ну де
При о ри тет не 
активности:

функ ци о нал но ин те гри са ње по ну де Ту ри стич ког цен тра у 
На ци о нал ном пар ку са по ну дом Бр зе ћа, Ли си не и Јо ша нич-
ке Ба ње  – при пре мом и ре а ли за ци јом Про гра ма об је ди ње не 
ту ри стич ке по ну де ТЦ Ко па о ник;
мо дер ни за ци ја и ко мер ци ја ли за ци ја по сто је ћих сме штај-
них ка па ци те та ТЦ Ко па о ник на Су вом ру ди шту, Јар му и 
Сре брн цу у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма и трен-
до ви ма у ту ри зму и хо те ли јер ству;
уна пре ђе ње по сто је ћих обје ка та јав них слу жби и сер ви са 
на Су вом ру ди шту и Јар му;
ком пле ти ра ње спорт ско-ре кре а тив них са др жа ја на Су вом 
ру ди шту;
за у ста вља ње не план ске из град ње на под руч ју На ци о нал ног 
пар ка; тран сфор ма ци ја по сто је ће ви кенд из град ње у ко мер-
ци јал ни сме штај; 
по ве ћа ње по вр ши на под алп ским ски-ста за ма ; 
комплетирање постојеће мреже зимских нордијских и 
летњих излетничких и планинарских стаза

План ско ре ше ње 2 2 Из град ња и уре ђе ње но вих са др жа ја у функ ци ји раз во ја 
ту ри зма

При о ри тет не 
активности:

пр ва фа за из град ње Ви зи тор-цен тра на Су вом ру ди шту и 
пре ме шта ње ма у зо ле ја Јо си фа Пан чи ћа на но ву ло ка ци ју, 
ко му нал но уре ђе ње ту ри стич ких ком плек са Ја рам, Сре бр-
нац и Рен да ра;
из град ња но вих сме штај них ка па ци те та на Су вом ру ди шту, 
Јар му и Сре брн цу; 
на мен ска из град ња ви ше функ ци о нал них обје ка та у скла ду 
са по тре ба ма ста ци о нар них ту ри ста и днев них из лет ни ка 
на Су вом ру ди шту и Јар му;
из град ња спорт ско-ре кре а тив них са др жа ја на Јар му и 
Сре брн цу;
из град ња при о ри тет них жи ча ра, алп ских ски-ста за и пунк-
то ва са ски-ре сто ра ни ма уз жи ча ре у пла ни ра ним сек то ри-
ма ски ја ли шта 2, 4, 5 и 7, при о ри тет но но вих са др жа ја на 
из ла зној ста ни ци жи ча ре „Су во ру ди ште  – Пан чи ћев врх” и 
ка бин ских жи ча ра „Бр зе ће/Бе ла ре ка  – Ма ли Ка ра ман  – Су-
во ру ди ште” и „Ли си на  – Су во ру ди ште” са ски-ста за ма;
из град ња но ве мре же зим ских нор диј ских и лет њих из лет-
нич ких и пла ни нар ских ста за, са уре ђе ним од мо ри шти ма, 
ви ди ков ци ма и скло ни шти ма на под руч ју На ци о нал ног 
пар ка и ван гра ни ца На ци о нал ног пар ка;
из град ња пла ни ра не ин фра струк ту ре, при о ри тет но од 
се кун дар ног ту ри стич ког цен тра Ли си на ка по слов но-стам-
бе ном ком плек су у на се љу Ча је ти на и ко му нал но опре ма ње 
тог ком плек са;
покретање реализације програма Центра националне исто-
рије и духовности „Стефан Немања” 



3. Раз вој ин фра струк тур них си сте ма 
План ско ре ше ње 3 1 Во до снаб де ва ње
При о ри тет не 
активности:

по ве ћа ње ка па ци те та ППСВ „Са мо ков ска ре ка”; 
унапређење система управљања и смањење губитака у 
постојећој водоводној мрежи, приоритетно на подручју 
Националног парка  

План ско ре ше ње 3 2 Од во ђе ње от пад них во да 
При о ри тет не  
ак тив но сти:

по ве ћа ње ка па ци те та ППОВ на Ре пу шким ба чи ја ма; 
стављање у функцију ППОВ на Сребрнцу и у Брзећу

План ско ре ше ње 3 3: Из град ња и мо дер ни за ци ја са о бра ћај не мре же
При о ри тет не  
ак тив но сти:

раз вој ло кал них са о бра ћај ни ца и ре ша ва ње ста ци о нар ног 
са о бра ћа ја у Ту ри стич ком ком плек су Су во ру ди ште;
ре а ли за ци ја де о ни це оп штин ског пу та (ду жи не око 1 km) од 
Ли си не до по слов но-стам бе ног ком плек су у на се љу Ча је-
ти на, од укр шта ња са ДП IIа ре да број 210 (де о ни ци 21002, 
од чво ра 21001 Ко па о ник на ста ци о на жи око km 30+000 ка 
ју го и сто ку); 
реализација планираних хелидрома у пословно-стамбеном 
комплексу у насељу Чајетина и на Сувом рудишту

План ско ре ше ње 3 4: Раз вој елек тро е нер гет ске ин фра струк ту ре 
При о ри тет не  
ак тив но сти:

из град ња ТС 110/35 kV „Ко па о ник” са да ле ко во дом 110 kV 
до ТС 110/35 kV „Ра шка”; 
развој гасоводног система на подручју Просторног плана

План ско ре ше ње 3 5: Раз вој те ле ко му ни ка ци о не ин фра струк ту ре 
При о ри тет не  
ак тив но сти:

из град ња МСАН Сре бр нац и Бр зе ће;
изградња оптичких каблова и МСАН за пословно-стамбени 
комплекс у насељу Чајетина и насеља Кнежево, Равниште, 
Бозољин, Блажево и Лисина

План ско ре ше ње 3 6: Раз вој ко му нал не ин фра струк ту ре 
При о ри тет не  
ак тив но сти:

из град ња пла ни ра не ва тро га сне ста ни це и ор га ни за ци ја ва-
тро га сне слу жбе у ТЦ Ко па о ник и На ци о нал ном пар ку;
из град ња ре ци кла жних дво ри шта и тран сфер ста ни це ван 
под руч ја На ци о нал ног пар ка, пре ма про јект ној до ку мен-
та ци ји; 
преусмеравање токова отпада на регионалне депоније за 
општине Рашка, Сјеница, Тутин и град Нови Пазар и/или 
регионалну депонију за Расински управни округ

4. За шти та жи вот не сре ди не 
План ско ре ше ње 4 1: Уна пре ђе ња и за шти те ква ли те та жи вот не сре ди не
При о ри тет не  
ак тив но сти:

ан ти е ро зив на за шти та ски ја ли шта у На ци о нал ном пар ку; 
ан ти е ро зив на за шти та об у хва ће них де ло ва сли во ва аку му-
ла ци ја „Ће ли је” и „Се ло ва” (ре гу ла ци је бу јич них во до то ка);
ком пен за ци је за се чу шу ме услед из град ње ту ри стич ких 
са др жа ја и ре а ли за ци је ски ја ли шта по шу мља ва њем го ле ти, 
по ја се ва уз ски ја шке ста зе, са о бра ћај ни це и во до то ке, уз 
фор ми ра ње ра сад ни ка;
из ра да ка та стра за га ђи ва ча при ро де и жи вот не сре ди не и 
спро во ђе ње мо ни то рин га ва зду ха, ква ли те та во де, зе мљи-
шта и бу ке на под руч ју На ци о нал ног пар ка; 
из ра да и спро во ђе ње про гра ма за шти те зе мљи шта од вод не 
еро зи је, за га ђи ва ња и дру гих де гра да ци о них про це са, за-
шти те во да од за га ђи ва ња и не по вољ них про ме на хи дро ло-
шких ре жи ма, за шти те ва зду ха од за га ђи ва ња, за шти те од 
пре ко мер не бу ке на под руч ју Про стор ног пла на; 
израда стратешких и процена утицаја на природу и 
животну средину свих приоритетних програма, планских 
докумената и пројеката

4. Ме ре и ин стру мен ти за им пле мен та ци ју 

За оства ри ва ње план ских кон цеп ци ја, ре ше ња и про по зи ци ја 
Про стор ног пла на нај зна чај ни ја је при ме на сле де ћих ме ра и ин-
стру ме на та раз ли чи тих по ли ти ка: 

1. За шти те при ро де и при род них вред но сти и НКД:
 – обез бе ђе ње сред ста ва из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је пре ко 

ми ни стар ства над ле жног за жи вот ну сре ди ну за из ра ду опе ра та 
гра ни ца за шти те на ка та стар ском пла ну На ци о нал ног пар ка; 

 – обез бе ђе ње сред ста ва из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је пре ко 
ми ни стар ства над ле жног за жи вот ну сре ди ну за из ра ду и спро во-
ђе ње Пла на упра вља ња На ци о нал ног пар ка;

 – обез бе ђе ње сред ста ва из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је пре ко 
ми ни стар ста ва над ле жних за жи вот ну сре ди ну, кул ту ру и ту ри зам, 
као и из при хо да Јав ног пред у зе ћа „На ци о нал ни парк Ко па о ник” 
и сред ста ва при ват ног сек то ра за из ра ду и спро во ђе ње про гра ма 
пре зен та ци је На ци о нал ног пар ка и НКД;

 – раз вој ин фор ма ци о ног и мо ни то ринг си сте ма о На ци о нал-
ном пар ку и НКД ко је ће, у скла ду са за ко ном, обез бе ди ти За вод за 
за шти ту при ро де Ср би је и над ле жна уста но ва за шти те спо ме ни ка 
кул ту ре;

 – ми ни стар ства над ле жна за за шти ту жи вот не сре ди не и из-
град њу про сто ра, у са рад њи са За во дом за за шти ту при ро де Ср-
би је, по ја ча ним над зо ром над за шти том при род них вред но сти и 
из град њом про сто ра у На ци о нал ном пар ку; као и ур ба ни стич ке 
ин спек ци је ра ди кон тро ле по ступ ка из ра де и ускла ђи ва ња ур ба ни-
стич ких пла но ва са за ко ном и про по зи ци ја ма Про стор ног пла на; 

 – при пре ма и по сте пе но уво ђе ње си сте ма ком пен за ци ја и 
на кна да вла сни ци ма зе мљи шта за на ста ле ште те, ус кра ћи ва ње и 
ума ње ње до би ти, као и ком пен за ци о них про гра ма (за раз вој по љо-
при вре де и се ла, ту ри зма, ло кал них ин фра струк тур них и ко му нал-
них си сте ма, јав них слу жби и др.) за огра ни че ња у раз во ју ло кал-
них за јед ни ца на под руч ју На ци о нал ног пар ка, ра ди спро во ђе ња 
ре жи ма и ме ра за шти те при род них вред но сти.

2. Одр жи ви раз вој ту ри зма:
 – oб ез беђење сред ста ва из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је пре ко 

над ле жних ми ни стар ства за ту ри зам и ре ги о нал ни раз вој, ИПА 
про гра ма и дру гих европ ских про гра ма за из ра ду, ин сти ту ци о нал-
но ор га ни зо ва ње и спро во ђе ње Стра те гиј ског ма стер пла на за одр-
жи ви раз вој при мар не ту ри стич ке де сти на ци је „Ко па о ник”; 

 – са рад ња, ко ор ди на ци ја и ко о пе ра ци ја Јав ног пред у зе ћа 
„На ци о нал ни парк Ко па о ник”, Јав ног пред у зе ћа „Ски ја ли шта Ср-
би је”, и свих су бје ка та раз во ја ту ри зма ра ди обез бе ђе ња ефи ка-
сног упра вља ња одр жи вим раз во јем ски ја шке и дру ге ту ри стич ке 
ин фра струк ту ре и су пра струк ту ре на под руч ју Про стор ног пла на; 

 – по бољ ша ње ко ор ди на ци је оп штин ских јав них пред у зе ћа 
за ко му нал не де лат но сти, ди рек ци ја/за во да (за ур ба ни зам, гра ђе-
вин ско зе мљи ште, пу те ве) и оп штин ских упра ва (ур ба ни стич ке, 
гра ђе вин ске, ка та стра не по крет но сти и дру ге слу жбе) у по гле ду 
об је ди ња ва ња ак тив но сти на уре ђе њу гра ђе вин ског зе мљи шта, из-
град њи и одр жа ва њу обје ка та ко му нал не ин фра струк ту ре у ту ри-
стич ким ком плек си ма, ту ри стич ким се ли ма и ту ри стич ким пунк-
то ви ма; 

3. За шти та и одр жи во ко ри шће ње во да и раз вој во до при вред-
не ин фра струк ту ре:

 – ус по ста вља ње мо ни то рин га па ра ме та ра ква ли те та во де на 
под руч ју На ци о нал ног пар ка „Ко па о ник”, с ма те ма тич ким мо де лом 
за прог но зу ква ли те та во де ко ји обез бе ђу је Ре пу блич ка ди рек ци ја за 
во де, у са рад њи са Јав ним во до при вред ним пред у зе ћем „Ср би ја во-
де” и дру гим оп штин ским јав ним ко му нал ним пред у зе ћи ма;

 – обез бе ђе ње сред ста ва из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, ми ни-
стар ства над ле жног за во до при вре ду, ИПА про гра ма и бу џе та об-
у хва ће них оп шти на за фи нан си ра ње ре кон струк ци је и по ве ћа ње 
ка па ци те та по стро је ња за при пре му во де за пи ће, ре кон струк ци ју 
по сто је ћих и из град њу но вих во до вод них и ка на ли за ци о них си-
сте ма, ре кон струк ци ју и по ве ћа ње ка па ци те та по сто је ћих и из-
град њу но вих по стро је ња за пре чи шћа ва ње от пад них во да; 

4. За шти та и ко ри шће ње по љо при вред ног зе мљи шта и одр-
жи ви раз вој по љо при вре де:

 – ко ри шће ње сред ста ва из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је за из ра-
ду и спро во ђе ње при вред но-еко ло шких пла но ва ко ри шће ња и за-
шти те ли ва да и па шња ка у На ци о нал ном пар ку, ше ма на док на да 
за одр жа ва ње си сте ма тра ди ци о нал не по љо при вре де на под руч ју 
Про стор ног пла на, као и из аграр них бу џе та оп шти на за из ра ду и 
спро во ђе ње оп штин ских про гра ма ин те грал ног ру рал ног раз во ја; 

 – ус по ста вља ње по љо при вред ног ин фор ма циј ског си сте ма 
(ПИС) и по ја ча ни над зор над ко ри шће њем, за шти том и уре ђе њем 
по љо при вред ног зе мљи шта, по ри бља ва њем во до то ка и раз во јем 
ри бар ства, при ме ном сред ста ва за за шти ту би ља и дру гих хе миј-
ских сред ста ва и по ја ча ним ве те ри нар ско-са ни тар ним над зо ром, 
ко ји обез бе ђу ју оп штин ске упра ве у са рад њи са ми ни стар ством 
над ле жним за по љо при вре ду;

5. За шти та и ко ри шће ње шу ма, одр жи ви раз вој шу мар ства и 
лов ства:

 – обез бе ђе ње сред ста ва из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је и Јав ног 
пред у зе ћа „На ци о нал ног пар ка Ко па о ник” за за шти ту, об на вља ње 
и уре ђе ња шу ма у На ци о нал ном пар ку, и сред ста ва Јав ног пред у-
зе ћа „Ср би ја шу ме”, бу џе та об у хва ће них оп шти на и при ват ног сек-
то ра за уна пре ђе ње ста ња шу ма; 

 – обез бе ђе ње сред ста ва из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је пре ко 
ми ни стар ста ва над ле жних за шу мар ство, во до при вре ду и за шти-
ту жи вот не сре ди не и сред ста ва ко ри сни ка ло ви шта и ри бо лов них 
под руч ја за за шти ту, про из вод њу и уз гој ди вља чи и ри бе; 



6. Раз вој ин фра струк тур них си сте ма:
 – обез бе ђе ње сред ста ва за одр жа ва ње и ре кон струк ци ју др-

жав них пу те ва из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, сред ста ва Јав ног 
пред у зе ћа „Пу те ви Ср би је” и кре дит них сред ста ва ме ђу на род них 
асо ци ја ци ја и Европ ске бан ке за ре кон струк ци ју;

 – обез бе ђе ње сред ста ва из бу џе та оп шти на, за ре кон струк ци-
ју и до град њу пла ни ра них оп штин ских пу те ва; 

 – обез бе ђе ње сред ста ва из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је пре ко 
ми ни стар ста ва над ле жних за енер ге ти ку и жи вот ну сре ди ну, и 
сред ста ва при ват ног сек то ра за ис тра жи ва ње и ко мер ци јал но ко-
ри шће ње ло кал них, об но вљи вих из во ра енер ги је за за до во ља ва ње 
од ре ђе них ло кал них енер гет ских по тре ба, као и под сти цај них и 
кре дит них сред ста ва за ула га ња у енер гет ски ште дљи ви ју из град-
њу и ко ри шће ње обје ка та и но ве енер гет ски ефи ка сни је и еко ло-
шки при хва тљи ви је тех но ло ги је; 

7. За шти та жи вот не сре ди не: 
 – фор ми ра ње ин те грал ног ка та стра за га ђи ва ча жи вот не сре-

ди не ко је обез бе ђу ју оп штин ске упра ве, у са рад њи са ми ни стар-
ством над ле жним за за шти ту жи вот не сре ди не; 

 – по ја ча ни над зор над оба вља њем и кон тро лом ути ца ја ак-
тив но сти (ту ри зам, са о бра ћај и др.) на ква ли тет жи вот не сре ди не, 
ко ји обез бе ђу ју оп штин ске упра ве и ми ни стар ство над ле жно за за-
шти ту жи вот не сре ди не;

 – обез бе ђе ње сред ста ва из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је пре ко 
ми ни стар ства над ле жног за жи вот ну сре ди ну и из бу џе та оп шти на 
за из ра ду и ре а ли за ци ју пред ви ђе них пла но ва и про гра ма за шти те 
жи вот не сре ди не (сред њо роч них пла но ва за шти те од бу ке, про гра-
ма и пла но ва мо ни то рин га жи вот не сре ди не), за ин фор ми са ње и 
еду ка ци ју ста нов ни штва о мо гућ но сти ма и ефек ти ма уна пре ђе ња 
ква ли те та жи вот не сре ди не;

 – обез бе ђе ње сред ста ва из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је пре ко 
ми ни стар ства над ле жног за жи вот ну сре ди ну и из бу џе та оп шти-
на, уз кон ку ри са ње за ко ри шће ње сред ста ва Европ ске бан ке за об-
но ву и раз вој  – ЕБРД, Свет ске бан ке за ин ве сти ци о не про гра ме и 
дру гих кре дит них и сред ста ва из до на ци ја, за из ра ду и ре а ли за-
ци ју ре ги о нал них и оп штин ских пла но ва упра вља ња ко му нал ним 
от па дом. 




