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Табела I-9: SWOT анализа
Табела III-1: Шуме у функцији заштите
Табела III-2: Пројекција становништва до 2025. године
Табела III-3: Приказ биланса намене простора по зонама санитарне заштите акумулације „Гружа“ и на подручју
Просторног плана у km2
Рефералне карте Просторног плана:
1. „Посебна намена простора“ Р 1:50 000
2. „Мрежа насеља и инфраструктурни системи“ Р 1:50 000
3. „Туризам и заштита простора“ Р 1:50 000
4. „Спровођење Просторног плана“ Р 1:50 000
Графички прикази:
1. Прегледна карта подручја Плана
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ПОЈМОВНИК
Б
BID (Business Improvement District) зоне – Зоне унапређеног пословања.
БПК – Биохемијска потреба кисеоника (кисеонични еквивалент садржаја биоразградиве органске
материје у отпадној води, односно као количина mg кисеоника који се утроши на биохемијску
оксидацију органске материје присутне у 1L воде, под одређеним условима).

В
ВЗ – Водно земљиште (земљиште на коме стално или повремено има воде, због чега се формирају
посебни хидролошки, геоморфолошки и биолошки односи који се одражавају на акватични и
приобални екосистем).
ВОС – Водопривредна основа Републике Србије (основни документ којим се утврђује стратегија
коришћења вода, заштите вода и заштите од вода на територији Републике Србије, као јединственог
водопривредног простора.
Водни биланс - квантитативни и квалитативни однос расположивих и потребних количина
површинских и подземних вода на одређеном простору и у одређеном времену;
Водни режим - природно и/или људским активностима проузроковано квантитативно и/или
квалитативно стање подземних и површинских вода на одређеном простору и у одређеном времену;
Водоток - корито текуће воде заједно са обалама и водом која њиме стално или повремено тече и
може бити природни (река, бујица, поток) и вештачки (канал, просек, измештено корито);
Водни објекти - грађевински и други објекти, који заједно са уређајима који им припадају чине
техничку, односно технолошку целину, а служе за обављање водне делатности (у даљем тексту:
водни објекти). Водни објекти су добра од општег интереса, осим објеката које су правна и физичка
лица изградила за своје потребе.
ВПЦ – Водопривредни центар.

Г
ГИС – Географски информациони систем.
ГЈ – Газдинска јединица (најкрупнија јединица у подели простора шумског подручја).
ГМРС – Главна мерно-регулациона станица (део инфраструктуре гасовода).

Д
ДВ – Далековод.
ДП – Државни пут (јавни пут који саобраћајно повезује: територију државе са мрежом европских
путева, односно део је мреже европских путева; територију државе са територијом суседних држава;
целокупну територију државе; привредно значајна насеља на територији државе; подручје два или
више округа или подручје округа, као и његов део који пролази кроз насеље, у случају да није
изграђен обилазни пут поред насеља.

Е
ЕМЕРАЛД (Emerald Network of Areas of Special Conservation Interest – AsCI) – простор
идентификован као део мреже подручја значајних са становишта примене Конвенције о очувању
европске дивље флоре и фауне и природних станишта (Бернска конвенција).
ЕБРД (European Bank for reconstruction and development) - Европскa банкa за обнову и развој
(средства за обезбеђивање додатних средстава за финансирање већег броја микро, малих и средњих
предузећа широм Србије по конкурентним условима.

IX

З
Зона санитарне заштите изворишта - простор око водозахватног објекта, на ком се прати изградња
и делатност изграђених објеката и вршење других активности, које могу да изазову промену
природног састава воде уношењем патогених микроорганизама и/или промену физичких и хемијских
својстава водног тела.

И
IBA подручје (Important Bird Area) – Међународно значајно подручје за птице.
IPA подручја (Important Plant Area) – Међународно значајно подручје за биљке.
IPA (Instrument for pre-accession assistance) фонд – Предприступни фонд Европске Уније (подршка
транзиционом процесу и изградњи институција, регионалној и прекограничној сарадњи, регионалном
развоју, развоју људских ресурса, руралном развоју и сл.).
Извориште - простор око водозахватног објекта из кога се, ради јавног водоснабдевања или
флаширања природне минералне воде, захвата вода из тела подземне воде или из површинског
водног тела.

Ј
ЈВП – Јавно водопривредно предузеће.
ЈКП – Јавно комунално предузеће.

К
КДС – Кабловски дистрибутивни систем, КДС (телекомуникациона мрежа која, поред
дистрибуције ТВ и радио сигнала, омогућује пружање великог броја разноврсних
телекомуникационих сервиса корисницима као што су брзи интернет, видео надзор, телеметрија,
видео на захтев, ИП телефонија и др.).
КМУ – Кота максималног успора (максимална кота нивоа воде у акумулацији).
КНУ – Кота нормалног успора (кота при којој је испуњена корисна запремина акумулације).
КО – Катастарска општина (територијална јединица која по правилу обухвата подручје једног
насељеног места. Могуће је и да више насељених места припадају једној катастарској оппштини или
да се већа насељена места изделе на више катастарских општина).

Л
ЛЕАП – Локални еколошки акциони план (којим се прецизно дефинишу акције за решавање
најважнијих проблема животне средине).
Локална самоуправа - право грађана да управљају јавним пословима од непосредног, заједничког и
општег интереса за локално становништво, непосредно и преко слободно изабраних представника у
јединицама локалне самоуправе, као и право и способност органа локалне самоуправе да, у
границама закона, уређују послове и управљају јавним пословима који су у њиховој надлежности и
од интереса за локално становништво.

М
MaB (The Man and the Biosphere) - програм „Човек и биосфера“ (UNESCO-ов међудржавни
истраживачки програм који потврђује резерват биосфере, као концепт и средство за постизање
одрживе равнотеже између често сукобљених циљева очувања биолошке разноврсности, унапређење
развоја људских ресурса и одржавање културних вредности).
МОП – Минимални одрживи проток (проток који се мора обезбедити низводно од водозахвата у
водотоку за опстанак и развој низводних биоценоза и задовољавање потреба низводних корисника).
МСАН – Мултисервисни приступни чвор (користи се у приступној равни телекомуникационих
мрежа за пренос сигнала података и говора).
МСП – Мала и средња предузећа.
МХЕ – Мале хидроелектране.
X

Н
НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points Systems) – интегрисан систем за осигурање
безбедности хране (у свим фазама производње, прераде и промета хране, осим на нивоу примарне
производње, у сваком објекту под њиховом контролом, у складу са принципима добре произвођачке
и хигијенске праксе и анализе опасности и критичних контролних тачака).
НАТУРА 2000 - еколошка мрежа Европске Уније (обухвата подручја важна за очување угрожених
биљних и животињских врста и еколошких области. Овај програм који чини основу заштиту природе
у Европској Унији, произилази из Директиве о заштити природних станишта, дивље флоре и фауне и
Директиве о заштити птица).
Непосредна зона заштите - Зона I акумулације (обухвата језеро из кога се захвата вода за јавно
водоснабдевање, укључујући врх преградног објекта ако је акумулација вештачка и приобално
подручје акумулације чија ширина износи 10 m у хоризонталној пројекцији од нивоа воде при
највишем нивоу воде у језеру. Зона I акумулације површинске воде обухвата и надземну притоку дуж
целог тока и подручје са обе стране притоке чија ширина износи најмање 10 m у хоризонталној
пројекцији мерено од нивоа воде при водостају притоке који се јавља једном у 10 година.
НКД – Непокретна културна добра (ствари и творевине материјалне и духовне културе од општег
интереса које уживају посебну заштиту утврђену законом. Културна добра, у зависности од
физичких, уметничких, културних и историјских својстава, јесу: споменици културе, просторне
културно-историјске целине, археолошка налазишта и знаменита места - непокретна културна добра).
НП – Национални парк (подручје које по својим еколошким, биогеографским и другим
карактеристикама представља природну целину изузетног значаја са екосистемима и пределима
посебне вредности у погледу изворности и разноврсности вегетације, флоре и фауне).

О
ОИЕ – Обновљиви извори енергије (скраћеница енгл. RES од енгл. Renewable energy sources,
некада означавани и као трајни енергетски извори представљају енергетске ресурсе који се користе
за производњу електричне енергије или топлотне енергије, односно сваки користан рад, а чије
резерве се константно или циклично обнављају.

П
ПБА - ПБА (Prime Butterfly Area) – Одабрано подручје за дневне лептире.
ППВ – Постројење за пречишћавање вода.
ППОВ – Постројење за пречишћавање отпадних вода.
ППРС – Просторни план Републике Србије.
ППППН - Просторни план подручја посебне намене

Р
РАТЕЛ – Републичка агенција за телекомуникације.
РГ – Разводни гасовод.
РГЗ – Републички геодетски завод.
РХМЗ – Републички хидрометеоролошки завод.

С
СДИ – Стране директне инвестиције.
СО – Скупштина општине
SWОТ АНАЛИЗА - СВОТ анализа (енгл. SWOT analysis: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats снаге, слабости, прилике, претње - је стратегијска техника путем које се уочавају стратегијски избори
довођењем у везу снага и слабости са шансама и претњама једног окружења.
Слив - област са које се површинска и подземна вода мрежом површинских и подземних токова
креће ка водозахватном објекту на изворишту.

XI

Т
ТК – Топографска карта.
ТС – Трафостаница.
ТЦ – Туристички центар.

У
Ужа зона санитарне заштите – Зона II акумулације (обухвата подручје око језера чија ширина
износи 500 m мерено у хоризонталној пројекцији од спољне границе зоне I.

Ф
ФУП – Фунционално урбано подручје (према Просторном плану Републике Србије је
територијална групација више општина које су гравитацијски и интересно повезане са јачим урбаним
центром, односно регионалним средиштем).

Ц
CDMA – вид телекомуникационе технологије (омогућује да се поред фиксне телефоније, уводе и
услуге интернета, преноса података IPTV и др.

Ш
Шира зона санитарне заштите – Зона III акумулације (обухвата подручје изван границе зоне II до
границе која заокружује површину слива).
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Нацрт просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Гружа“

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Гружа“ (у даљем тексту: Просторни
план) се ради на основу Одлуке о изради Просторног плана („Сл. гл. РС“, број 44/2011) и јавног
тендера, на основу којих је закључен уговор о изради Просторног плана (број 404-344-9/2011-01 од
21.09.2011. године) између Републичке агенције за просторно планирање и Министарства
пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Републичке дирекције за воде, као
Наручилаца, с једне стране и Института за архитектуру и урбанизам Србије (број 1569 од 22.09.2011.
године) као Извршиoца, с друге стране.
Просторни план је усклађен са Законом о планирању и изградњи („Сл. гл. РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11 и 121/12), Правилником о садржини, начину и поступку израде планских
докумената („Сл. гл. РС“, бр. 31/10, 69/10 и 16/11), Законом о водама („Сл. гл. РС“, 30/10 и 93/12),
Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања
(„Сл. гл. РС“, број 92/08), одредбама Закона о Просторном плану Републике Србије oд 2010. до 2020.
године („Сл. гл. РС“, 88/10), Уредбом о утврђивању Водопривредне основе Републике Србије („Сл.
гл. РС“, број 11/02), Законом о заштити животне средине („Сл. гл. РС“, број 135/04 и 36/09), Законом
о стратешкој процени утицаја на животну средину („ Сл. гл. РС“, 135/04 и 88/10), Законом о
регионалном развоју („Сл. гл. РС“ бр. 51/09 и бр. 30/10), Законом о заштити природе („Сл. гл. РС“
36/09, 88/10 и 91/10), Законом о културним добрима („Сл. гл. РС“ 71/94), Законом о туризму („Сл. гл.
РС“, 36/09, 88/10 и 93/12), Уредбом о еколошкој мрежи („Сл. гл. РС“, 102/10), и другим актуелним
одлукама и стратегијама Владе Републике Србије, као и другим нормативним актима и документима
који се односе на проблематику из предмета Просторног плана.
Просторни план је припремљен на основу следећих докумената: верификованог и прихваћеног
Концепта Просторног плана (Извештај бр./No 350-01-00145/2012-07 од 09.03.2012. године Комисије за
стручну контролу регионалног просторног плана, програма имплементације регионалног просторног
плана и просторног плана подручја посебне намене Министарства животне средине, рударства и
просторног планирања), Извештаја о извршеној стручној контроли Нацрта просторног плана (Извештај
бр./No 350-02-00016/2/2013-01 од 21.03.2013. године Комисије за стручну контролу Нацрта
просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Гружа“ Министарства природних
ресурса, рударства и просторног планирања), Документационе основе Просторног плана (која је
заснована на прибављеним условима надлежних органа и организација, анализи постојеће
документације, студијама и секторским експертизама урађеним за све области од значаја за планско
подручје и дефинисање планских решења) и др. У припреми и изради Просторног плана успостављена
је сарадња са стручним и другим институцијама и организацијама, у оквиру које су добијени услови за
израду Просторног плана. Такође остварена је сарадња са предузећима који имају надлежности на
планском подручју, посебно са ЈКП „Водовод и канализација” из Крагујевца, као и представницима
општинских/градских управа чија ће улога бити изражена у процесу имплементације планских решења.
Просторни план представља плански основ за обезбеђење просторних услова за остварење посебне
намене подручја, тј. за заштиту слива акумулације „Гружа“ у условима одрживог,
мултифункционалног развоја планског подручја. Доношењем Просторног плана обезбедиће се:
планско коришћење акумулације „Гружа“; заштита и уређење сливног подручја; унапређење
инфраструктурне и комуналне опремљености; унапређење квалитета живљења локалног
становништва стимулацијом постојећих и развојем нових делатности, у првом реду туризма и
алтернативне сеоске економије, уз одговарајуће компензације, како за њихову реализацију, тако и за
спровођење мера заштите простора и изворишта вода; задовољење рекреативних, спортских и
културолошких потреба урбаног становништва из окружења; уређење грађевинског земљишта у
насељима и зонама планираним за развој; и смернице за институционално-организациону и управноконтролну подршку коришћењу и заштити акумулације.
Просторни план се доноси за период до 2025. године, са елементима за прву, приоритетну етапу
имплементације за период до 2017. године. Просторни план садржи:
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полазне основе (са положајем, просторним обухватом и описом граница подручја Просторног
плана, граница целина и потцелина посебне намене; обавезе, услове и смернице из Просторног
плана Републике Србије и других развојних докумената; скраћени приказ постојећег стања,
потенцијала, ограничења и др.);
принципе, циљеве и општу концепцију просторног развоја подручја слива акумулације „Гружа“
(принципе просторног развоја; опште и оперативне циљеве просторног развоја; регионални
аспект развоја подручја посебне намене и функционалне везе и међуодносе са окружењем; општу
концепцију развоја подручја слива акумулације „Гружа“ и др.);
планска решења просторног развоја подручја посебне намене и других области од значаја за
дефинисање планских решења (режиме заштите, уређења и коришћења простора, са анализом
утицаја слива акумулације „Гружа“ на природне системе, економију и привреду, туризам и
рекреацију, демографске и социјалне процесе, просторни развој саобраћаја и инфраструктурних
система, заштиту животне средине, природних вредности и непокретних културни добара и
заштиту од елементарних непогода и обезбеђење интереса за одбрану земље; основну намену
простора с билансом површина посебне намене и др.);
правила употребе земљишта, уређења и грађења;
имплементацију Просторног плана (институционални оквир и учеснике у имплементацији;
смернице за израду планске документације и спровођење Просторног плана; приоритетна планска
решења и пројекте; мере и инструменте за имплементацију Просторног плана и др.); и
рефералне карте (у размери 1:50000) и графичке приказе:
- Реферална карта број 1 „Посебна намена простора“;
- Реферална карта број 2 „Мрежа насеља и инфраструктурни системи“;
- Реферална карта број 3 „Туризам и заштита простора“;
- Реферална карта број 4 „Спровођење Просторног плана“; и
- Графички приказ 1. Прегледна карта подручја Просторног плана.

Просторни план је урађен у ГИС софтверском окружењу заснованом на ESRI технологији (ArcGIS 10х).
У складу са одредбама члана 22. Закона о планирању и изградњи, упоредо са израдом Просторног
плана, припремљен је „Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну
средину“. Током процедуре израде Нацрта просторног плана, Министарство здравља Републике
Србије донело је Решење о одређивању зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања
акумулације „Гружа“, (бр: 530-01-17/2013-10, од 18.3.2013. године.), а на захтев органа локалних
самоуправа града Крагујевца, града Чачка, општине Кнић и општине Горњи Милановац. Извршилац
је урадио Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања акумулације „Гружа“
чиме је обезбеђена пуна компатибилност планских решења и режима коришћења и уређења простора
у успостављеним зонама санитарне заштите.
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I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
1. ПОЛОЖАЈ, ПРОСТОРНИ ОБУХВАТ И ГРАНИЦЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА,
ГРАНИЦЕ ЦЕЛИНА И ПОТЦЕЛИНА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Границе Просторног плана, односно зона санитарне заштите изворишта „Гружа“ и подручја посебне
намене, одређене су рефералним картама Просторног плана и описно, према ситуацији на
Топографским картама (ТК) размере 1:25000 (Листови ТК25: Лазаревац 479-4-2, 479-4-4, Крагујевац
480-3-1, 480-3-2, 480-3-3, 480-3-4, 480-4-1, 480-4-3, Чачак 529-2-2, 529-2-4, Краљево 530-1-1, 530-1-2,
530-1-3, 530-1-4, 530-2-1, 530-2-3). У случају неслагања са текстом, меродавна је ситуација у
приказима рефералних карата.
1.1. ПОЛОЖАЈ И ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА
Подручје Просторног плана простире се на деловима територије града Крагујевца и општине Кнић
(Шумадијски управни округ), града Чачка и општине Горњи Милановац (Моравички управни округ).
Обухвата 48 целих катастарских општина и 48 статистичких насеља у којима живи око 22.200
становника (2002. год.) односно око 19.500 становника (2011. год.)1. Подручје Просторног плана се
простире правцем север-југ, а у физичко-географском смислу обухвата део брдско-планинског
подручја Рудника на северу и северозападу и долину реке Груже са акумулацијом у југоисточном
делу, са надморским висинама од око 220 m у долини реке Груже у околини насеља Пајсијевић до
око 1096 m на Руднику.
1.2. ТЕРИТОРИЈАЛНИ ОБУХВАТ ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
Подручје Просторног плана обухвата простор површине од око 618 km2 на деловима следећих
територија јединица локалне самоуправе и целих катастарских општина (Табела I-1):
 општине ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ (13 КО): Бело Поље, Враћевшница, Доња Црнућа, Липовац,
Прњавор, Горња Црнућа, Горња Врбава, Грабовица, Доња Врбава, Јабланица, Мајдан, Неваде и
Сврачковци;
 општине КНИЋ (25 КО): општине Бечевица, Борач, Брестовац, Грабовац, Гривац, Жуње, Коњуша,
Кусовац, Љуљаци, Опланић, Радмиловић, Топоница, Расковић, Бумбарево Брдо, Баре, Брњица,
Гунцати, Драгушица, Дубрава, Забојница, Кикојевац, Кнић, Кнежевац, Пајсијевић и Претоке;
 града КРАГУЈЕВАЦ (7 КО): Добрача, Каменица, Кутлово, Љубичевац, Рамаћа, Рогојевац и Страгари;
 града ЧАЧАК (3 КО): Бресница, Вујетинци и Остра.
1.3. ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
Подручје Просторног плана (618 km2) обухвата: подручје слива акумулације „Гружа“ до профила
бране површине од око 318 km2 и вансливне површине обухваћених КО од око 300 km2.
Граница подручја Просторног плана дефинисана је границама целих КО, а приказана је графички и
описно (Графички прилог 1 и Табела I-1). Граница Просторног плана је:
1) северна граница – полази од пресека спољних граница општине Горњи Милановац и града
Крагујевца и иде спољним границама КО Каменица, Љубичевац и Страгари (град Крагујевац);
2) источна граница – полази од пресека спољних граница катастарских општина Страгари, Рамаћа,
Добрача и Кутлово (град Крагујевац), спушта се према југу пратећи спољну границу КО
Рогојевац (град Крагујевац) и даље у правцу југа иде спољним границама КО Забојница, Брњица,
Рашковић, Кнић, Грабовац и Пајсијевић (општина Кнић);
3) јужна граница полази од пресека спољних граница КО Пајсијевић и Гунцати (општина Кнић),
мењајући правац ка југозападу наставља спољном јужном границом КО Бресница (град Чачак);
4) западна граница – полази од западне спољне границе КО Бресница, наставља се на спољну
1

Први резултати Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2011.
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границу КО Вујетинци и Остра (град Чачак) и у правцу севера наставља дуж спољних граница
КО: Јабланица, Грабовица, Неваде, Сврачковци и Мајдан (општинa Горњи Милановац), односно
до почетне тачке.
Биланс површина према територијалном обухвату подручја Просторног плана дат је у Табели I-1.
Табела I-1: Просторни обухват подручја Просторног плана
Територија
Општина ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општина КНИЋ
Град КРАГУЈЕВАЦ
Град ЧАЧАК
Укупно

Укупно
општина/град
836,43
412,76
834,74
636,36
2720,29

Површина у km2
Просторни план
Подручје слива
Ван слива
81,89
76,14
195,79
78,86
32,18
89,46
8,53
55,30
318,39
299,76

Укупно
158,03
274,65
121,64
63,83
618,15

% пов.
општине/града
25,56
44,43
19,68
10,33
100,00

1.4. ГРАНИЦЕ ЦЕЛИНА И ПОТЦЕЛИНА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Обухват и границе зона санитарне заштите акумулације „Гружа“
У делу Просторног плана који обухвата слив акумулације „Гружа“ и на делу вансливних површина у
подбранском делу, успостављају се следеће зоне санитарне заштите изворишта:
 зона непосредне санитарне заштите (у даљем тексту: зона I акумулације2) обухвата језеро из кога
се захвата вода за водоснабдевање, укључујући врх преградног објекта (са простором у ширини
100 m низводно од круне бране) и приобално подручје акумулације чија ширина износи 10 m у
хоризонталној пројекцији од нивоа воде при највишем нивоу воде у језеру при коти максималног
успора (КМУ) акумулације од 273,2 mнв. Укупна површина зоне I износи око 12 km2 (11,91 km2);
 ужа зона санитарне заштите (у даљем тексту: зона II акумулације) утврђује се узводно од профила
бране у појасу ширине 500 m око акумулације мерено у хоризонталној пројекцији од спољне
границе зоне I, на подручју слива акумулације, укупне површине око 17 km2 (17,21 km2);
 шира зона санитарне заштите (у даљем тексту: зона III акумулације) утврђује се на подручју
слива узводно од бране „Гружа“, у делу који није обухваћен зонaмa I и II акумулације, укупне
површине око 289 km2 (289,27 km2) и то: од профила бране „Гружа“ у атару села Пајсијевић
(општина Кнић) граница зоне III акумулације иде у правцу запада пратећи границу зоне II
акумулације све до лакалитета Врлетница (кота 435 m н.в.), одакле скреће ка југу пратећи
морфолошку вододелницу и прелази преко узвишења Коштовица (кота 537 m н.в.), коте
566 m н.в. и узвишења Велико брдо (кота 634 m н.в.). Потом иде ка југозападу преко локалитета
Кобиља бара, коте 727 m н.в. и коте 675.61 m н.в. Затим у смеру северозапада иде преко
локалитета Пилина коса и коте 697 m н.в., па преко локалитета Марково брдо, коте 586.72 m н.в.
и локалитета Михајловина (кота 561 m н.в.), долази до локалитета Томашевац (кота 517 m н.в.).
Граница онда иде преко локалитета Голиш, преко засеока Пољци (КО Гунцати), локалитета Баре,
коте 341 m н.в., пресецајући државни пут (у даљем тексту ДП) II-155 (прекатегорисан ДП I реда
бр. 23) у близини цркве у селу Бумбарево Брдо (кота 342 m н.в.), пролази кроз село Бумбарево
брдо, иде преко коте 360 m н.в., коте 373 m н.в., прелазећи преко локалитета Задрум до коте
408 m н.в. у КО Бумбарево Брдо. Даље граница иде ка западу обухватајући засеок Јужни крај (КО
Претоке), иде преко узвишења Чука (512 m н.в.) и у правцу запада прелази преко локалитета
Утрина, коте 589 m н.в. на граници општине Кнић (КО Бумбарево Брдо) и града Чачак (КО
Бресница). Граница потом прати морфолошко развође у правцу северозапада до врха Марино
брдо (670 m н.в.). Одатле граница мења правац ка западу до коте 550 m н.в., прелази преко
локалитета Ристово поље и засеока Вујетинци (град Чачак), наставља преко локалитета Думача
(кота 673 m н.в.) до коте 725 m н.в. Граница потом заобилази засеок Горњи Вујетинци (КО
Вујетинци), прелази преко коте 760 m н.в., локалитета Мијатовић шевар, коте 746 m н.в., одакле
скреће ка западу преко локалитета Љубеш (кота 765 m н.в.), врха Буковик (851m н.в.), коте
745 m н.в., коте 722 m н.в., коте 712 m н.в. у општини Горњи Милановац, наставља преко
локалитета Равни гај, Растовљак (кота 700 m н.в.), коте 855 m н.в., локалитета Глибска коса и
2

Зона I изворишта површинске воде обухвата и надземну притоку дуж целог тока и подручје са обе стране притоке чија
ширина износи најмање 10 m у хоризонталној пројекцији мерено од нивоа воде при водостају притоке који се јавља једном
у 10 година.
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локалитета Зелена бара. Затим граница скреће ка северу до коте 880 m н.в., па преко Црног врха
(902 m н.в.), локалитета Губилиште (КО Горња Врбава) иде до коте 701 m н.в. Потом скреће ка
западу улазећи у КО Грабовица и у истом правцу прелази преко узвишења Клик (кота 722 m н.в.),
па иде на Велики врх (кота 692 m н.в.) а потом на Мали врх (кота 628 m н.в.). Онда граница мења
правац ка истоку пролазећи кроз село Грабовица (општина Горњи Милановац) и у правцу
морфолошког развођа скреће ка северу преко локалитета Врговаче поље, преко коте 448 m н.в.,
пресеца ДП II-176 (прекатегорисан у ДП II бр. 212), па наставља преко локалитета Рапај брдо и
Кеља. Затим граница наставља у истом правцу прелазећи преко локалитета Вотњачине, иде преко
локалитета Велики вис (кота 626 m н.в.) и Гашчица, наставља преко коте 616 m н.в., локалитета
Превоје (кота 807 m н.в.), преко узвишења Велики лаз (кота 908 m н.в.), коте 909 m н.в. и
локалитата Сејновица. Потом граница наставља пратећи морфолошко развође преко коте
889 m н.в., локалитета Делимарков гроб, коте 777.40 m н.в., локалитета Ранкова пољана (кота
861 m н.в.), локалитета Грабар и коте 963 m н.в., до врха Молитве (кота 1096 m н.в., гребен
планине Рудник). Након тога, граница скреће у правцу истока преко локалитета Бело поље,
Увлака (кота 958 m н.в.), Младовица, коте 884 m н.в., локалитета Сама буква (кота 863 m н.в.)
(између КО Каменица и КО Љубичевац, град Крагујевац), па наставља преко локалитета Остра
глава (кота 797 m н.в.) (између КО Каменица и КО Страгари), потом иде преко локалитета Голо
брдо (772 m н.в.), Дебела коса, Божурова глава (кота 723 m н.в.), скреће ка југу преко коте
689 m н.в., локалитета Паштрмска коса (кота 609,6 m н.в.), коте 508 m н.в. и локалитета Парлози
(кота 490 m н.в.) (између КО Каменица и КО Рамаћа), затим граница прати морфолошко развође
преко локалитета Ливаде, Лакочеве ливаде, коте 424 m н.в., локалитета Табориште, наставља
преко локалитета Церје и пресеца ДП II-176 (између КО Кнежевац (општина Кнић) и КО Рамаћа
(град Крагујевац), па иде преко локалитета Шуто поље (кота 442 m н.в.) и у правцу југоистока
прати ДП II-176, иде преко коте 404 m н.в., па се одваја од пута и иде до локалитета Парлог (кота
429 m н.в.). Затим пресеца ДП II-176, а потом у правцу југа пролази кроз насеље Рогојевац (град
Крагујевац) па наставља преко коте 461 m н.в., коте 473 m н.в. и коте 471 m н.в., а потом скреће
ка западу до коте 431 m н.в. Након тога, граница скреће ка југу преко коте 406 m н.в. и наставља у
истом правцу преко коте 369 m н.в., коте 357 m н.в. и коте 353 m н.в., а потом скреће ка западу
кроз село Дубрава (општина Кнић), па кроз засеок Горња Мала (КО Дубрава) и скреће ка југу
преко коте 398 m н.в. Потом, преко коте 351 m н.в., коте 305 m н.в. и коте 353 m н.в. иде кроз село
Драгушица (општина Кнић), па преко коте 327 m н.в. у засеоку Ратарице (КО Драгушица),
наставља преко локалитета Молитва, коте 309 m н.в., коте 308 m н.в. у засеоку Доња Мала (КО
Кнић). Затим наставља преко коте 335 m н.в., потом пресеца ДП II-155 и излази на коту 369 m н.в.
Потом граница пролази кроз Горњу Малу (КО Кнић), прелази преко локалитета Мијатовића брдо
(370 m н.в.), коте 351 m н.в., локалитета Зелена бара, па иде преко узвишења Липов врх (кота
404 m н.в.), наставља преко локалитета Бода у КО Грабовац (општина Кнић) и даље у истом
правцу до границе КО Грабовац и КО Пајсијевић (кота 427 m н.в.). Граница онда скреће ка
југозападу, прелази преко врха Камењар (кота 395 m н.в.) долазећи до профила бране „Гружа“ из
правца североистока.
Биланс површина подручја Просторног плана према територијалном обухвату и зонама санитарне
заштите акумулације приказан је у Табели I-2:
Табела I-2: Биланс територијалног обухвата подручја Просторног плана (у km2)
Град/
Општина

ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ

К.O.

Бело Поље
Враћевшница
Доња Црнућа
Доња Врбава
Горња Црнућа
Горња Врбава
Грабовица
Јабланица
Липовац
Мајдан

зона непосредне
санитарне
заштите са
акумулацијом
(зона I)
1.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ужа зона
санитарне
заштите
(зона II)

шира зона
санитарне
заштите
(зона III)

ван зона
санитарне
заштите

укупно

2.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3.
10,64
0,12
8,95
13,17
14,01
8,45
1,64
3,56
8,81
0,04

4.
0,00
0,00
0,00
0,68
0,30
0,59
11,56
10,76
0,00
33,53

1+2+3+4
10,64
0,12
8,95
13,85
14,31
9,05
13,20
14,32
8,81
33,57
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Град/
Општина

КНИЋ

КРАГУЈЕВАЦ

ЧАЧАК

К.O.

Неваде
Прњавор
Сврачковци
Баре
Бечевица
Борач
Брестовац
Брњица
Бумбарево Брдо
Драгушица
Дубрава
Грабовац
Гривац
Гунцати
Жуње
Кикојевац
Кнежевац
Кнић
Коњуша
Кусовац
Опланић
Пајсијевић
Претоке
Љуљаци
Рашковић
Радмиловић
Топоница
Забојница
Добрача
Каменица
Кутлово
Љубичевац
Рамаћа
Рогојевац
Страгари
Бресница
Вујетинци
Остра

УКУПНО

зона непосредне
санитарне
заштите са
акумулацијом
(зона I)
1.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,60
0,0
0,07
0,0
0,32
2,25
0,0
0,0
5,28
0,0
1,34
0,0
0,24
0,84
0,0
0,0
0,71
0,26
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ужа зона
санитарне
заштите
(зона II)

шира зона
санитарне
заштите
(зона III)

ван зона
санитарне
заштите

укупно

2.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,30
0,0
0,33
0,0
1,34
3,55
0,0
0,0
4,91
0,0
1,57
0,53
0,71
1,09
0,0
0,0
1,46
0,42
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3.
0,34
8,34
3,82
8,65
11,21
30,50
6,17
0,70
4,11
0,92
0,45
0,32
9,79
22,66
1,68
5,09
6,22
3,64
7,22
1,41
8,07
1,64
13,64
10,98
0,0
4,41
6,65
0,53
0,09
26,90
0,03
0,09
0,38
4,64
0,06
0,21
5,71
2,61

4.
7,99
0,00
10,73
0,04
0,00
0,00
0,00
7,42
2,88
1,63
2,08
9,06
0,12
1,76
0,00
0,21
0,05
13,33
0,00
0,00
0,00
21,29
0,25
0,00
6,35
0,00
0,00
12,40
13,39
0,17
8,17
12,96
17,99
5,58
31,19
29,02
4,90
21,38

1+2+3+4
8,33
8,34
14,55
8,69
11,21
30,50
6,17
8,12
6,99
4,45
2,53
9,78
9,91
26,08
7,48
5,30
6,27
27,16
7,22
4,32
8,60
23,88
15,82
10,98
6,35
6,58
7,33
12,93
13,48
27,07
8,20
13,05
18,37
10,22
31,25
29,23
10,61
23,99

11,91

17,21

289,27

299,76

618,15

1.5. ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
Посебна намена подручја Просторног плана кључна за утврђивање планских решења јесте слив
акумулације „Гружа“ која је важан објекат у саставу Ибарско-шумадијског регионалног система за
снабдевање насеља водом и Западноморавског речног система за интегрално коришћење, уређење и
заштиту вода.
Остале посебне намене, утврђене планским и стратешким документима на националном нивоу, јесу:
деоница ДП II-155 (односно потенцијални аутопут Баточина-Крагујевац-Чачак, који ће са јужне
стране заобићи акумулацију), зоне експлоатације и значајних резерви минералних сировина,
комплекси и објекти у функцији одбране земље и планирана заштита природних добара.
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2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА3
2.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (ППРС)
(„ Сл. гл. РС“, 88/10)

За подручје овог Просторног плана посебно су релевантне следеће одредбе ППРС:
 Подручје Просторног плана има значајан проценат пољопривредног земљишта, у зони интензивне
пољопривреде, воћарства и виноградарства. Најзначајнији комплекси под шумама су у северном и
западном делу. На локалитету Липница, у близини подручја Плана, је једино лежиште гипса у
Републици, за којим не постоји довољна потражња. Потенцијал биомасе је значајан.
 Највећи део подручја Просторног плана је у оквиру перспективног ФУП-а националног значаја са
центром у Крагујевцу.
 Подручје Просторног плана је у оквиру туристичког кластера Средишња Србија.
 Планиран је коридор ДП I реда (аутопутски коридор) Баточина - Крагујевац - Кнић, чија је
реализација планирана за период после 2014. Планирана су два бициклистичка коридора који се
оријентационо пружају дуж ДП I реда. Планира се ревитализација, модернизација и изградња другог
колосека железничке пруге Лапово - Крагујевац - Краљево као дела магистралне пруге Е85 (Лапово Крагујевац - Краљево - Косово Поље - Ђенерал Јанковић - државна граница са БЈР Македонијом).
Приоритетна је и изградња нових трафостаница и далековода ДВ 400 kV „Краљево 3“ – „Крагујевац
2“. Разводни гасоводи Шумадијске области спадају у приоритетне стратешке пројекте.
 Водоводни систем са постојећом акумулацијом „Гружа“ је део Ибарско-шумадијског регионалног
водоводног система, који је доминантан за снабдевање водом града Крагујевца и делом општине
Кнић. Приоритет је обнова ППВ „Гружа“, а предвиђено је трајно решење водоснабдевања
општине Кнић прикључењем на овај систем. Такође, обавеза је реализација ППОВ за сва насеља
са више од 5000 ЕС.
 Према просторној диференцијацији животне средине ППРС, припада подручју угрожене животне
средине. За акумулацију „Гружа“ предвиђено је стицање међународног статуса заштите за упис у
Рамсарску листу. До стицања статуса заштићеног подручја, предвиђено је да се на подручјима
предложеним за заштиту примењује режим коришћења простора који одговара режиму заштите III
степена. На основу претходних истраживања и валоризације, биће дефинисани статус, просторни
обухват и режими заштите за подручје планине Рудник.
2.2. ВОДОПРИВРЕДНА ОСНОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (ВОС)
(„Сл. гл. РС“, 11/02)

Водопривредна основа Републике Србије је основни документ којим се утврђује стратегија
коришћења вода, заштите вода и заштите од вода на територији Републике Србије, као јединственог
водопривредног простора. Основни стратешки циљ ВОС je: „oдржавање и развој водног режима
којим се обезбеђују најповољнија и најцелисходнија техничка, економска и еколошка решења за
јединствено управљање водама, заштиту од штетног дејства вода, заштиту вода и коришћење вода“.
ВОС има задатак да обезбеди остваривање наведеног основног стратешког циља, водећи рачуна о
често опречним интересима појединих водопривредних области и грана и у великој мери
супротстављеним захтевима осталих корисника простора.
Акумулација „Гружа“ је саставни део Ибарско-шумадијског регионалног система. Овај систем
обухвата сливове Ибра у Централној Србији, средњег тока Западне Мораве и већи део Шумадије.
Акумулација, поред локалних изворишта, обезбеђује део потреба за водом града Крагујевца и мањим
делом општинског центра Кнић.
Према ВОС, прогнозиране су укупне потребе за водом (високо квалитетне воде за домаћинства и
индустрију) до 2021. године. За градове и општине чији су делови територије обухваћени Просторним
планом износе: Крагујевац (99,1 х 106 m3/год), Чачак (74,6х 106 m3/год), Г. Милановац (21,7х 106 m3/год)
и Кнић (2,3х 106 m3/год). Дефинисан је обим потребних антиерозивних радова у сливу акумулације
„Гружа“ који обухватају око 27.700 m3 грађевинских и око 3.200 ha биолошких радова.

3

Детаљније у форми комплетних извода у Документационој основи Просторног плана.
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2.3. ДРУГИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ
2.3.1. Нацрт Регионалног просторног плана Златиборског и Моравичког управног округа
(Нацрт Просторног плана, 2012. године)

Овим Регионалним просторним планом обухваћено је око 35% територије Просторног плана, или око
218 km2 (на деловима територије града Чачка и општине Горњи Милановац). За подручје овог
Просторног плана релевантне су следеће одредбе Нацрта Регионалног просторног плана:
 Према рејонизацији пољопривредне производње, катастарске општине делова подручја
обухваћених локалних самоуправа имају високо учешће пољопривредних површина, а припадају
рејонима брежуљкастог, брдског и претпланинског реона за које су дате планске смернице и мере
развоја пољопривредне производње. Већи шумски комплекси заступљени су на подручју општине
Горњи Милановац, односно западним падинама Рудника. Ова зона намењена је и концесионим
активностима у експлоатацији минералних сировина.
 Део подручја Просторног плана налази се у зони функцијског утицаja регионалног центра Чачак
(регионалног полифункционалног индустријског центра) и субрегионалног центра Горњи
Милановац (регионалног индустријског центра). Примарна развојна осовина је Ужице – Чачак Краљево, док је од секундарног значаја Чачак - Горњи Милановац - Ваљево. Планом су препознате
функционалне везе са непосредним окружењем ка Крагујевцу, Краљеву и Чачку.
 Развој туризма на обухваћеном делу подручја Плана усмерен је кроз будући развој туристичког
рејона Тара - Ваљевско-подрињске планине - Рудник, са мотивима планинског, ловног руралног и
комплементарних видова туризма.
 Окосницу развоја саобраћаја чиниће планирани развој инфраструктурних система у коридорима
аутопутева Београд – Пожега (Београд – Јужни Јадран), Појате-Прељина (Е-761) и БаточинаКрагујевац-Мрчајевци. Подручје обухваћеног дела Просторног плана препознато је као сегмент
изворишта водоснабдевања регионалног значаја, са кључним објектом, акумулацијом „Гружа“.
Развој енергетске инфраструктуре и гасификације пратиће правце развоја на нивоу Републике, а
шире подручје града Чачка је једно од енергетских чворишта овог дела Србије.
 Планирана је заштита планине Рудник и подручја слива „Гружа“.
2.3.2. Нацрт Регионалног просторног плана за подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког
и Расинског управног округа
(Нацрт Просторног плана, 2012. годинa)

Овим Регионалним просторним планом обухваћено је око 66% територије Просторног плана
акумулације, или око 375 km2 (на деловима територије града Крагујевца и општине Кнић). Релевантне су
следеће одредбе Регионалног просторног плана:
 Највећи део подручја Просторног плана развијаће се у оквиру перспективног ФУП-а националног
значаја са центром у Крагујевцу. Привредном развоју допринеће две зоне коридора индустријског
развоја регионалног значаја: Крагујевац-Краљево и Крагујевац-Чачак. Предвиђен је развој више
радних зона на територији општине Кнић, претежно ван слива акумулације „Гружа“.
 Поред контролисаног развоја туризма на језеру Гружа и планини Рудник, од значаја је будући развој
секундарних туристичких подручја у оквиру туристичког кластера Средишња Србија. Ловиште
„Гружа“ има идеалне услове за развој ловног туризма, посебно летњег лова на језеру Гружа. Бројност
дивљих патака и гусака је велика, а повољни су услови за обуку паса птичара, гонича и јамара.
 Планирана је реализација коридора ДП I реда (аутопутски коридор) Баточина - Крагујевац – Кнић
после 2014. године; два бициклистичка коридора који се оријентационо пружају дуж ДП I реда;
ревитализација, модернизација и изградња другог колосека железничке пруге дела магистралне пруге
Е85 Лапово - Крагујевац - Краљево; изградња нових трафостаница и далековода ДВ 400 kV „Краљево
3“ - „Крагујевац 2“; док је разводни гасовод Шумадијског округа приоритетан стратешки пројекат.
 Постојећа акумулација „Гружа“ је део Ибарско-шумадијског регионалног водоводног система, који
је доминантан за снабдевање водом града Крагујевца и делом општине Кнић. Приоритет има обнова
ППВ „Гружа“, а предвиђено је трајно решење водоснабдевања општине Кнић прикључењем на овај
систем. Овај систем ће у будућности снабдевати водом насеља на територији општина Баточина и
Лапово, поред ослањања на подземне воде изворишта „Брзан“. До изградње подсистема Студеница –
Лопатница предвиђено је и снабдевање водом Краљева из система „Гружа“.
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 За акумулацију „Гружа“ предвиђено је стицање међународног статуса заштите за упис у
Рамсарску листу. На основу претходних истраживања и валоризације, биће дефинисани статус,
просторни обухват и режими заштите за подручје планине Рудник.
2.4. ОСТАЛИ РЕЛЕВАНТНИ ДОКУМЕНТИ
2.4.1. Националне и локалне стратегије, планови и остали документи
Просторни план је усаглашен са националним стратешким документима: Стратегијa регионалног
развоја Републике Србије за период од 2007. до 2012. године („ Сл. гл.РС“, 55/05 и 71/05); Национална
стратегија одрживог развоја („ Сл. гл.РС“, број 44/2005); Национална стратегија Србије за приступање
ЕУ (2005); Стратегија развоја туризма Републике Србије („ Сл. гл.РС“ 91/06); Стратегија развоја
енергетике Републике Србије до 2015. године („ Сл. гл.РС“, број 44/2005) са Програмом остваривања
стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2015. године за период од 2007. до 2012. године;
Стратегија развоја пољопривреде Србије („ Сл. гл.РС“, број 78/05); Стратегија управљања отпадом за
период 2010-2019. године („ Сл. гл.РС“, број 29/10); Стратегија развоја шумарства Републике Србије („
Сл. гл.РС“, број 59/06); и др.
Консултовани су и други развојни и плански документи: Просторни план општине Кнић (Сл. лист
општине Кнић бр. 5/2011); Просторни план града Крагујевца (Сл. лист града Крагујевца бр. 32/2009);
Просторни план града Чачка (Сл. лист града Чачка бр. 17/2010); Просторни план општине Горњи
Милановац (Сл. лист општине Горњи Милановац бр. 5/2012); Студијска основа анализе положаја
Крагујевца и његовог региона у односу на магистрални инфраструктурни коридор 10, ИАУС, (2004);
Експертиза о просторној организацији и опремању пратећим садржајима инфраструктурног
коридора, Баточина-Крагујевац-Западноморавски коридор, деоница Баточина-Крагујевац, ИАУС,
(2004); Методолошке основе припреме планске документације подручја инфраструктурног коридора
Баточина-Крагујевац-Западноморавски коридор, ИАУС, (2003); Границе уже зоне санитарне заштите
изворишта акумулације „Гружа“ - геодетски део, Главни пројекат, Општинска геодетска управа
Кнић; Санитарна заштита акумулације „Гружа“, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Биро за
специјална пројектовања, Београд, 1978; План заштите сливног подручја акумулације „Туцачки
напер“ на реци Гружи, Нацрт плана, Дирекција за урбанизам и изградњу Крагујевац, Крагујевац,
1976; Претходна студија оправданости са генералним пројектом заштите изворишта од посебног
значаја за регионално снабдевање водом РВС „Гружа“, ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац,
Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Београд, 2008; и др.

3. СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
(ПОТЕНЦИЈАЛИ, ОГРАНИЧЕЊА, SWOT АНАЛИЗА)
3.1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
3.1.1. Посебна намена подручја - Водопривреда
Хидрографске, хидролошке и водопривредне особености ширег подручја акумулације
Подручје Шумадије у хидролошком смислу једно је од најмаловоднијих подручја Србије. То је зона
са смањеним падавинама у односу на просек за Србију који је 734 mm, а ово се нарочито односи на
ширу зону око града Крагујевца, која је позната као једна од израженијих „падавинских депресија“.
Годишњи просек падавина у Крагујевцу износи 628 mm, мада је забележено да се укупне годишње
падавине овде спуштају и на свега око 370 mm. Очекује се тенденција даљег смањења просечних
падавина, односно смањење укупних падавина и значајно погоршање њихове динамике током
године, са све дужим маловодним периодима и екстремнијим бујичним поводњима.
Због мањих падавина, хидрографска мрежа водотока са сталним протоцима у Шумадији је мање
развијена (0,68 km/km2). Такође, и сви остали специфични показатељи којима се исказује просечна
водност и расположивост вода су знатно испод просека за Србију. Просечни специфични отицај на
подручју Србије износи 5,7 L/s∙km2, док за зону Шумадије око Крагујевца износи само око 2 L/s∙km2.
У широј зони око Крагујевца, просечна специфична расположивост вода које имају карактер „воде
присутне на сливу“ спушта се на 500 m3/становник, па чак и ниже од тога, што то подручје чини
једним од водом најсиромашнијих у Србији. У овом изразито маловодном подручју развио се велики
урбани и индустријски центар, који је стално имао проблеме у снабдевању водом, али и у евакуацији
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отпадних вода, имајући у виду да је врло оскудна и водност свих околних река које имају улогу
реципијената отпадних вода.
У складу са малим падавинама, хидрографију овог дела Шумадије одликују веома сужене могућности
реализације акумулација са годишњим регулисањем, без којих се не могу обезбедити потрошачи са
потребним високим обезбеђеностима и поузданостима испоруке воде. Зона централне Шумадије је
једно од подручја Србије које се водом тешко може подмиривати из непосредне околине, већ се вода
мора доводити се све већих растојања, односно хидролошки простор се мора разматрати знатно
шире. Он обухвата зону на истоку до Велике Мораве, а на југу до Западне Мораве и Ибра. У Табели
I-3 су приказани кључни хидролошки параметри на рекама које имају утицај на водопривреднo
планирањe у овом делу Шумадије. Поред просечних протока, дати су и минимални месечни протоци
обезбеђености 95% (који су меродавни за мере заштите вода), и велике воде вероватноће 1%, које су
меродавне за мере заштите од поплава4.
Табела I-3: Кључни хидролошки параметри на рекама у зони планирања и утицаја акумулације „Гружа“
Река
Гружа
Велика Морава
Велика Морава
Западна Морава
Западна Морава
Ибар
Студеница
Лепеница
Лугомир
Белица
Чемерница

Водомерна
станица
Профил бране
Багрдан
Ћуприја
Краљево
Јасика
Лопатница Лакат
Ушће
Баточина
Јагодина
Јагодина
Прељина

Површина
слива F (km2 )
320
33.436
21.561
4.721
14.721
7.818
540
594
427
174
624

Просечан
проток m3/s
1,46
223
217
45
106
57
7
1,97
2,04
0,62
3,81

Qмин,95%
m3/s
0,036
31,87
32,27

Qмаx,1%
m3/s
351
3.090
3.052

14,99
9,91
0,64

1.871
1.467
224

Река Гружа на којој се налази истоимена акумулација дренира источне падине планина Рудник,
Јешевац, Вујан и Котленик, а према истоку је оивичена Гледићким планинама. Укупна површина
слива је око 530 km2 (на профилу бране око 318 km2). Све њене притоке и саставнице су мањи
водотоци са бујичним режимима, а највеће од њих су: Борачка река (слив од 34 km2), Враћевшница
(14 km2), Каменичка река (26 km2). Река Гружа има типичан бујични режим, са врло брзим
концентрацијама поводња и дугим маловодним периодима. Због тога је њено коришћење било
условљено реализацијом акумулације са годишњим регулисањем.
Запажа се мала специфична издашност река које дренирају зону централне Шумадије. Специфични
отицај Груже у профилу бране је свега 2,38 L/s∙km2, а Лепенице 3,30 L/s∙km2. Мада због недовољних
хидролошких истраживања не постоје подаци о екстремним водама на мањим рекама у окружењу,
оквирне анализе показују да се однос између наведених карактеристичних малих и великих вода
пење на преко 1:2000, при чему је та неравномерност значајно повећана на малим водотоцима, јер су
код њих израженији ефекти „хидролошког пражњења“ слива до кога долази у све дужим маловодним
периодима, а нема ефеката комплементарног допуњавања протока са два различита слива. Изразито
велика временска наравномерност вода које се формирају на сливовима малих водотока у Шумадији
јако отежава услове за уређење, коришћење и заштиту вода, а у неким околностима чак и
онемогућава било какво њихово коришћење. Тиме су водопривредни системи сложенији и скупљи,
као и мере за коришћење и заштиту вода и уређење водних режима. Посебно су неповољни услови за
евакуацију отпадних вода, јер су протоци у рекама у маловодним периодима испод оних који
обезбеђују потребe водених екосистема.
Водопривредна инфраструктура
Брана и акумулација „Гружа“
Брана „Гружа“, на локацији Туцачки Напер у сужењу између брда Камењар и Врлетница, око 1,5 km
од села Пајсијевић, реализована је као лучна брана грађевинске висине 52,5 m. Релевантни параметри

4

Запажа се да за неке важне мерне профилe недостају ови подаци, што само показује да чак и у том водопривредно веома
осетљивом и у водном билансу дефицитарном реону Србије хидролошка мерења и истраживања нису била на потребном
нивоу да би могле да се обаве све важне пробабилистичке анализе за процес планирања.
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бране и акумулације су следећи5: кота круне бране 273,5 mнм; укупна запремина акумулације
64,6×106 m3; корисна запремина за водоснабдевање 48,6×106 m3; резервисана запремина за пријем и
ублажавање поплавног таласа 7,7×106 m3; „мртав“ простор за пријем наноса 8,5×106 m3; кота
нормалног успора КНУ=269,2 mнм (највиша радна кота, изнад које се налази простор за пријем
поплавних таласа); кота максималног успора при евакуацији великих вода (највиши урез воде у зони
бране) КМУ=273,2 mнм; површина акумулације при коти круне прелива 270 mнм износи 983 ha;
рачунска велика вода 1%: Q1% = 351 m3/s; рачунска велика вода 0,1%: Q0,1% = 530 m3/s; рачунска
велика вода 0,01%: Q0,01% = 808 m3/s; просечна рачунска количина транспорта наноса на улазу у
акумулацију је око 70.000 m3/год.
У врема планирања водоводног и хидроенергетског система (ВХС) „Студеница“, када су економске и
социјалне прилике у земљи биле знатно повољније, било је предвиђено да се Краљево и део насеља у
долини Западне Мораве до Врњачке Бање и читав централни део Шумадије са Крагујевачким
водоводним супсистемом повежу са Ибарским подсистемом, преко акумулације „Студеница“ и
одговарајућег ППВ. У тим планским решењима је било предвиђено да се акумулација „Гружа“, након
успостављања везе са Ибарским подсистемом, ослободи функција водоснабдевања, а да прихвати
веома значајне друге водопривредне функције у оквиру Речног система Западне Мораве. Међутим,
због дешавања која су онемогућила реализацију ВХС „Студеница“ на неодређен период, брана и
акумулација „Гружа“ остају у садашњој функцији изворишта и у наредном периоду. Пошто су у
садашњим економским и социјалним околностима веома сужене могућности за реализацију других
планираних акумулација у чеоном сливу Западне Мораве, акумулација „Гружа“ има значајније
функције: као незаменљиво извориште крагујевачног водоводног супсистема и као изузетно важна
акумулација у Речном систему Западне Мораве, једна од најважнијих у водопривредном систему
Србије. У таквим новим околностима добија на још већем значају одржавање бране, заштита
акумулације од процеса еутрофикације и заштита читавог слива као шире зоне санитарне заштите
изворишта највишег републичког ранга.
Водоснабдевање
Савремени крагујевачки водовод се развија од 1938. године, када је реализована брана „Грошница“.
Због маловодности непосредног окружења града, систем је стално био у потрази за новим
извориштима. Тако је 1963. године надвишена брана „Грошница“ и доведена вода и из слива Дуленке,
да би се 1969. године у експлоатацију увела фаза довода из алувиона Велике Мораве код Баточине. Све
те мере су биле краткорочне, тако да je град изабрао стабилно извориште – акумулацију са годишњим
регулисањем на реци Гружи, са великим ППВ6 низводно од бране „Гружа“ капацитета 1.200 L/s, и са
магистралним доводом Гружа – Крагујевац, из кога се снабдевају насеља у граду Крагујевац и општини
Кнић. Са тим трећим извориштем, једним од највећих у Србији, водовод Крагујевца је прерастао у
систем вишег реда, водоводни супсистем Крагујевца, који ће се уклопити у будући Ибарскошумадијски регионални систем. Систем је сада ослоњен на сва три изворишта, тако да се из крака
Грошничког система остварује око 70÷75 L/s, из моравског довода око 180÷190 L/s, док је доминантно
извориште Груже из кога се у систем Водовода Крагујевца уводи око 540÷550 L/s, а повремено и преко
600 L/s. Имајући у виду годишње регулисање акумулације „Гружа“, са делимичним и вишегодишњим
регулисањем, остварена је једна од највећих поузданости снабдевања водом у Србији од око 99%.
Пројекат система је предвидео све потребне мере санитарне заштите слива, које би, да су
реализоване, обезбедиле задржавање акумулације „Гружа“ у добром мезотрофном стању. Међутим,
тај важан део пројекта није обављен, па је због уношења нутријената дошло до постепеног процеса
погоршања квалитета воде у акумулацији, што је захтевало доградњу нових поступака у зони
5

Остали параметри бране су: кота круне слободног прелива 270 mнм; дужина по круни бране са опорцима 288,05 m;
слободан чеони прелив преко бране са одбаченим млазом, без посебног слапишта; дужина преливне ивице 97 m; капацитет
прелива 1.800 m3/s; четири темељна испуста, осовина на коти 245 mнм укупног капацитета 94 m3/s, опремљених коничним
затварачима који су еколошки врло погодни, јер распрскавају и аеришу млаз и имају могућност флексибилног управљања
протоцима; испуст за минимални одрживи проток (МОП) на коти 244,35 mнм; прописана количина одрживог протока 200
L/s (међутим проблем је што се улаз за испуст Ø200 налази у најдубљем слоју акумулације -кота захвата 244,35 mнм- тако
да се захвата и испушта вода лошијег квалитета од оне које се захвата за ППВ).
6
Након кризе услед загађења изворишта Краљева у Конаревом пољу, реализован је крак магистралног цевовода којим је
ППВ „Гружа“ повезано са водоводом Краљева, што је хидротехнички и са гледишта поузданости снабдевања водом добро
решење. Иако се овај магистрални крак сада не користи, он представља елемент система који ће омогућити управљачку
интеракцију два водовода, посебно у случају неких акцидентних загађења и поплава које могу поново да избаце из функције
извориште Краљева.
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водозахвата за побољшање захваћене сирове воде. Водозахват је реализован у виду селективног
водозахвата, са улазима на три нивоа на котама 250 mнм, 257,5 mнм и 265 mнм. Просечна
температура воде површинског слоја у језеру се креће од око 3,50C у јануару и фебруару, до око 240C
у јулу и августу, али и више од тога. На највишем водозахватном улазу температура се пење и до
270C. У летњем периоду долази до значајне термичке сепарације у зони бране, што као последицу
има погоршање квалитета воде у хиполимниону због смањења садржаја кисеоника. Пораст
температуре воде, поред смањења садржаја кисеоника и pH вредности, доводи до повећања
концентрација мангана, амонијака, нитрита и утрошка калијум пергаманата7. Због тога је од 1988.
године реализована додатна мера заштите у језеру у зони водозахвата – хиполимничка дифузна
аерација. Систем за дифузну аерацију састоји се од перфорираних цеви, постављених на 50 m и 150 m
од бране на 3 m изнад дна. Са обале се убацује ваздух у количини 6-9 m3/мин. Тај систем је довео до
извесног побољшања квалитета захваћене воде, али је позитиван ефекат уочљив само у узаној зони
акумулације око бране и не утиче на генералне процесе еутрофикације језера. У условима даљег
погоршавања квалитета воде у језеру, та мера не би имала неке релевантне ефекте и ППВ би отежано
обављало процес пречишћавања.
Постројење за пречишћавање воде (ППВ) се налази око 300 m на левој обали низводно од бране, и
смештено је са свим својим пратећим уређајима, укључив и таложнике за муљ из процеса
пречишћавања у водном земљишту, тако да не поставља нове просторне захтеве који би били у
колизији са осталим корисницима простора. ППВ је димензионисано да може да пречисти 1.200 L/s у
условима вршне потрошње. Постројење је просторно решено на сажет и функционалан начин, са
најмањим заузећем простора, јер су сви садржаји обједињени практично у две грађевинске целине:
зграда за технолошку линију воде са резервоаром и посебан анекс за припрему хемикалија и
неопходна складишта. Технолошка линија ППВ састоји се од: предозонизације (важан сегмент ППВ
уведен накнадно због погоршаног квалитета сирове воде захваћене из језера, са повећаним садржајем
мангана); бистрења воде (коагулација, флокулација); пешчаних филтера и дизинфекције воде на
излазу из процеса. Из резервоара који је функционално смештен у самом ППВ, вода се пумпама
уводи у магистрални цевовод према Крагујевцу, са дистрибуцијом воде према успутним насељима.
Посебан проблем Крагујевачког водоводног супсистема (као и у осталим водоводима у Србији) је
ниска цена воде која не задовољава ни трошкове просте репродукције сложеног супсистема водовода
Крагујевца, из које треба одржавати не само водоводне системе, већ и канализационе системе и
ППОВ Крагујевца. Смањује се поузданост водоводног система, расте учесталост кварова, јер није
омогућена замена цеви у мрежи, повећавају се губици у мрежи (већи од 30%), а расте и број
нелегалних прикључака, што ЈКП „Водовод и канализацију“ Крагујевац ставља у врло тежак
економски положај, који све више и физички и функционално угрожава супсистем.
Саставни део пројекта Система „Гружа“ био је и пројекат санитарне заштите акумулације, који није
реализован, тако да је остао велики проблем сеоских насеља са лошом санитацијом и испуштањем
отпадних вода у окружење, одакле доспевају у језеро, уносећи у њега велике количине нутријената којима
се активира процес еутрофикације. Ситуацију је додатно отежала стихијска и непланска реализација кућа
за одмор и других објеката у приобаљу акумулације, местимично чак у зони I акумулације и у зони
водног земљишта (регистровано је око 220 нелегалних објеката у зонама I и II акумулације, а највише у
средњем и горњем делу акумулационог басена). У зони I акумулације је регистровано око 130 објеката,
што је посебно појачало антропогени притисак на акумулацију (односно количину уношења нутријената
и загађујућих, па чак и опасних ефлуенета). С обзиром да је у постојећим насељима на подручју слива
углавном изостала санитација, а у та насеља је доведена вода из локалних изворишта, стање је погоршано
у погледу: повећања количине отпадних вода, из домаћинстава и економских објеката, било из сенгрупа
грађених као водоупојне јаме, или директно испуштањем у окружење (јаруге, депресије) одакле доспевају
површинским или подземним токовима до језера; комуналне уређености насеља; негативог утицаја на
извориште (процесе еутрофикације) и здравље људи.
7

Висока концентрација органских материја у језерској води, која је главни узрочник погоршања квалитета воде настаје из
два разлога: језеро има велику површину и малу дубину, посебно у узводном делу које се просторе у Книћком пољу, што је
неповољна диспозиција са гледишта развоја процеса трофије; због великог уноса нутријената са слива у коме нису
реализоване мере заштите које су прописане пројектом, висока је аутопродукција органске материје. Годишња продукција
органске материје је око 300 gr/m2 површине језера, тако да се концентрација органске материје креће од 17-25 mg/L,
рачунато преко утрошка калијум перманганата. Највећи део органских материја у акумулацији је пореклом од хуминских и
фулво киселина, од којих ова последња настаје распадањем биљних материја. Тако висок садржај органске метерије је
разлог због кога не може да се у процес пречишћавања уведе предхлорисање, које би било пожељно.
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3.1.2. Заштита природе, природних вредности и предела
Подручје Просторног плана одликује се значајним степеном специјске и екосистемске разноврсности,
феноменима геонаслеђа и атрактивним пределима. Дивљи биљни и животињски свет чини око 500
таксона (врста и подврста) виших (васкуларних) биљака, 20 биљних заједница, 185 врста птица, од
којих је преко 80 врста гнездарица, 35 врста сисара, укључујући и фауну слепих мишева, 13
представника херпетофауне (6 врста гмизаваца и 7 врста водоземаца) и 21 врста риба, од чега 16 у
акумулацији „Гружа“, као и великим бројем врста у оквиру других недовољно истражених
таксономских категорија (инсекти, гљиве, лишајеви, маховине и др.). Најзнач ајнија станишта живог
света су акумулација „Гружа“ и њен прибрежни појас, храстове шуме побрђа и брдског појаса, храстове
и букове шуме ниских планина (Котленик, Буковик, Јешевац) и југоисточних падина планине Рудника
као и оголићене падине и кршевити одсеци узвишења изграђених од еруптивних стена.
Најистакнутији објекти геонаслеђа су: Борачки крш у селу Борач, усамљено узвишење надморске
висине 515 m, изграђено од дацита, чије су стране представљене стеновитим одсецима висине преко
100 m, са остацима средњевековног истоименог града на врху, те црквицом и старим гробљем у
подножју; Острица, типично, изванредно изражено купасто узвишење надморске висине 802 m, на
граници села Остра и Вујетинци, изграђено од еруптива, које се за читавих 300 m издиже изнад
околног терена, са местимично оголићеном матичном стеном на површини терена; Тријеска, један од
купастих стеновитих врхова планине Јешевац, надморске висине 736 m, карактеристичног облика, са
већим бројем крупних остењака; Црни врх (902 м н.в.), најистакнутији врх Јешевца, заобљених
контура и са бројним изданцима еруптива расутим по падинама у облику крупних остењака.
Разноврсност, разноликост, атрактивност и лепота предеоних/пејсажних елемената представљају
значајну вредност природе подручја Просторног плана. По карактеристичним природним и
створеним/антропогеним обележјима предела посебно се вреднују и издвајају: брдски терен у оквиру
вулканогеног комплекса Јешевца са бројним узвишењима (Црни врх,Тријеска, Острица и Борачки крш),
стрмих и делом вертикалних страна, са изданачком шумом или шикаром, местимично оголићен, са
питомим рустикалним пејсажним елементима у свом подножју представљеним мозаиком њива, ливада,
воћњака и шумарака, и у које су хармонично уклопљена сеоска домаћинства са честим остацима старог
народног градитељства; истакнути масив планине Рудник, претежно под шумом и ливадама у горњим и
ратарским површинама, насељима и низом цркава у доњим деловима и са изванредно очуваним
шумским комплексом и изградњом неначетим простором у окружењу манастира Враћевшница;
акумулација „Гружа“ са пространом воденом површином као упечатљивим елементом пејсажа.
На подручју Просторног плана нема већих заштићених подручја, осим стабла храста цера у Доњој
Црнући (на подручју слива, у општини Горњи Милановац, заштићено општинском Одлуком као
споменик природе заједно са простором површине 0,04 ha) и специјални резерват природе „Велики
Штурац“ на планини Рудник (ван слива, у општини Горњи Милановац, заштићено Решењем Завода
за заштиту и научно проучавање природних реткости бр. 333 од 20.09.1956. год. као природно добро,
површине 8,0ha)8
Врсте дивље флоре и фауне које имају посебан заштитни статус на националном нивоу утврђене су
Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака,
животиња и гљива („Сл. гл. РС“, бр. 5/10 и 47/11). Процењује се да се на подручју Просторног плана
од строго заштићених врста налази око 15 врста биљака (укључујући и гљиве, лишајеве и маховине) и
око 60 врста животиња из наведеног правилника, највише птица (око 40 врста), затим сисара (око 12
врста, укључујући слепе мишеве), гмизаваца и водоземаца (4 врсте) и осталих представника фауне (4
врсте). Поред ових, на подручју Просторног плана налази се и око 55 заштићених врста биљака и
преко 55 заштићених врста животиња, највише птица, инсеката и сисара.
3.1.3. Природни ресурси
Пољопривредо земљиште
На подручју Просторног плана налази се око 337 km2 пољопривредног земљишта, што чини око 54%
укупне територије (што је испод републичког просека од 63,7%).

8

Планом активности Завода за заштиту природе Србије за 2012. годину, предвиђена су вишегодишња истраживања
подручја акумулације „Гружа“, ради евентуалног стављања под одређени режим заштићеног природног добра.
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На основу карактеристика терена (надморска висина, нагиб терена, начин коришћења земљишта посебно обрадивог земљишта) на подручју Плана издвојена су следећа пољопривредна подручја:
(1) брeжуљкaстo (200-350 m н.в.) са нижим брдима, долинама и котлинама које обухвата 18 KO (Баре,
Брњица, Бумбарево Брдо, Драгушица, Дубрава, Грабовац, Гривац, Жуње, Кнић, Кусовац, Опланић,
Пајсијевић, Претоке, Рашковић, Радмиловић и Топоница у општини Кнић; Грабовица у општини
Горњи Милановац; Бресница у граду Чачак), са површином од око 200 km2 или око 32,4%;
(2) брдскo (350-600 m н.в.) са вишим долинама и котлинама, обухвата 27 КО (Бело Поље, Враћевшница,
Д. Црнућа, Д. Врбава, Г. Црнућа, Г. Врбава, Јабланица, Липовац, Неваде, Прњавор и Сврачковци у
општини Горњи Милановац; Бечевица, Борач, Брестовац, Гунцати, Кикојевац, Кнежевац, Коњуша,
Љуљаци и Забојница у општини Кнић; Добрача, Каменица, Кутлово, Рамаћа, Рогојевац и Страгари у
граду Крагујевац; Остра у граду Чачак) са површином од 360 km2 или око 58,3%;
(3) плaнинскo (изнад 600 m н.в.), већином са озбиљним ограничењима за развој пољопривреде,
обухвата 3 КО (Мајдан у општини Горњи Милановац; Љубичевац у граду Крагујевац; Вујетинци у
граду Чачак), односно око 55 km2 или око 9,3%.
Табела I-5: Просторне структуре коришћења пољопривредних површина
Пољопривредне површине
Ораничне површине (њиве и вртови)
Ливаде и пашњаци
Површине под мешовитим културама

Оранице ван система за наводњавање
Ливаде и пашњаци
Комбиновани системи култура и
парцела
Претежно пољопривредни терени са
високим учешћем природне вегетације
Укупно

Укупна површина
ha
3.227,76
1.480,93

%
9,57
4,39

18.827,28

55,82

10.192,64

30,22

33.728,62

100,00

Извор: CORINE Land Cover 2006.

Највећи удео у укупним пољопривредним површинама имају простори са комбинованим системом
култура (што указује на велику разноврсност узгајања на малим парцелама), које учествују са око 56%,
за којима следе терени са високим учешћем природне вегетације - 30% (што може бити показатељ
великог учешћа необрађених или запуштених парцела), док њиве и вртови чине око 10%, а ливаде и
пашњаци око 4% површина. На нивоу катастарских општина, структура коришћења пољопривредних
површина зависи од геофизичких услова и надморске висине, тако да претежно брдски терени
надморске висине од 350 до 600 m (око 60% КО) имају преовлађујуће пољопривредне површине у својој
структури (претежно њиве и вртови). Највећи део површина под њивама припада 5. и 6. катастарској
класи, док су земљишта 7. и 8. класе предиспонирана за затрављавање, односно пошумљавање.
Подручје Просторног плана има предиспозиције за развој ратарства и повртарства, услед повољних
педолошких и климатских карактеристике, као и традиције у производњи. Повећање укупне производње
одређених повртарских култура, као и повећање приноса ових култура у последњих пар година, указује
да постоје помаци у смислу осавремењавања производње. Производња је углавном везана за мале
произвођаче који имају велике потешкоће у пласману робе. Посебно се издваја узгој купуса, паприке,
краставца, кромпира и сл. Воћњаци су заступљени у великом проценту у структури коришћења
пољопривредног земљишта. Воћарство, такође, има добре предуслове за развој, у виду повољних
климатских, педолошких и топографских карактеристика. Најзаступљеније воће је шљива, затим јабука,
чији су приноси изнад републичког просека. Последњих година јачају предузетничке иницијативе, тако
да је приметно подизање породичних воћњака на мањим површинама. Виногради су врло мало
заступљени јер је мало површина са одговарајућим педолошким саставом. Квалитетних природних
ливада готово да и нема, док су вештачке ливаде подигнуте на ораницама које нису могле више да се
користе за ратарске културе. Ту су сејане разне врсте детелина, а у последње време и смеше трава. Ове
површине се неконтролисано користе, па су најчешће деградиране или чак претворене у голети.
Подручје слива акумулације „Гружа“ има великих потенцијала за развој сточарске производње, због
значајног учешћа ливада и пашњака у укупном пољопривредном земљишту, али такође, и због
традиције у сточарској производњи. У структури сточарства најзаступљеније је овчарство, потом
свињарство и говеда. Према доступним подацима, на 100 ha ораничних површина, најзаступљеније су
овце и њихов број премашује републички просек.
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Шуме и шумско земљиште
Око 38% укупног подручја Плана налази се под шумама (око 213 km2). Од укупних површина под
шумама, око 52% је у државном, а око 48% су шуме сопственика. Државним шумама газдује ЈП
„Србијашуме“ на површини од око 111 km2, и то у граду Крагујевац-ГЈ „Рудник I“ (36 km2); у
општини Горњи Милановац-ГЈ „Рудник II“ (13 km2), ГЈ „Јешевац II“ (14 km2); у граду Чачак-ГЈ
„Вујан-Буковик“ (6 km2); у општини Кнић-ГЈ „Јешевац I“ (22 km2), ГЈ „Гружанско-ЛепеничкоЈасеничке шуме“ (4 km2) и ГЈ „Котленик“ (16 km2).
Највећи удео у укупним површинама под шумама имају листопадне шуме, које чине око 92%, док
мешовите шуме чине свега око 2% свих шумских састојина. Доминација заступљености листопадних
шума указује на велику заступљеност шума у зони до 600 m надморске висине, односно на слабу
висинску зоналност. Заједнице недрвенасте и жбуновите вегетације са око 6% учешћа заузимају
просторе на вишим надморским висинама и ерозији подложним теренима, док су терени без
вегетације занемарљиви, најчешће настали потпуном деградацијом пашњака или испирањем
земљишта на ораницама.
Табела I-6: Коришћење простора под шумама на подручју Плана (у ha)
Шумско земљиште
Шуме
Заједнице недрвенасте и жбуновите
вегетације
Терени без вегетације или са проређеним
биљним покривачем

врсте шума
Листопадне шуме
Мешовите шуме
Природни травњаци и пашњаци
Прелазни шумско-жбуновити
екосистеми

Површина у ha
21.452,92
480,46
252,75

%
92,17
2,06
1,09

1.081,36

4,65

7,12

0,03

Проређена ретка вегетација
Укупно

23.274,61

100,00

Извор: CORINE Land Cover 2006.

У овом сливу, највећи део шума чине састојине букве и храста. Букове шуме су бољег квалитета, док
су храстове шуме више угрожене. Шуме храста заузимају присојне експозиције, у доњој висинској
зони које су иначе предиспониране за ерозију терена, док су букове шуме заузеле хладније
експозиције на већим надморским висинама. Шуме представљају значајан потенцијал стратешког
развоја планског подручја кроз одрживо коришћење шумских екосистема и очување биодиверзитета
односно коришћења шума у научно-истраживачке, туристичке, спортско-рекреативне и друге сврхе.
Шуме и пашњаци у овом сливу су недовољна заштита терена јер су деградирани, прекинутог склопа,
неодговарајућег састава итд. Зато је потребно, уз пошумљавање и затрављивање нових површина,
поправити квалитет постојећих шума и пашњака. С обзиром на многоструку корист од шума, као и на
њену дефицитарност и угроженост терена од ерозије, неопходна је заштита постојећих шума.
Шуме у функцији заштите заступљене су на површини од око 28,7 km2. Према врсти заштите заступљене
су: шуме у функцији заштите вода (I степена изворишта водоснабдевања) које обухватају око 18,1 km2 и
шуме у финкцији заштите земљишта од ерозије површине од око 10,7 km2. Заштитне шуме
најзаступљеније су на територији општине Кнић око 21 km2 (72% укупне површине ових шума), затим у
општини Горњи Милановац (око 5 km2), граду Крагујевац (око 2 km2) и граду Чачак око 1 km2.
Ловна и риболовна подручја
Подручје Просторног плана обухвата део ловишта „Рудник“, којим газдују ЈП „Србијашуме“ на
територијима општине Горњи Милановац, града Крагујевац и општине Топола (ван Просторног
плана). Укупна површина ловишта (по решењу о установљењу) износи око 74 km2. На подручју
Просторног плана налази се источни и југоисточни део ловишта, односно око 50% укупне површине.
Табела I-7: Економски капaцитет за главне врсте дивљачи у ловишту „Рудник“
Основни фонд
Ловно
продуктивна
На 100 ha
Укупно
површина
л.п.п.
1.
Срна
4.500
4,4
200
2.
Дивља свиња
4.000
1,5
60
3.
Зец
5.500
6,0
330
Објашњење: л.п.п. – ловно продуктивна површина.
Ред.
бр.

Врста
дивљачи

Реални прираст
По
Укупно
женки
0,7
64
2,0
36
2,0
170

Економски
капацитет фонд
пред лов
264
96
500

Према конфигурацији терена и надморској висини, ловиште је брдско-планинско. Хидролошки
услови ловишта су веома повољни. јер воде има током целе године. Вегетацијски услови су такође
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повољни, јер су заступљене све врсте шумских асоцијација биљних заједница и агрокултура. Према
станишним условима, постоје добри услови за гајење срне, дивље свиње, зеца и пољске јаребице, док
је за гајење фазана неопходна нега и уношење фазана из вештачке производње.
Поред овог ловишта, у обухвату Просторног плана је и ловиште „Гружа“, које покрива читаву
површину територије општине Кнић и којим газдује Ловачко удружење „Владан Милошевић“ из Кнића
(укупна површина је око 40 km2, а ловна површина је око 35 km2). Ловиште обухвата равничарске
терене долине реке Груже, брежуљкасте терене под воћњацима и брдско-планинске терене под шумом,
на надморској висини од 200 до 600 m. Од дивљачи највише је фазана, пољске јаребице, зечева и срна,
док је посебно атрактивна барска дивљач: дивља гуска и дивља пловка. Развија се добра сарадња
ловачког удружења и Туристичке организације „Кнић“, које организацију лов у комерцијалном
ловишту. Ловци из иностранства (Италија, Кипар, Грчка) су све чешћи гости и у сеоском туризму.
На подручју Просторног плана активно функционише више ловачких удружења/савези који поседују
неколико ловачких кућа (Пајсијевић, Грабовац, Кнић, Гунцати, Забојница, Драгушица), док се у
осталим насељима користе просторије других намена за окупљање чланова друштва.
Акумулација „Гружа“ припада рибарском подручју „Србија – Југозапад“, за који је урађен
средњорочни програм за унапређење рибарства. Према подацима заступљене су следеће врсте:
штука, скобаљ, укљева, гавчица, шаран, бодорка, деверика, крупатица, бабушка, бели и сиви
тостолобик, сом, гргеч, смуђ и сунчица. Водена фауна нема нарочитог значаја за развој привреде, сем
у спортско рекреативне сврхе и укључивање у туристичку понуду.
Минералне сировине
Подручје Просторног плана је претежно изграђено од вулканских стена Котленичког комплекса и
седимената кредне, терцијерне и квартарне старости. На крајњем североисточном ободу слива
јављају се и серпентинити.
Према доступним подацима, на подручју Просторног плана и његовом ближем окружењу значајне су
активности на експлоатацији минералних сировина. Потврђене су резерве андезит – базалта на
локацији Превоје - Бечевица. Истраживање вода врши се у ширем реону села Страгари и Љубичевац.
Истражна поља минералних сировина су: кречњак (Топола - Љубичевац), злато (Страгари), базалт и
андезит - базалт (Превоје и Чукара), никл и пратећи метали (Липовица-Страгари-Кутлово), рожнац
(Рогојевац), руде олова, цинка, бакра и сребра (Рудник), туф (Буковик) и латит (Јасика).
Експлоатациона поља у ширем окружењу подручја Просторног плана су: олово-цинк (Рудник),
лигнит (Мрчајевци), и андезит - базалт (Превоје - Бечевица).
Од објеката геонаслеђа на подручју Просторног плана заступљени су: 1. Објекти историјскогеолошког и стратиграфског наслеђа (неогене старости: профил вулканогено-седиментне серија са
карбонатним интеркалацијама - Неваде, код Горњег Милановца); и 2. Објекти геоморфолошког
наслеђа (ерозивни облици рељефа - Борачки крш, Кнић).
3.1.4. Привредни развој
Постојећу привредну структуру подручја Просторног плана карактерише изразита доминација
пољопривредне делатности, уз релативно слабо развијену прерађивачку индустрију и делатности
терцијарног сектора (трговина, саобраћај, угоститељство, занатске услуге, комерцијалне, финансијске
и остале услуге). У новије време значајну улогу има развој малих погона, пре свега у преради
пољопривредних производа, металском сектору (машиноградњи, металопрерађивачкој делатности,
производњи аутоделова, опреме, итд.), дрвопреради, преради гуме, пластике, картонске амбалаже,
изолационих материјала, производњи сточне хране, текстилној конфекцији, производњи и
флаширању изворске воде, и др.
На руралном подручју је основна привредна делатност пољопривреда, док је мањи број запослених
ангажован у малим производним погонима, услужним делатностима и јавним службама. Квалитетно
обрадиво пољопривредно земљиште основа је досадашњег развоја примарне пољопривредне
производње, посебно сточарства, говедарства, ратарства, воћарства.
Највећи индустријски погони на подручју Просторног плана лоцирани су у: Книћу („Застава –
аутомобили“, погон за замрзавање и прераду воћа „Swisslion Таково“), Гружи (Погон за производњу
пластичних браника), Топоници (Погон за производњу пречистача ваздуха, у саставу „21.октобра“ из
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Крагујевца), Страгарима (Фабрика „Страгарит“ за производњу картона и изолационих материјала),
Љубичевцу (Фабрика за флаширање изворске воде „Бистра“), Враћевшници (општина Горњи
Милановац, Кланица и погон за производњу печурака „Swisslion Таково“), док су мали производни
погони лоцирани у још неколико сеоских насеља: Претоке, Равни Гај-Љубић, Пајсијевић, Бумбарево
брдо, Баре, Гунцати, Кусовац, Кнежевац (општина Кнић). У контактном појасу зоне II акумулације
„Гружа“, у насељу Кусовац, у оквиру ЗЗ „Пољофлора“ производи се кисели купус.
У северном делу општине Кнић (на ширем контактном подручју Просторног плана), на локалитету
Липница налази се рудник гипса, анхидрита и кварца, који је радио до 2005. године, а потом је
приватизован (од 2004-2009. године налазио се у саставу „Holcim Srbija" а.д. тј. раније Цементаре
„Нови Поповац“ из Поповца). Након поништавања приватизације рудника гипса отворен је процес
тражења стратешког партнера за даљи опстанак ове производње. Резерве рудника процењују се на 7
милиона t. На подручју чачанског басена код села Бреснице налази се затворени рудник мрколигнитског угља „Бресница“ са значајним резервама.
На подручју општине Кнић релативно је развијен спортско-рекреативни, сеоски и ловни туризам.
Сеоски туризам развија се у неколико села: Борач, Грабовац, Жуње, Кнић, Дргушица и Баре
(општина Кнић), као и у рудничким селима (општина Горњи Милановац и град Крагујевац).
Општина Кнић припада неразвијеним општинама са нивоом развијености 60-80% републичког
просека и са потпросечним личним зарадама (77,2% јуна 2011.), док су нето личне зараде, иако
потпросечне, нешто веће у граду Крагујевцу (90,1%), Чачку (90%) и Г.Милановцу (82,2%) који
припадају кругу нешто развијенијих општина (80-100% просека Србије).
У протеклој деценији је на планском подручју евидентан пад укупне запослености. На подручју општине
Кнић марта 2011. године било је 1.377 запослених лица од којих је 378 предузетника (Табела I-4).
Табела I-4: Кретање и структура укупне запослености у општинама/градовима
на подручју Просторног плана, 31. март 2011.
Приватни предузетници, лица
запослена код њих и лица која
самостално обављају делатност
(%)
1. Кнић
1.377
345
378
27,5
2. Горњи Милановац
10.012
3.521
1.836
18,3
3. Крагујевац
39.616
7.241
8.787
22,2
4. Чачак
26.111
5.657
7.137
27,3
Подручје ППППН
77.116
16.764
18.138
23,5
Србија
1.754.691
296.398
405.476
23,1
Извор: САОПШTЕЊЕ ЗП21, ISSN 0353-9555, СРБ018 ЗП21 300710, Статистика запослености, број 213 - год. LXI,
29.07.2011. Републички завод за статистику.
Подручје
општине/града

Укупно
запослени

Прерађивачка
индустрија

У структури запослености на подручју општине Кнић прерађивачка индустрија учествује са 25%,
сектор услуга са 74,6%, док пољопривреда, рибарство, шумарство, водопривреда ангажују свега 0,4%
запослених.
На подручју Просторног плана, постоји релативно дисперзна просторна структура привредних
делатности, посебно у сектору прерађивачке индустрије. Производни капацитети на подручју Просторног
плана смештени су у неколико привредно-индустријских („радних“) зона и појединачних локалитета. На
неколико локација врши се вађење камена, од којих је значајнија локација каменолома у Борачком кршу,
посебно због туристичке функције овог простора. Највећу опасност за квалитет воде акумулације
представљају Кланица и погон „Swisslion Такова“ за производњу печурака у Враћевшници, као и
товилишта и штале у непосредној близини реке Груже (у Враћевшници и у Доњој Врбави).9
3.1.5. Туризам
Постојећи туризам на подручју Просторног плана слива акумулације „Гружа“ недовољно је развијен
и афирмисан. Чини га, углавном, излетнички туризам (са високим учешћем једнодневних излета и
ђачких екскурзија) претежно локалног карактера, комбинован са транзитним, сеоским и ловним
туризмом. Неразвијеност туризма подручја може се објаснити застојем у развоју српског туризма
9

Према расположивим подацима, из погона за производњу печурака „Swisslion Такова“ велике количине отпадне воде
отичу у бару површине 1 ha која се налази уз реку Гружу. Загађујуће материје у води потичу из пилећег измета који се
довози у овај погон из других подручја.
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уопште, недовољним познавањем значаја ове привредне гране, лошом организацијом, неадекватним
стандардом услуга, неизграђеном инфраструктуром, одсуством промотивних активности,
необученошћу кадра и сл., али и чињеницом о реално недовољним туристичким потенцијалима за
целогодишњу, разноврсну понуду регионалног или националног ранга. По ППРС-у, највећи део
подручја рангиран је у нетуристичке просторе, а мањи делови у секундарне просторе (језеро Гружа) и
примарне просторе (Рудник у саставу туристичке дестинације Шумадијске планине).
Од туристичких садржаја на планском подручју доминирају непланске викенд куће поред
акумулације „Гружа“, претежно грађана из Крагујевца и Горњег Милановца, уз покушај организоване
изградње бунгалова. Велики број објеката је бесправно зашао у зону II, па и у зону I акумулације, која
је озбиљно угрожена нерегулисаним отпадним водама и чврстим отпадом.
Раније је у општини Кнић био знатно заступљен сеоски туризам започињан углавном појединачним,
приватним иницијативама у 26 од 36 села општине, од тога на подручју Просторног плана у Борачу,
Топоници, Гунцатима, Гружи, Жуњу и делом у Книћу, Кнежевцу, Барама, Љуљацима, Рашковићу и
Бумбаревом брду, а у граду Крагујевац у три села, од тога на подручју Просторног плана у Рамаћи.
Понуда је била заснована на домаћинском угошћавању и ниским ценама, али није била довољно
оплемењивана традиционалним обичајима и још мање понудом у простору/туристичком
инфраструктуром која је заступљена само у дестинацијама вишег ранга ван подручја. Сеоски туризам
је данaс у великом застоју, због депопулације и старења села, али и због смањивања платежне моћи
туристичке клијентеле оријентисане на село. Организован лов у ловачким друштвима остварује се
претежно на брдско-планинским ловиштима западног и северног дела подручја. Евидентан је тренд
смањивања броја туриста и броја ноћења, као и времена задржавања туриста на свим туристичким
садржајима подручја.
Туризам је изразитије развијен у деловима захваћених општина и градова ван подручја Просторног
плана, посебно у градским центрима Крагујевац, Чачак и Горњи Милановац, као и на туристичкој
дестинацији Рудник на територијама општине Горњи Милановац и града Крагујевац. Носиоци
промоције туризма, координације понуде и тражње и културно-едукативних активности у туризму су
туристичке организације општина Кнић и Горњи Милановац, и градова Крагујевац и Чачак.
3.1.6. Становништво, насеља и социјални развој
Становништво
Према званичним подацима последњег пописа (2002. године), на подручју Просторног плана живело
је 22.218 становника у 48 насеља. Према првим резултатима Пописа 2011. године, на овом подручју је
регистровано 19.483 становника, што указује на наставак тренда депопулације који је био присутан и
у претходним пописним периодима.
Заједничка карактеристика готово свих насеља и основни демографски проблем је опадање броја
становника. На то указују показатељи стопе раста становништва која је негативна у већини насеља,
тј. од укупно 48 насеља, свега 5 је забележило пораст становништва у периоду 1991-2002. године (по
новој методологији пописа). То су: Враћевшница, Неваде и Сврачковци (у општини Горњи
Милановац), Грабовац (у општини Кнић) и Кутлово (град Крагујевац). Овакво стање је условљено
негативним природним прираштајем у свим обухваћеним деловима општина/градова на подручју
Просторног плана, а који у апсолутном износу на годишњем нивоу резултује са 560 становника мање
(подаци за 2010. годину). Негативан природни прираштај је у спрези са неповољном старосном
структуром, тј. смањењем удела младих и последично сразмерном расту удела старих у укупном
становништву, при чему је просечна старост становика 46,6 година. Учешће лица која имају више од
65 година у укупној популацији је чак 26,4% (просек за Републику Србију је 16,5%), а тиме се
потврђује констатација да је становништво на подручју Просторног плана у фази најдубље
демографске старости, што је, уз забележен негативан миграциони салдо, односно миграције ка
оближњем Крагујевцу и ка другим већим градовима, основна препрека и ограничавајући фактор за
даљи социо-економски развој.
Просечна густина насељености на подручју Просторног плана је у 2002. години износила око
37 ст./km2, што је далеко испод просека за Централну Србију (96 ст./km2). Као последица
депопулационог тренда, густина насељености је наставила да опада, и према првим подацима Пописа
2011. године износи око 33 ст./km2.
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Кретање становништва према активности најбоље је илустрованo коефицијентом економске
зависности (однос броја лица са личним приходом и издржаваних и броја активних лица), који је
неповољан и указује на даљи пораст броја незапослених као последице отежаних услова
привређивања и инвестирања.
Образовање становништва је полазна тачка при утврђивању економских проблема планског подручја.
Иако повољност представља релативно веће учешће становништва старијег од 15 година које има
завршену средњу школу (око 45%), као и учешће оних са завшеном вишом школом и факултетом
(око 10%), велики је удео одраслих који имају само основношколско образовање (око 23%) или
немају завршену нити основну школу (19,5%). Проценат неписменог одраслог становништва је 2,4%.
Промене броја домаћинстава на подручју Просторног плана, које су од значаја за изградњу бројних
насељских садржаја – станова, комуналних система, нових радних места, условљене су променом
укупног броја становника и раслојавањем домаћинстава. У периоду 1981-2002. године, број
домаћинстава на подручју Просторног плана је опао са 8.169 на 7.276. Пораст броја домаћинстава у
овом периоду су углавном забележила насеља која су и популационо расла (Неваде и Сврачковци у
општини Горњи Милановац, као и Грабовац и општински центар Кнић, у истоименој општини).
Према првим подацима Пописа 2011. године, број домаћинстава на подручју Просторног плана је
наставио да опада и износи 6.580. Уочава се да у је општинском центру Кнић сада мање
домаћинстава него што их је било 2002. године, али је број домаћинстава порастао у насељу Прњавор
(општина Горњи Милановац) и Кусовац и Топоница (општина Кнић).
Мрежа насеља
У обухвату Просторног плана је један општински центар (Кнић) и рурална насеља. Мрежу насеља
одликује диврзификованост и диференцираност у погледу генезе, физиономије, популационе
величине, функцијског капацитета.
Функцијски утицај Кнића као општинског центра на подручју Просторног плана је скроман. О томе
сведочи ниска концентрација становништва у Книћу, тј. чињеница да свега 15% укупног
становништва ове општине живи у општинском центру. На просторну и социоекономску
покретљивост руралног становништва више је утицао развој суседних урбаних центара – пре свега
Крагујевца, а потом Чачка и Горњег Милановца.
На делу територије општина/градова у обухвату подручја Просторног плана, посматрајући број
насеља по величинским категоријама, уочава се да је највише оних са 200-400 становника и са 4001.000 становника (17 респективно). Потом следе популационо најмања насеља са мање од 200
становника (11) и насеља са преко 1.000 становника (3). Популационо највећа насеља одржала су се
захваљујући повољном положају, плодним атарима и развијеним функцијама.
Просечна густина насељености према првим подацима Пописа 2011. године је нешто већа на делу
територија града Чачка (40,5 ст./km2) и општине Кнић (око 38 ст./km2), посматрано у односу на
просек за подручје Просторног плана (33 ст./km2). То је последица концентрације становништва и
привредних капацитета дуж главних саобраћајних праваца.
Насеља су и даље претежно монофункционална, тј. доминатан тип насеља је аграрни. Трансфер
активног становништва, најпре у секундарне, а делимично и у терцијарно-квартарне делатности је
присутан, али се одвија споро. Функцијска трансформација је највише захватила једини општински
центар на подручју Просторног плана (Кнић) и насеља дуж важних саобраћајних праваца.
Посматрајући просторно-функцијскеодносе међу насељима и миграторна кретања становништва
унутар и изван граница подручја Просторног плана, поред општинског центра Кнић, издваја се и
неколико насеља са вишим нивоом опремљености услугама и јавним службама са одговарајућим
пољем утицаја на сеоска насеља окружења и традиционалним везама, што представља основ
формирања руралних центара – микроразвојних нуклеуса.
У категорији супцентра издваја се насеље Страгари које остварује утицај на 11 насеља из окружења
(од чега на подручју Просторног плана покрива сеоски центар Рамаћу), а поред локалног, има и шири
функцијски утицај на подручју града Крагујевац.
Рурални центари – микроразвојни нуклеуси, који доприносе равномерном развоју територије,
издвајају се у оквиру општине Кнић. То су: Топоница (са утицајним подручјем које обухвата 8
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насеља, и то сеоски центар Баре и независни сеоски центар Борач, те примарна сеоска насеља:
Брестовац, Коњуша, Бечевица, Кусовац, Опланић и Гривац); и Гружа, која се налази уз саму спољну
границу подручја Просторног плана, а чије утицајно подручје обухвата 8 насеља од којих су 2
примарна сеоска насеља са подручја Просторног плана (Грабовац и Пајсијевић).
Сеоски центри су: Враћевшница и Неваде (на подручју општине Горњи Милановац); Баре (са
утицајним подручјем које обухвата примарна сеоска насеља Кикојевац, Кнежевац и Љуљаци),
Забојница (са утицајним подручјем које обухвата примарна сеоска насеља Брњицу и Дубраву) и
Бумбарево Брдо (са утицајним подручјем које обухвата примарна сеоска насеља Претоке и
Радмиловић) на подручју општине Кнић; и Рамаћа (са утицајним подручјем које покрива насеље
Каменицу) и Рогојевац на подручју града Крагујевца.
Независни/самостални сеоски центри су се развили као насеља са специфичним функцијама,
самостални центри који немају утицајним подручјем , али са аспекта специфичних погодности и
потенцијала за развој неких делатности као и достигнутог нивоа делатности поседују карактеристике
које их издвајају из групе примарних сеоских насеља. У ову групу насеља на подручју Просторног
плана се сврставају Бресница (на територији града Чачка) која има самостални карактер и везује се
само за вишу категорију насеља; Борач (на територији општине Кнић) који се према природним
специфичностима развија за туристичке услуге; и Остра (на територији града Чачка) која се издваја
као насеље са развијеним центром које се усмерава за услужни сектор.
Највећу групу насеља на подручју Просторног плана чине примарна сеоска насеља чији се развој
заснива на пољопривредној делатности. Ова насеља углавном имају само основне садржаје
неопходне за функционисање самог насеља, а функцијски су усмерена ка одговарајућим центрима.
Насеља из ове групе, која су са повољнијом демографском ситуацијом, као и са условима за развој
делатности, могу да остваре извесну функцијску специјализацију (нпр. насеље Љубичевац на
територији града Крагујевца).
Кључни проблем са аспекта заштите квалитета воде је ширење нове бесправне изградње стамбених и
других објеката у зони II акумулације „Гружа“ које је нарочито интензивирано након 2000. године.
Социјални развој
На подручју Просторног плана су развијене следеће јавне установе и службе:
Дечје установе - Мрежа објеката предшколског васпитања и образовања за добну групу деце до 6
година указује на значајну диференцираност између општинског центра Кнић и осталих насеља. Дечји
вртић је организован само у Книћу и капацитета је 100 деце на целодневном боравку. Површина овог
објекта је 650 m2 и у добром је стању. Издвојена одељења за обавезну припремну, предшколску
наставу, организована су у делу основних школа у осталим насељима планског подручја.
Основно образовање - одвија се у 3 матичне основне школе: Кнић, Гружа и Топоница, као и у већем
броју издвојених одељења матичних основних школа из општинских/градских центара чији су делови
територија обухваћени Просторним планом. Специјализован превоз ученика није организован.
Комплекси основних школа и површине објеката задовољавају потребе, с тим да је неопходно
њихово даље уређење и опремање.
Средњошколско образовање – једина школа на подручју Просторног плана у којој се одвија овај
вид образовања је у општинском центру Кнић. Ова школа је намењена образовним профилима
трговачке и економске струке. Домови за ученике нису организовани. На планском подручју нема
институција високог школства, али се у оближњем Крагујевцу налази Универзитет са 11 факултета од
којих је 6 са седиштем у Крагујевцу, а 2 са седиштем у Чачку. У Крагујевцу се налази и Висока
техничка школа струковних студија.
Здравствена заштита – обавља се на нивоу примарне здравствене заштите, преко Дома здравља
„Коста и Даница Шамановић“ у Книћу и мреже здравствених станица и амбуланти у сеоским
насељима. По територијалном принципу послују следеће организационе јединице здравствених
станица (Гружа, Топоница и Баре – на подручју општине Кнић и Страгари - на подручју града
Крагујевца) и амбуланте (Враћевшница у општини Горњи Милановац, Бумбарево Брдо и Забојница у
општини Кнић, Бресница и Остра на територији града Чачка). За виши ниво здравствених услуга
(секундарну и терцијалну здравствену заштиту), становници са подручја Просторног плана су
упућени на Клинички центар у Крагујевцу. Стање објеката здравствене заштите на планском
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подручју је такво да је зграда Дома здравља у Книћу у релативно добром стању, али захтева даље
опремање. Објекти здравствене заштите на сеоском подручју захтевају санирање, опремање и
уређење њихових припадајућих површина.
Социјална заштита – главни носилац и реализатор активности из делокруга социјалне заштите је
Центар за социјални рад Кнић. Као стручна организација, Центар је кадровски оспособљен, али нема
задовољавајуће просторне услове. Није обезбеђен квалитет, доступност и ефикасност пружања услуга
корисницима социјалне заштите, нарочито кад је реч о осетљивим групама корисника. Трајни
смештај старих лица и збрињавање деце и омладине нису обезбеђени на подручју Просторног плана,
већ се користе регионални капацитети. Услуге које организује невладин сектор у социјалној заштити
нису развијене, док приватан сектор још увек није укључен у пружање услуга социјалне заштите.
Култура – активност на овом пољу се одвија у оквиру Дома културе у Книћу, где је смештена и
библиотека „Др Драгиша Витошевић“ и музеј. Остали домови културе се налазе у
општинским/градским центрима ван подручја Просторног плана, а у оквирима припадајућих
административних целина. Покушаји да се у појединим сеоским насељима на подручју Просторног
плана успостави мрежа објеката домова културе нису уродили плодом тако да су ти објекти углавном
недовршени, неусловни, недовољно опремљени и незадовољавајућег квалитета.
Физичка култура и спорт – највећу заступљеност и масовност има фудбал, за који постоје терени у
већини насеља. У развијеним сеоским насељима постоје и локални спортски центри који, поред
фудбалског терена, садрже и терене за мале спортове. Изражена је заинтересованост за одбојку,
планинарство и спортски риболов. Удружења спортских риболоваца са великим бројем чланова,
организатори су регионалних такмичења, носиоци државног првенства инвалида и еколошког
чишћења обалског подручја Гружанског језера. На подручју Просторног плана нема затворених
спортских објеката (спортских сала). Постојеће спортско-рекреативне објекте на отвореном не прати
адекватан квалитет, опрема и понуда.
3.1.7. Инфраструктурни системи
Саобраћај
Mрежу друмског саобраћаја на подручју Просторног плана чине државни путеви IА реда око 8 km, IБ
реда око 2 km и II реда око 45 km (према Уредби о категоризацији државних путева, „Сл. гл. РС“, бр.
14/12), као и око 19 km државних путева који су укинути новом категоризацијом. Дужина
категорисаних општинских путева на подручју Просторног плана је око 247 km. Заступљене су
следеће деонице:
(1) ДП IА, IБ и II реда:
 ДП IА-2 (тј. ДП I реда број 22), деоница број 0239, од чвора број 0263 (Бућин гроб, km 314+866)
до чвора број 0264 (Неваде, km 324+440) укупне дужине 9,574 km од чега на подручју Плана око
6,76 km на територији општине Горњи Милановац;
 ДП IА-4 (тј. ДП I реда број 5), деоница број 0243 (преклоп са ДП I реда број 22), од чвора број
0043 (Мрчајевци, km 627+754) до чвора број 0044 (Краљево, km 646+272) укупне дужине
18,518 km од чега на подручју плана око 1,25 km на територији града Чачка;
 ДП IБ-15 (тј. ДП I реда број 23.1), деоница број 0271, од чвора број 0064 (Равни гај, km 0+000) до
чвора број 0283 (Витановац, km 25+860) укупне дужине 25,860 km од чега на подручју Плана око
1,90 km на територији општине Кнић;
 ДП II-155 (тј. ДП I реда број 23), деонице број 0269 и 0270, од чвора број 0064 (Равни гај, km
91+441) до чвора број 0043 (Мрчајевци, km 113+981) укупне дужине 22,540 km од чега на
подручју Плана око 18,55 km на територији општине Кнић и града Чачка;
 ДП II-176 (тј. ДП II реда број 212), деонице број 0666 и 0667 од чвора број 0330 (Крагујевац 3, km
0+000) до чвора број 0264 (Неваде, km 40+306) укупне дужине 40,306 km од чега на подручју
Плана око 26,48 km на територији града Крагујевца и општина Кнић и Горњи Милановац;
(2) као и деонице државних путева II реда које су укинуте новом категоризацијом, као што су:
 ДП II реда број 212в, деоница број 0680 од чвора број 0282 (Кнић, km 0+000) до чвора број 0571
(Баре, km 16+977) укупне дужине 16,977 km и цела је на подручју Плана односно на територији
општине Кнић;
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 ДП II реда број 215, деоница број 0719 од чвора број 0521 (Доња Шаторња, km 20+916) до чвора
број 0280 (Влакча, km 36+509) укупне дужине 15,593 km од чега на подручју Плана око 2,32 km
односно територији града Крагујевца.
Табела I-8: Промене у ПГДС на ДП I реда између 2005. и 2011*. године
Број
Број
Дужина,
ПГДС
Деоница
пута
деонице
km
2005.
IA-4
0243
Мрчајевци - Краљево
18,5
6910
IA-2
0239
Бућин гроб - Неваде
9,6
6386
II-155
0269
Равни Гај - Кнић
5,1
4286
II-155
0270
Кнић - Мрчајевци
17,4
3474
IБ-15
0271
Равни Гај - Витановац
25,8
3008
* Подаци за 2011. годину су прелиминарни пре званичне публикације.
Извор: http://www.putevi-srbije.rs/sr/prosecan-godisnji-dnevni-saobracaj

ПГДС
2011.
5978
9366
4905
4416
3768

Промена
-932
2980
619
942
760

Индекс раста
86,5
146,7
114,4
127,1
125,3

Промене у просечном годишњем дневном саобраћају (ПГДС) по одабраним деоницама приказане су
у Табели I-8, за период између 2005. и 2011. године. Раст оптерећења присутан je на деоницама
ДП IА-2, IБ-15, II-155. Највећи индекс раста забележен је на деоници ДП IА-2, Бућин гроб - Неваде
(општина Горњи Милановац) где је већи од 140 и на деоници ДП II-155, Кнић-Мрчајевци (општина
Кнић), где је 127. Пад оптерећења забележен је на деоници ДП IА-4, Мрчајевци-Краљево са индексом
од свега 86. За планска опредељења је посебно значајно што је дошло до повећања оптерећења на
деоници ДП II-155, Кнић – Мрчајевци, за око 27%, а која прелази преко изворишта водоснабдевања,
акумулације „Гружа“. Међутим, учешће теретних возила на овој деоници је незнатно смањено са 317
(од чега су 192 тешка теретна возила) на 300 (и падом броја теретних возила на 110) што се може
сматрати позитивним са аспекта заштите изворишта водоснабдевања.
ДП II-155 пролази кроз зону I и II акумулације у дужини од око 3,4 km (3440 m) на територији
општине Кнић. Ова саобраћајница из правца Кнића улази на подручје Плана, односно подручје слива
акумулације на km 97+312, пролази кроз насеље Кнић и на km 98+839 улази у зону II акумулације.
Саобраћајница у зону I акумулације улази на km 99+959, прелази преко акумулације „Гружа“ мостом,
дужине око 300 m, и поново кроз зону II акумулације пролази у дужини од око 2 km (1984 m), те на
km 102+279 (КО Гунцати) излази из ове зоне. Саобраћајница на стационажи km 104+641, КО
Бумбарево Брдо излази са подручја слива акумулације. Деоница овог ДП Кнић – Мрчајевци има
савремени коловоз и задовољава категорију датог пута по свим стандардима.
Кроз зону II акумулације пролази општински пут (по новој категоризацији то је укинута деоница ДП
II реда број 212в) у правцу југоисток-северозапад, дужине око 5,4 km (5350 m) на територији општине
Кнић. Ова саобраћајница из правца Кнића, од чвора Кнић (km 0+000) у подручје слива улази на km
1+414, а у зону II акумулације на km 2+380. Саобраћајница пролази кроз ненасељено подручје КО
Кнић, свега око 810 m, на подручју КО Драгушица у дужини од око 3410 m, пролази кроз насељено
подручје Драгушице и веома близу зоне I акумулације, док кроз подручју КО Опленић пролази у
дужини од око 1130 m.
Категорисани општински путеви кроз зону II акумулације пролазе у дужини од око 5 km (4920 m) све
на територији општине Кнић. На подручју КО Топоница ови путеви имају дужину од око 650 m, и
пролазе кроз само насеље Топоница и у функцији су насељске саобраћајнице. Кроз подручје КО
Гунцати у дужини од око 1 km општински пут из правца насеља Гунцати се повезује са ДП II - 155.
Овај општински пут пролази кроз КО Жуње у дужини од око 3,3 km (3290m) претежно преко
пољопривредног земљишта, а преко њега се насеља Вишњевац и Жуње повезују на ДП II реда број 155.
Делом подручја Просторног плана, дуж источне границе, пролази и магистрална једноколосечна
неелектрифицирана железничка пруга Лапово-Крагујевац-Краљево (и даље ка граничном прелазу
Ђенерал Јанковић на граници са Републиком Македонијом). На подручју Просторног плана пруга
пролази кроз територију општине Кнић, односно КО Кнић и Грабовац у дужини од око 6,60 km.
Железничке станице су у Книћу и у Гружи.
На подручју Плана нису развијени други видови саобраћаја.
Већина деоница ДП I реда је реконструисана, док су у знатно мањем обиму реконструисани ДП II
реда. Стање категорисаних општинских путева и њихових пратећих елемената није на одговарајућем
нивоу, коловозни застор је често земљани/макадамски, а технички елементи (радијуси хоризонталних
кривина, подужни и попречни нагиби коловоза, одводњавање) нису задовољавајући. Додатни
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проблем су немогућности локалних самоуправа да, услед недостатка финансијских средстава,
одржавају општинске путеве. Пруга није одговарајуће технички опремљена и експлоатише се у
режиму малих брзина. Додатно, недовољан број и неадекватан квалитет железничких возних
средстава утицао је на изразито смањење учешћа железничког саобраћаја у укупном обиму.
Енергетика и енергетска инфраструктура
Подручје Просторног плана опремљено је електроенергетском мрежом и трафостаницама номиналног
напона 110 кV, и дистрибутивном мрежом и трафостаницама напона 35, 20 и 10 кV.
На подручју Просторног плана надлежност над електродистрибутивном мрежом имају ЈП
„Електропривреда Србије”, Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије
„Електросрбија“ д.о.о. Краљево (у оквиру електродистрибутивног предузећа ЕД „Чачак“, погон
„Горњи Милановац“) и Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије ЕД „Центар“ д.о.о.
Крагујевац (у оквиру ЕД „Електрошумадија“ Крагујевац, пословница Кнић).
Мрежа 110 kV напаја се из 5 (пет) трафостаница (у даљем тексту ТС): ТС 400/110 kV „Крагујевац 2”,
ТС 110/35 kV „Горњи Милановац“, ТС 110/35 kV „Чачак 1“ (ван граница Просторног плана),
ТС 110/35/10 kV „Рибеш” (Кнић КГ0020) и ТС 110/35 kV „Страгари” (на подручју Просторног плана).
Мрежа 35 kV напаја се из 4 (четири) ТС 35/10kV: КГ010 „Кнић”, КГ012 „Пајсијевић”, КГ025
„Страгари” и „Бресница”.
Мрежу далековода (у даљем тексту ДВ) чине: а) 110 kV (3 деонице) „Чачак 3”- „Горњи Милановац”,
„Крагујевац 2”- „Кнић”, „Крагујевац 2”- „Страгари”, и б) 35 kV (7 деоница): „Кнић”- „Пајсијевић”,
„Кнић”- „Бресница”, „Рибеш”- „Гружа”, „Рибеш”- „Кнић”, „Чачак 1”- „Бресница” „Страгари”„Чумић”, „Страгари”- „Страгари фабрика”.
Електродистрибутивни систем на подручју Просторног плана одликује смањена сигурност и
поузданост снабдевања потрошача електричном енергијом. Овакво стање последица је старости
постојеће опреме. Мрежа и објекти нису одговарајућег квалитета и квантитета. Падови напона у
електроенергетској мрежи већи су од дозвољених.
На подручју Просторног плана постоје два разводна гасовода: РГ08-02 (деоница Цветојевац – Бресница
и деоница Бресница - ГМРС „Краљево”) и РГ08-10 деоница Бресница - ГМРС „Чачак” који су
транзитног карактера.
Електронске комуникације и поштански саобраћај
Подручје Просторнoг планa припада мрежним групама 034 Крагујевац (територије града Крагујевца
и општина Кнић) и 032 Чачак (територија града Чачка и општине Горњи Милановац).
Телекомуникациона инфраструктура на подручју је неравномерно развијена. У делу насеља у раду су
савремени мултисервисни приступни чворови (MCAH), који пружају све савремене
телекомуникационе услуге. У највећем броју насеља још увек постоје аналогне и дигиталне централе
старије генерације које имају двојнике и не подржавају услуге интернета и пренос података.
Од битног утицаја на развој и квалитет електронске комуникационе мреже и услуга на овом подручју
је постојећа мрежа телекомуникационих оптичких каблова.
На подручју Просторног плана и непосредног окружења постоје магистрални оптички каблови
Београд–Чачак–Ужице, Чачак – Краљево, Крагујевац – Краљево и Крагујевац – Горњи Милановац.
Ови оптички каблови омогућили су да се сви центри градова/општина повежу на телекомуникациону
мрежу Србије, што обезбеђује даљи развој. Поред тога, у оквиру подручја изграђени су и локални
оптички каблови и то: Кнић – Бумбарево брдо, Топола – Страгари, Баре – Топоница, Баре –
Каменица, Топоница – Брестовац, Горња Врбава – Доња Врбава – Враћевшница.
На магистралне и локалне оптичке каблове изграђени су приводи до већине насеља, што омогућава
брзу модернизацију телекомуникација.
Подручје Просторног плана покривају три оператора мобилне телефоније „Теленор“, „Телеком
Србија“ и VIP са више базних станица. Покривеност сигналима није уједначена, али како је мобилна
телефонија у сталној експанзији, стање се врло брзо поправља.
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У непосредној близини подручја је постојећа емисиона станица за TV и FM радио пренос на локацији
Горња Трепча (град Чачак), што уз остала емисиона постројења на подручју обухваћених
општина/градова обезбеђује добре услове за пријем радиодифузије свих врста.
Тренутно су у раду поштанске јединице на седам локација (Кнић, Баре, Забојница, Топоница,
Бресница, Страгари и Враћевшница). Остварена опслуженост подручја од 2900 становника на
поштанску јединицу је добра, али по просторној доступности стање није задовољавајуће.
Комунална инфраструктура
У сеоским насељима у сливу акумулације „Гружа“ налази се око 40 већином несанитарних дивљих
депонија (сметлишта)10 и једна уређена општинска депонија (општина Кнић). Несанитарна дивља
сметлишта се повремено чисте у зонама I и II акумулације. Због већег броја постојећих стамбених и
туристичких објеката у зонама I и II акумулације, већа количина амбалажног отпада одлаже се у зону
I акумулације, односно директно у акумулацију.
Највећи број села у широј зони санитарне заштите акумулације (зона III) изостављен из система
организованог прикупљања отпада, што за последицу има постојање локалних сметлишта, односно
дивљих депонија у близини путева, долинама река и потока.
Прикупљање комуналног отпада са територија локалних самоуправа у обухвату Просторног плана је
једним делом у надлежности општинских/градских комуналних предузећа (Крагујевца и Кнића).
Комунални отпад се углавном, без било каквог претходног третмана одлаже на градске депоније
Крагујевца и Чачка (ван обухвата Просторног плана), општинске депоније Горњег Милановца (ван
обухвата Просторног плана) и Кнића (у зони III акумулације), док се део депонује на сеоска сметлишта.
Све депоније по својим карактеристикама не одговарају санитарним захтевима, чиме процедне
депонијске воде доспевају у слив и тиме посредно и непосредно загађују акумулацију „Гружа“.
Полазећи од података Пописа становништва из 2002. године и апроксимација датих Стратегијом
управљања отпадом за период 2010-2019. године, према којој је просек дневне створене количине отпада
0,6 kg/стан./дневно, процењено је да укупна годишња количина отпада који се продукује на подручју
слива износи 12,5 тона дневно. На територији слива акумулације не врши се селективно уклањање
отпадака, нити се оно даље користи за производњу сточне хране, у пољопривреди и индустрији.
Кланични и животињски отпад, као и друге специфичне врсте отпада не складиште се у складу са
основним мерама безбедности.
На подручју Просторног плана се не продукује опасни отпад, осим у случајевима одлагања материја,
акумулатора и електронског отпада. Проблем се јавља у самој акваторији акумулације у којој се за
потребе понтона користи бурад из хемијске индустрије, чија се садржина излива у језеро.
Насеља у обухвату Просторног плана имају изражен проблем сахрањивања због попуњености и
малог капацитета гробаља. Посебан проблем представља чињеница да се у зони II акумулације (на
удаљености од 200 m од воденог огледала) налази старо сеоско гробље које је и даље у функцији.
Значајан проблем представља управљање гробљима, јер су плански грађена једино општинска гробља
у надлежности јавних комуналних предузећа, док су неадекватно комунално опремљена и уређена
сеоска гробља ретко у надлежности локалних комуналних предузећа.
3.1.8. Заштита непокретних културних добара
Сливно подручје акумулације „Гружа“ одликује се разноврсним и вредним непокретних културним
наслеђем, које потиче из различитих епоха. Изузетну културну вредност представља велики број
праисторијских археолошких локалитета. На подручју Просторног плана евидентирана су следећа
непокретна културна добра (у даљем тексту НКД)11:
1) непокретна културна добра од изузетног значаја (1) - споменик културе Кућа Милоша
Обреновића (КО Горња Црнућа, општина Горњи Милановац).
2) непокретна културна добра од великог значаја (7) - споменици културе:
 Средњевековни град Борач, са црквом Св. Арханђела и гробљем (КО Борач, општина Кнић)
 Манастир Враћевшница (КО Враћевшница, општина Горњи Милановац)
10

Према Националној бази података о депонијама на подручју Републике Србије (Министарство енергетике, развоја и
заштите животне средине, Агенција за заштиту животне средине).
11
Наведени подаци су добијени из базе Републичког завода за заштиту споменика културе.
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Манастир Јешевац, (КО Доња Врбава, општина Горњи Милановац)
Манастир Вољавча, (КО Страгари, град Крагујевац)
Манастир Благовештење Рудничко, (КО Страгари, град Крагујевац)
Црква св. Николе, (КО Рамаћа, град Крагујевац)
Средњовековни град Сребреница, (КО Страгари, град Крагујевац).

Евидентирана су и следећа непокретна културна добра: Мрњина црква у КО Бачевица, Спомен кућа и
Стара кућа Лазовић Радомира у КО Топоници, све у општини Кнић
Заступљеност објеката народног градитељства је богата и разноврсна. Објекти народног
градитељства углавном су ван функције и угушени новоградњом. Поједини објекти који су раније
били заштићени у међувремену су срушени или су знатно изменили свој аутентични облик и изглед
(магаза у Бумбаревом брду, кућа Мишковића у Борачу и др.).
3.1.9. Заштита животне средине
Стање квалитета животне средине на подручју слива акумулације „Гружа“ процењено је у односу на
потенцијалне загађиваче у простору, а кроз анализу квалитета воде акумулације, квалитета
површинских и подземних вода, квалитета земљишта и ваздуха.
Постојећи извори загађења на планском подручју су отпадне воде насеља и појединачних објеката
која се налазе на непосредном сливу (пре свега насеља Кнић и три насеља непосредно уз реку Гружу
– Гривац, Опланић и Жуње, као и шест насеља која непосредно преко притока или директним
сливањем отпадних вода угрожавају квалитет воде - Љуљаци преко Каменичке реке и притока, Баре
преко потока, Топоница преко Топоничке реке, Драгушица, Радмиловић и Претоке преко потока),
неконтролисано коришћење језера у туристичко-рекреативне сврхе, непланска и недозвољена
изградња стамбених и туристичких објеката у зонама I и II акумулације, високофреквентни саобраћај
на постојећем ДП II-155 (прекатегорисан државни пут I реда бр. 23), који мостом прелази преко
воденог огледала, неадекватно коришћење пољопривредног земљишта у непосредној околини
(неконтролисана употреба хемијских средстава у пољопривреди), привредне активности у сливу
акумулације (металопрерађивачка индустрија, прехрамбена и текстилна индустрија, млинови, сушаре
за воће, стругаре, кланица и погон за производњу печурака у Враћевшници), укупне пољопривредне
активности на сливу које за последицу имају прекомерни унос нутријената у акумулацију (штале,
товилишта, прасилишта), депоновање комуналног и кабастог отпада у акумулацију, непостојање
система одвођења отпадних вода, постојеће сеоско гробље у зони II акумулације, експлоатација
камена у сливу (Борачки крш), ерозиони процеси и релативно мала дубина акумулације у односу на
површину воденог огледала.
Водотоци у сливу су предмет повремених физичко-хемијских, биолошких или микробиолошких
контрола квалитета и не постоје програми континуиране контроле квалитета река на основу којих би
се могле предузети мере заштите или интервентне мере санације загађења. Водотоци су изложени
еутрофикацији са слабом способношћу аутопурификације и тенденцијом погоршања квалитета услед
неадекватног одвођења отпадних вода. Водотоци углавном припадају I и I/II класи квалитета.
Квалитет вода акумулације варира од места узорковања. Вода акумулације сврстава се у II класу
квалитета, док се плитки делови и притоке сврставају у II/III класу. Генерално, забележене су
повећане вредности ТОС (укупног органског угљеника), услед повећаних концентрација органских
материја и биолошких активности у акумулацији. Највећи део органских материја у акумулацији је
пореклом од хуминских и фулво киселина. Повремено је квалитет воде нарушен изливањем материја
које се превозе ДП II-155 (прекатегорисан државни пут I реда бр. 23), који прелази преко акваторије.
Поред тога, у акумулацији је повећан и ниво KМnO4 (органске материје) и мангана. Са аспекта
квалитета воде у акумулацији, ерозија има велики утицај на засипање акумулационог простора и
деградацију воде акумулације услед испирања из земљишта разних непожељних састојака (повећан
унос нутријената, пре свега азота и фосфора). Ерозијом земљишта обухваћено је око 90% површине
слива различитог степена, од слабе ерозије до разорне. Површинском ерозијом је нападнут горњи део
слива акумулација „Гружа“, од изворишта до реона села Гривац, а претежно слабом ерозијом доњи
део сливног подручја акумулације „Гружа“. Оваквом стању земљишта допринели су прекомерна
експлоатација сировина, неправилна обрада земљишта, велики проценат присојних експозиција,
нагиби терена, бујице и геолошка подлога.
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Квалитет земљишта слива акумулације „Гружа“ озбиљно је нарушен ерозивним процесима. Отпадне
воде и нафтни деривати који се упуштају у земљиште, пестициди и вештачка ђубрива представљају
директне загађиваче ако се инфилтрирају у текуће воде и саму акумулацију.
На подручју Просторног плана не налазе се постројења која подлежу обавезама SEVESO II директиве.
Такође, није примећен повећан ниво аерозагађења ни буке, осим у коридорима државних путева.
3.1.10. Коришћење и уређење простора од интереса за одбрану земље и у ванредним
ситуацијама
На подручју Просторног плана се налазе 4 (четири) објекта и комплекса од значаја за одбрану земље, који
су сврстани у следеће категорије: „перспективни“ (2) и „Мастер план“ (2)12. За перспективне објекте и
комплексе дефинисаће се услови заштите кроз забрану или различите степене ограничења градње. Зоне
просторне заштите су условљене њиховом наменом и прописују се због безбедности околине од ових
комплекса и активности у њима, у циљу заштите становништва и материјалних добара.
Кључни инфраструктурни објекат на подручју Просторног плана је акумулационо језеро „Гружа“ са
браном, чије је угрожавање могуће ратним разарањима, природним катастрофама и елементарним
непогодама са значајним последицама по становништво, насеља, инфраструктуру и стање животне
средине. Плавни талас у случују пробијања бране је прописно обележен на терену, а и обухвату овог
Просторног плана, могућим плављењем угрожени су делови насеља и пољопривредне површине у
атарима насеља Пајсијевић, Грабовац и Гружа, као и инфраструктурни системи, пре свих постојеће
ППВ, затим ДП I реда IБ-15 и железничка пруга Крагујевац-Кнић-Краљево.
Највећу опасност представља загађивање изворишта водоснабдевања токсичним и другим опасним
материјама услед саобраћајних незгода, ратног дејства или терористичког напада и других спољних
утицаја. Подручје је такође изложено потенцијалном хазарду од елементарних непогода, у првом
реду, опасностима од поплава у горњем делу слива, атмосферских непогода, одроњавања и клизања
земљишта, пожара, земљотреса и др. Потенцијална угроженост од сеизмичког хазарда је висока с
обзиром да интензитет на подручју Просторног плана, за повратни период од 100 година има средњу
вредност од 8°MCS, са тенденцијом раста ка западном делу подручја.
3.2. ПОТЕНЦИЈАЛИ И ОГРАНИЧЕЊА
3.2.1. Посебна намена подручја - Водопривреда
Потенцијали реке Груже и акумулације „Гружа“ морају се разматрати у контексту ширег окружења
слива те реке, које има хидролошке, водопривредне и управљачке интеракције са акумулацијом, у
оквиру планираног Ибарско-шумадијској регионалног система за снабдевање водом насеља. То
окружење чине делови слива Ибра (Студеница), токова Ибра и Западне Мораве, тока Велике Мораве и
његовог алувиона у зони Баточине, као и изворишта Грошничке реке. У овом окружењу акумулација
„Гружа“ има још већи значај, јер је омогућила да водовод Крагујевца прерасте у поуздан супсистем који
је стабилизовао снабдевање водом насеља и привреде у Крагујевцу и широј зони тог дела Шумадије.
Основни потенцијали за коришћење и заштиту вода и развој водне инфраструктуре су:
 Река Гружа, као највећи и најочуванији водоток Шумадије, који дренира еколошки добро очуване
падине Рудника, Јешевца, Вујана, Котленика, и Гледићких планина и представља врло значајан
водни потенцијал у једном од водом најдефицитарнијем делу Србије. Он представља сада једно
од најважнијих ангажованих изворишта Србије, које омогућава да се поступно реализује
планирани Ибарско-шумадијски регионални систем за снабдевање водом.
 Хидрографска целина тока Груже, али и токова Велике и Западне Мораве, са њеном притоком
Ибром и реком Студеницом, представљају комплементарне водне потенцијале који омогућавају
да се реализује један од најзначајнијих интегралних развојних пројеката Србије. Гружа је веома
важан елемент тог потенцијала, јер је омогућила да се развије и нормално функционише
супсистем Водовода Крагујевца, као важна међуфаза система.
 Већ реализован водоводни систем, који је израстао у Крагујевачки супсистем у оквиру Ибарскошумадијског регионалног система за снабдевање водом, представља вредно полазиште за развој тог
система и његовог довођења на ниво најпоузданијих и најзначајнијих регионалних система у Србији.
12

Мастер план отуђења непокретности које нису неопходне за функционисање Војске Србије.

26

Нацрт просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Гружа“








Акумулација „Гружа“ има посебно резервисан простор за прихватање и ублажавање поплавних
таласа. То омогућава, уз израду одговарајућих управљачких модела за оптимизацију управљања у
условима поводања, да се долина Груже низводно од бране брани и активним мерама заштите.
Умешним управљањем том акумулацијом може се остварити потпуна трансформација поводња
вероватноће 2%, а и тзв. стогодишња велика вода (1%) биће знатно ублажена, што ће знатно
побољшати услове за регулацију реке и заштиту низводног дела тока Груже од поплава.
Гружа низводно од бране постаје управљиви водени екосистем, на ком се може управљати
протоцима у еколошки кризним периодима у топлом делу године, када због синергетског
деловања малих протока, високе температуре и смањеног садржаја кисеоника долази до великих
еколошких криза (угинућа риба и уништавање водене фауне). Наменским испуштањем чисте
воде, ниже температуре и обогаћене кисеоником аерацијом млаза на излазу из коничних
затварача, такве кризе ће се моћи санирати. Пошто брана располаже снажним темељним
испустима, у случајевима акцидентних загађења омогућена је врло брза интервенција наменским
испуштањем воде доброг квалитета из акумулације. То омогућава да се у случају потребе
интервенише на читавом делу тока Западне Мораве низводно од ушћа Груже. Овакве акумулације
се у свету третирају и валоризују и као оперативна еколошка резерва великих речних сливова.
Већ саграђен магистрални цевовод као веза ППВ „Гружа“ са Краљевом је значајан са гледишта
поузданости снабдевања Краљева у могућим условима загађења или испада из функције
изворишта у Конаревом пољу.
Постоје повољне могућности да се на доњем току Груже, применом рационалних врећастих брана
висина 2÷3 m, створе акваторије стабилизованих нивоа у основном кориту, што би омогућило
коришћење река за рекреацију на води, али и наводњавање околних површина применом метода
наводњавања „кап по кап“ економски атрактивних култура, које се све више траже (повртарске
културе уз примену пластеника и стакленика, плантажни воћњаци и виногради). Такве стабилне
акваторије у зони насеља пружају одличне могућности за њихову складну урбанизацију.

Развој водне инфраструктуре на подручју Просторног плана подвргнут је бројним ограничењима,
међу којима су најважнија следећа:
 Шумадија представља једно од најдефицитарнијих подручја Србије у погледу вода које се могу
вредновати као водни ресурси. Мала водност река, посебно у централном делу Шумадије,
представља велико развојно, али и еколошко ограничење. То ограничење још више потенцира
велика временска наравномерност вода које се формирају на мањим водотоцима, што јако
отежава услове за уређење, коришћење и заштиту вода, а у неким околностима чак и онемогућава
њихово коришћење без акумулација. Посебно су неповољни велики односи између великих вода
вероватноће 1% (са којима се планирају системи заштите од поплава) и месечних малих вода
вероватноће 95% (меродавних за планирање мера заштите квалитета вода), који се пењу на преко
1:2.000, као и врло дуга трајања малих вода. Све то чини сложенијим и скупљим водопривредне
системе и мере за коришћење и заштиту вода и уређење водних режима.
 Због положаја насеља, саобраћајница и других ограничења, јако су сужене могућности за
реализацију чак и мањих акумулација без којих се не могу користити воде и уредити њихови
бујични водни режими.
 Даље погоршање екстремних хидролошких феномена: велике воде постају све веће и све наглије,
а мале све мање и са све дужим трајањем. Код непостојања услова за реализацију акумулација са
годишњим регулисањем протока, то је велика сметња за коришћење, уређење и заштиту вода.
 Не одржава се у законски прописаним условима тзв. водно земљиште, у коме се, према Закону о
водама, али и према свим другим планским документима (укључивши и ППРС) не смеју градити
никакви објекти осим оних који служе за водопривредне потребе. Посебно су озбиљна
ограничења која су настала у зонама I и II акумулације „Гружа“, где су саграђени велики објекти
(куће за одмор) чак и у зони I заштите (у којој се лагерује грађевински материјал и сви отпаци
који настају у процесу грађења).
 Због неравномерних водних режима, недостатка воде управо у вегетационом делу године, као и
јако сужених могућности за изградњу акумулација са сезонским регулисањем - не постоје услови
за реализацију већих система за наводњавање. Могу се градити само мањи системи и то само у
условима уколико се реализују мале акумулације за сезонско регулисање. У таквим околностима
се могу наводњавати само повртарске и плантажне културе методом „кап по кап“.
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Због малих расположивих вода и реке Груже, чији се водни потенцијали морају приоритетно
усмеравати за водоснабдевање, сужене су могућности за побољшање режима малих вода на
доњем току Груже и на току Западне Мораве у маловодним периодима.
На разматраном подручју слива, због заштите акумулације, не могу се лоцирати нови капацитети
индустрија које су већи потрошачи воде и који имају отпадне воде. Ту се могу развијати само
капацитети виших нивоа финализације, уз коришћење рециркулације воде у технолошким процесима.
Због неспроведене планиране заштите акумулације, већ су се јавиле озбиљне индикације процеса
еутрофикације и погоршања квалитета воде у њој, што захтева интервенције аерацијом у зони
водозахвата, али и веће трошкове пречишћевања у ППВ.
Лоша санитација насеља и одсуство навике житеља тог подручја да се окружење чува од
загађивања (појаве дивљих депонија на обалама и коритима, и навика испуштања отпадних вода у
водотоке) представља врло озбиљну сметњу за пожељно хидротехничко уређење територије и
заштиту вода.

3.2.2. Заштита природе, природних вредности и предела
Потенцијали заштите и одрживог коришћења природних добара су: екосистемска и специјска
разноврсност изражена кроз присуство различитих типова станишта; више биљних заједница међу
којима су посебно значајне заједнице храстових и букових шума, зељасте заједнице камењара
вулканских терена и новонастале заједнице приобалне и водене вегетације акумулације „Гружа“;
знатан број врста у главним таксономским категоријама животињског света, посебно птица и риба,
при чему је богатство, односно квантитативни састав ихтиофауне акумулације „Гружа“ изузетно
значајан фонд гљива, комплекси шумских састојина храстовог и буковог појаса; геоморфолошки и
геолошки феномени геонаслеђа, чији су настанак и обележја највећим делом условљени еруптивним
литолошким комплексом (Борачки крш, Острица, Тријеска, Црни врх); живописни и привлачни
предели изванредне разноликости (акумулација, динамична морфопластика вулканских терена
Јешевца, питоми предели ниског побрђа и др.); опредељење, исказано у ППРС да се планина Рудник,
чији се део налази на подручју Просторног плана, установи за заштићено подручје; и природне
вредности које представљају основу одрживог развоја, пре свега туризма, пољопривреде,
ограниченог коришћења минералних сировина, шума, дивљачи и др.
Ограничења заштите и одрживог коришћења природних добара су: недовољна опремљеност
подручја путевима, уређеним стазама, видиковцима, центрима за посетиоце и другим елементима и
објектима за туристичку презентацију и интерпретацију природних вредности; неуређеност,
местимична запуштеност и комунална неопремљеност насељених делова подручја; ризик од
експлоатације минералних сировина, посебно од отварања већих рудника за површинску
експлоатацију камена који представљају значајан деградациони фактор предела; недостатак
капацитета и материјално-финансијских ресурса органа локалне самоуправе за учешће у
успостављању и спровођењу заштите; и незаинтересованост становништва за заштиту или
сумњичавост у односу на циљеве и прокламоване корисне ефекте заштите.
3.2.3. Природни ресурси
Пољопривредно земљиште
Основни потенцијали за развој пољопривреде су: природне предиспозиције за привређивање,
значајан пољопривредни потенцијал у виду ораница, уз учешће плодног земљишта повољне
бонитетне класе; повољна клима; орографија терена; постојање прерађивачких капацитета за даљи
пласман пољопривредних производа; могућност наводњавања, радна снага; и водни ресурси – река
Гружа и акумулација „Гружа“.
Основна ограничења везана за развој пољопривреде, односно очување, заштиту и адекватно
коришћење пољопривредног земљишта су: уситњеност поседа; прекомерна примена вештачког
ђубрива; недовољна знања које је неопходно применити у савременој пољопривредној пракси;
непознавање присуства загађујућих материја у земљишту; недовољна искоришћеност плодног
земљишта; непланска градња; одсуство категоризације бонитета земљишта за производњу еколошки
безбедне хране; застарелост механизације и начина обраде земље; и релативно низак принос производа.
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Шуме и шумско земљиште, ловна и риболовна подручја
Основни потенцијал за заштиту и уређење шума, шумског земљишта, ловних и риболовних подручја
јесу повољни услови за развој аутохтоних врста шума са приоритетно заштитном функцијом и
задовољавајуће здравствено стање састојина на већем делу шумског подручја, као и присуство
различитих врста фауне. Посебно је важно очување и активирање потенцијала кроз: одрживу
експлоатацију шумских производа; коришћење шума за научно-истраживачке и образовно-васпитне
сврхе; организовано коришћење осталих шумских производа (јестивих гљива, лековитог биља,
сакупљање и откуп шумских плодова, пужева и др.); повољне услове за гајење и развој гајених
дивљачи, њихову задовољавајућу прехрану у току вегетационог периода уз неопходну допунску
прехрану зими; услове повољне за обуку паса птичара и гонича, као и за обуку и лов соколовима;
постојање традиционалне манифестације и могућности за развој ловног туризма; богатство рибљег
фонда и атрактивност локалитета за спортски риболов који може бити део туристичке понуде и др.
Ограничења која се намећу односе се на: недовољно регулисан правни статус површина под шумом;
непознавање потпуног стања шума сопственика; слабо обнављање и вештачко пошумљавање;
недовољну институционалну и кадровску покривеност; недовољну активност у приступу
одговарајућим фондовима развоја шумарства на међународном нивоу; неефикасан систем управљања
и финансирања вишенаменског коришћења укупних шумских потенцијала; угрожен мир у ловишту
постојањем инфраструктуре; и недовољан прехрамбени потенцијал ван периода вегетације.
Минералне сировине
Основни потенцијали заштите и експлоатације геолошких ресурса су евидентирана лежишта и рудне
појаве металичних и неметаличних сировина, локалног грађевинског камена и минералних вода.
Ограничење експлоатације минералних сировина неопходно је услед поштовања режима санитарне
заштите изворишта водоснабдевања и поштовања режима заштите природе на подручјима која су
планирана за заштиту: планина Рудник и акумулација „Гружа“.
3.2.4. Привреда/економски развој
Основни потенцијали за развој привреде су: квалитетно пољопривредно земљиште са развијеном
пољопривредном производњом и прерадом, водни ресурси, лежишта лигнитско-мрког угља (у
чачанском басену код села Бресница), минералне сировине (лежишта гипса, анхидрита и кварца на
локалитету Липница, азбеста код Страгара, мермерне брече у Рамачи, кречне брече у Каменици и
др.); термоминерални извори (бања Вољавча код Страгара, термоминерални извори код
Сврачковаца), природне и културне вредности од значаја за развој туризма; релативно квалитетан
високостручни кадар и остали људски ресурси; изграђени привредни капацитети, услужни
капацитети, крупна регионална инфраструктура (саобраћајнице, железничка пруга, ИКТ), урбана и
комунална инфраструктура, јавне службе, итд. Повољан гео-саобраћајни положај и доступност
подручја, започета међурегионална и суседска сарадња, инициране институционалне промене у
управљању локалним развојем, јесу конкурентске предности.
Међу најважнија ограничења за развој привреде могу се сврстати: депресирана привредна ситуација
са високом стопом незапослености, малом конкурентношћу, ниским нивоом инвестирања и
опремљености; недоступност финансијских средстава и неповољни услови финансирања, слаба
предузетничка култура; релативно неповољна демографска структура; одлив стручног кадра;
недовољно изграђена и неразвијена инфраструктура; бројна предузећа у стечају или ликвидацији.
Међу ограничењима су и слаба понуда комунално опремљених и уређених привредних локација, као
и изостанак санације и превенције eколошких утицаjа на подручју зона санитарне заштите
акумулације „Гружа”.
Посебно ограничење за привредни развој општине Кнић настало је формирањем акумулације
„Гружа“ и успостављањем зона санитарне заштите акумулације, те је дошло до значајних ограничења
у коришћењу земљишта на већем делу територије општине Кнић (око 44% укупне територије
општине), уз одсуство одговарајућих дугорочних компензација. Потапањем дела земљишта за
потребе формирања акумулације „Гружа“ и успостављањем режима зона I и II акумулације
онемогућена је или је значајно ограничена пољопривредна активност на око 29 km2 претежно
висококвалитетног обрадивог земљишта.
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3.2.5. Туризам
Основни потенцијали за развој туризма су: повољан рељеф за летње туристичко коришћење,
природне лепоте и вредности (планина Рудник, објекти геонаслеђа ниске планине Јешевац на
локалитетима Борачки крш, Острица, Тријеска и Црни врх, шумовите ниске планине Котленик и
Буковик, са условима за уређење излетничких и планинарских стаза за пешаке, јахаче и бициклисте,
са пунктовима видиковаца и одморишта, уз укључивање бачишта и др., језеро Гружа као станиште
птица и риба предвиђених за заштиту); повољно поднебље и локације погодне за ваздушне бање;
појаве минералних и термоминералних вода у Сврачковцима и Вољавчи код Страгара, шума и
дивљачи (посебно на простору Рудника); извори и водотоци (река Гружа са притокама); непокретна
културна добра (посебно манастири Враћевшница, Вољавча и Благовештење, средњовековни град
Борач на Борачком кршу, као и остаци средњовековног града у близини насеља Страгари, црква у Книћу
и др.); традиционална манифестација групног лова на лисице „Борачка лисица“ и др. На основу
наведених потенцијала, на подручју Просторног плана има услова за развој летњих облика
излетничког спортско-рекреативног, транзитног, сеоског, ловног и риболовног туризма, уз учешће
споменичког, манифестационог, бањског и климатског туризма и делом зимског и летњег планинског
туризма на Руднику. Према природним и створеним условима и ресурсима, природној и културној
баштини, већи део планског подручја је погодан за локални ниво понуде и тражње, а на акумулацији
„Гружа“ за регионални и на Руднику за регионални и национални ниво. За продужење туристичке
сезоне на део вансезоне и зимске сезоне, од посебног су значаја потенцијали за развој ловног
туризма, чијом комерцијализацијом би се овај туристички производ могао да подигне на регионални,
могуће и на национални ниво, уз повећање искоришћености смештајних капацитета и веће приходе.
Главна ограничења за развој туризма су: одсуство ресурса и услова за обимну и квалитетну
целогодишњу понуду планинског, бањског, сеоског, ловног и других видова туризма, која се може
остварити само у развијеним туристичким дестинацијама; разједињеност понуде међу видовима и
носиоцима туризма, као и међу локалним самоуправама; недовољно развијена мрежа
општинских/локалних путева; лоша комунална опремљеност насеља; неповољна старосна структура и
мали контингент радно способног становништва; лош маркетинг и менаџмент (недовољна промоција
догађаја, непостојање туристичких и услужних капацитета, конкуренција из непосредног окружења);
некомплетан туристички информациони систем и недовољна промоција туризма, неразвијена подршка
туризма у погледу презентације природних и културних вредности; појаве немарног односа према
природној средини који угрожава туристички имиџ (појаве дивљих депонија, бацања смећа у реке,
неуређен предео, непланска градња) и др.; недовољна државна средства за улагање у путну и пратећу
инфраструктуру; непостојање фискалних, кредитних и других субвенција, које би могле да привуку
знатнија страна и домаћа улагања у развој туризма; непримењивање закона у комплементарним
делатностима (закона о заштити животне средине, казнене политике у области комуналне делатности и
екологије, казнене политике у области дивље градње); и угроженост изворишта водоснабдевања, која
траје годинама и манифестује се кроз појаве нелегалне и непланске градњу објеката у зони I и II
акумулације, бројне дивље депоније, објекти и паркинзи на самој обали акумулације.
Условно ограничење за развој туризма на акумулацији „Гружа“ и у њеном окружењу представља
стриктна примена важећег Правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите
изворишта водоснабдевања („Сл. гл. РС“, 92/2008). У том смислу, развој туризма условљен је
променом одредби Правилника у погледу уређења и изградње туристичких садржаја који неће
угрожавати акумулацију (посебно уз прописно елиминисање отпадних вода, чврстог отпада и других
штетних материја).
3.2.6. Становништво, насеља и социјални развој
Становништво
Основни демографски потенцијали на подручју Просторног плана су: могућност повећања
искоришћености контингента активног становништва од којих данас мали број обавља занимање;
унапређење доминантне пољопривредне делатности становништва; релативно повољнија образовна
структура становништва која на нивоу припадајућих територијалних целина има најјаче упориште у
одраслом становништву са средњошколским образовањем.
Кључна ограничења кад је реч о демографском развоју на подручју Просторног плана су: наставак
тренда опадања броја становника у већини насеља на руралном подручју; неповољна старосна
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структура која за последицу има недовољно природно обнављање становништва; повећање учешћа
старог у укупном становништву; ниска густина насељености; ограничене могућности за
запошљавање; економски и други разлози пресељења млађег становништва у развијеније суседне
урбане центре (Крагујевац, Чачак, Г. Милановац, итд.).
Мрежа насеља
Основни потенцијали уравнотеженог просторно-функционалног развоја планског подручја су:
повољан географски положај на коридорима државних путева I и II реда; релативно развијена
полифункционална структура популационо највећих насеља; иницирани процеси функционалне
трансформације насеља, посебно дуж државних путева, чиме се одржава релативна демографска
стабилност ових насеља и јача њихова зона утицаја, односно значај у мрежи насеља; еколошке
специфичности и културно наслеђе које се везује за насеља; локалне иницијативе и заинтересованост
становништва за развој пољопривреде, туризма, услужних делатности и објеката мале привреде.
Ограничења развоја мреже насеља на подручју Просторног плана везана су за: високо учешће
демографски малих и аграрних насеља и изражену депопулацију; ширење нове бесправне изградње
стамбених и других објеката у зони II акумулације „Гружа“ чиме се угрожава здравствена исправност
воде на изворишту; недефинисаност грађевинских подручја и отежано решавање комуналне
инфраструктуре, нерационално заузимање плодног пољопривредног земљишта; и ограничење за
развој делатности у сливном подручју (зони III) акумулације „Гружа“.
Социјални развој
Потенцијали за социјални развој, односно за развој мреже јавних служби и социјалну кохезију
обухватају: примену интегрисаних програма јавних функција (дечје заштите, образовања, социјалне
заштите, културе, здравствене заштите, управе, спорта и др.) у реконструисаним и адаптираним
постојећим објектима јавне намене или објектима појединих домаћинстава, који би имали
вишенаменску функцију; могућност организовања мобилних здравствених екипа и заједничких
мобилних тимова здравствене и социјалне заштите; укључивање приватног и невладиног сектора у
активности социјалног развоја; и коришћење културног наслеђа и природе у целини за нове
рекреативне садржаје – бициклистичке коридоре који пролазе планским подручјем и укључење ових
програма у развој туризма.
Основна ограничења за социјални развој су: недостатак специјализованог (организованог) превоза за
децу предшколског и школског узраста до установа у којима се одвија овај вид дечје заштите и
образовања; лоше стање објеката јавних служби који су у функцији, недостатак школске и
здравствене опреме и возила, као и средстава за њихову набавку и одржавање постојећих објеката;
незадовољавајући услови, квалитет, доступност и ефикасност пружања услуга корисницима
социјалне заштите, посебно кад је реч о вулнерабилним групама корисника; велики проценат
старачких домаћинстава у укупној популацији и велика незапосленост радно способног
становништва; неадекватна институционална, програмска и финансијска подршка за унапређење
културе као и стављање појединих објеката културе ван функције, односно само за повремено
коришћење; недовољна подршка са нивоа Републике за развој аматерског спорта; и ограничења за
спортски риболов због потребе заштите изворишта водоснабдевања.
3.2.7. Инфраструктурни системи
Саобраћај
Основни потенцијали саобраћајног развоја подручја Просторног плана су: повољан саобраћајни
положај у односу на главне националне путне правце (Ибарска магистрала, Западноморавски
коридор, веза са коридором X и др.); близина центара националног и регионалног значаја
(Крагујевац, Чачак и Краљево); планирана изградња аутопута на делу подручја Просторног плана и
планирана изградња аутопутева у окружењу (Е-763 Београд-Пожега и Е-761 Појате-Прељина);
планирана изградња обилазног пута низводно од акумулације „Гружа“ чиме ће се испунити услови о
санитарној заштити изворишта и изместити транзитни саобраћај из насеља Кнић; планирана изградња
обилазнице око насеља Гружа (ван подручја Просторног плана); постојање магистралног
железничког правца са могућношћу модернизације; близина планираног војно-цивилног аеродрома
„Лађевци“ и мањих спортских аеродрома у окружењу (Крагујевац, Прељина, Трстеник и др);
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развијеност друмске мреже која омогућује развој јавног и бициклистичког саобраћаја; развој
пешачких и риболовачких стаза, и др.
Основна ограничења су: неопходност промене режима саобраћаја на ДП II-155 (прекатегорисан
државни пут I реда бр. 23), деоница Мрчајевци-Кнић, и делу мреже општинских путева, услед
поштовања прописа о санитарној заштити изворишта водоснабдевања; пролазак ДП I (односно ДП II)
реда кроз насеља, чиме се смањује безбедност саобраћаја и повећава еколошко оптерећење у
насељима; недовољан квалитет мреже ДП II реда, а посебно стања и квалитета мреже општинских
путева; недовољна испитаност и оправданост планиране трасе аутопута Баточина-Крагујевац-КнићМрчајевци; неодговарајуће стање железничке инфраструктуре и недовољна искоришћеност
постојећих капацитета; велики број изграђених објеката дуж саобраћајница ДП I и II реда; недовољна
афирмација ваздушног саобраћаја; недовољна развијеност јавног и бициклистичког саобраћаја, и др.
Енергетика и енергетска инфраструктура
Потенцијал за развој електроенергетске инфраструктуре представљају могућности за
рационализацију потрошње, повећање енергетске ефикасности и смањење губитака у преносу и
дистрибуцији електроенергије, као и коришћење обновљивих извора енергије (у даљем тексту: ОИЕ)
нарочито хидроенергије, геотермалне, биомасе, соларне енергије и ветроенергије.
Основни проблеми и ограничења енергетске инфраструктуре се огледају у: старости енергетских
објеката, опреме и мреже; техничким губицима у транспорту и дистрибуцији електричне енергије;
веома ниском степену коришћења ОИЕ, непотпуним финансијским инструментима за коришћење
ОИЕ; неизграђеној дистрибутивној гасоводној мрежи; и др.
Електронске комуникације и поштански саобраћај
Основни потенцијал за развој телекомуникационих услуга на подручју Просторног плана
представља постојећа мрежа оптичких каблова и интензиван развој мобилне телефоније. Планираним
развојем мобилне телефоније обезбедиће се квалитетно покривање подручја основним телефонским
сигналом и обезбедити могућност коришћења свих савремених услуга преко мобилне мреже.
Постојећа мрежа емисионих станица (у близини подручја) обезбеђује добро покривање
радиодифузним сигналом свих делова подручја. Оно што предстоји у овој области је дигитализација
постојеће мреже, што ће, највероватније, захтевати изградњу нових репетитора и омогућити знатно
квалитетнији пријем свих врста радиодифузије.
Основно ограничење за развој телекомуникација представља техничко-технолошко стање мреже:
присуство знатног броја аналогних и старијих дигиталних комутационих система који још имају
двојнике и не подржавају услуге интернета и преноса података. Ограничење за развој представља
застарелост и слаба изграђеност приступне мреже, нарочито у брдско-планинским и периферним
деловима подручја; релативно низак ниво економске развијености локалних заједница и сл.
Ограничење за развој поштанског саобраћаја представља неадекватан просторни размештај
поштанских јединица, односно њихова удаљеност од руралних насеља.
Комунална инфраструктура
Потенцијали за развој објеката заједничке комуналне потрошње и комуналне инфраструктуре су
повремено организовано чишћење привремених депонијских простора у зонама I и II акумулације
„Гружа“ и могућност за евакуацију отпада из сеоских домаћинстава у сливу акумулације путем
мобилних трансфер станица.
Ограничења за развој објеката заједничке комуналне потрошње су пре свега тенденција депоновања
комуналног отпада у зонама I и II акумулације, као и на неуређеним и несанитарним депонијама у
сливу акумулације; нерегулисано питање прикупљања и депоновања отпада са једног дела руралног
подручја; одлагање отпада у акумулацију и спирање дивљих депонија са падина у зони заштите
акумулације; локација гробља у зони II акумулације, незадовољавајући начин одржавања гробља,
нерегулисане надлежности јавног сектора за управљање сеоским гробљима, мали и незадовољавајући
капацитет гробља; неадекватно одлагање животињских лешева и др.
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3.2.8. Заштита непокретних културних добара
Подручје располаже са НКД од изузетног значаја (1) и великог значаја (7), али и са више
регистрованих и евидентираних добара која представљају потенцијал за развој туристичке понуде.
Заступљена непокретна културна добра имају широк хронолошки распон, а понуда објеката народног
градитељства је разноврсна.
Ограничења у погледу заштите НКД огледају се пре свега у недовољном степену истражености и
заштите, промени изгледа и функције објеката народног градитељства, или њиховом рушењу. Поред
тога, уочено је и успорено утврђивање статуса и категоризације непокретних културних добара и застој
у стручном рекогнисцирању недовољно истражених делова подручја Просторног плана. Остала
ограничења су: недовољна заштита, неадекватна презентација и интерпретација НКД, у првом реду
наслеђа од изузетног и великог значаја; непоштовање или недефинисане границе заштићене околине
културних добара; НКД још увек немају третман развојног ресурса и економског добра; неразвијеност
стимулација за приватне власнике културних добара једна је од главних препрека за њихово адекватно
одржавање и презентацију; идентификација и вредновање етнолошког наслеђа је у почетној фази
(израда Атласа народног градитељства); и непостојање планова управљања непокретним културним
добрима којима би се прецизирали услови и подршке за њихово коришћење и презентацију.
3.2.9. Заштита животне средине
За афирмацију заштите и очување квалитета животне средине и одрживог развоја на подручју слива
акумулације „Гружа“, потенцијали у погледу квалитета параметара животне средине (вода
земљиште, ваздух и др.) огледају се у следећем: квалитет животне средине може се сматрати
релативно повољним (категорија незагађене и делимично загађене животне средине) на већем делу
подручја; квалитет ваздуха је релативно очуван, будући да нема озбиљних привредних капацитет,
индустријских загађивача, ни саобраћаја већег интензитета); низак ниво комуналне буке у животној
средини; велике површине под шумама, као потенцијал за развој здраве животне средине и очување
биодиверзитета; постојање предела, објеката и екосистема које је неопходно валоризовати како би се
проценио њихов еколошки потенцијал и евентуално спровела процедура заштите; подручје са мањим
потенцијалним територијама за европску еколошку мрежу NATURA 2000; објекти геонаслеђа геоморфолошки и геолошки феномени наслеђа; спремност структура локалне самоуправе за
решавање основних еколошких проблема.
Основна ограничења у погледу квалитета животне средине огледају се у: лошем квалитету воде у
акумулацији „Гружа“; недозвољеном депоновању комуналног, кабастог и опасног отпада у
акумулацију, водотоке и подземне воде; неадекватном одвођењу отпадних вода које директно
загађују земљиште, а процедним водама и акумулацију; инфраструктурној неопремљености (посебно
системима за каналисање и пречишћавање отпадних вода); непланској изградњи у зони I и зони II
акумулације; активностима у рибарству, рекреацији и спорту у зони I акумулације; коришћењу
моторних чамаца за превоз преко акваторије језера; ризицима од изливања опасних материја на
деоници која прелази мостом преко акваторије језера - ДП II-155 (прекатегорисан државни пут I реда
бр. 23) и општинским путевима у зони II акумулације; изражена ерозија земљишта на већем делу
слива акумулације.
3.3. SWOT АНАЛИЗА
На основу анализе потенцијала и ограничења подручја Просторног плана и планираног развоја
посебне намене, издвојене су основне снаге, слабости, могућности и претње развоју акумулације
„Гружа“ (Табела I-9).
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Табела I-9: SWOT анализа
СНАГЕ (постојеће)
 Извориште












регионалног система водоснабдевања у оквиру
Ибарско-Шумадијског регионалног система који снабдева Крагујевац
и Кнић;
Реализовани крагујевачки водоводни супсистем у оквиру ИбарскоШумадијског регионалног система за снабдевање водом;
Повољан геостратешки положај који обухвата брдско-планинско
подручје Рудника на северу и северозападу и долину реке Груже са
акумулацијом у југоисточном делу;
Развијеност пољопривреде као основне привредне делатиности,
развој мањих привредних погона (Кнић, Страгари, Гружа, Топоница и
мања села);
Погодности за пољопривредну производњу – могућности
производње хране, традиција у производњи сточарских производа,
воћа и услови за развој органске производње;
Значајне минералне сировине (лигнитско-мрки угаљ „Бресница“,
технички камен);
Разноврсно културно наслеђе и значајан туристички потенцијал –
велико богатство туристичких ресурса, еколошки очувано подручје,
потенцијал за развој сеоског туризма (Борач, Грабовац, Жуње, Кнић,
Драгушица, Баре и рудничка села) и непокретна културна добра
(средњевековни градови Борач и Сребрница, манастир Вољавча,
манастир Благовештење Рудничко, итд.)
Шумско богатство подручја слива акумулације „Гружа“;
Релативно добра саобраћајна повезаност подручја: ДП II-155 и ДП
II-176;
Изграђене регионалне и локалне институције за подршку развоју
и стратегије локалног развоја у Книћу, Чачку, Крагујевцу, Г.
Милановцу; и
Преовлађујуће квалитетна животна средина.

СЛАБОСТИ (унутрашње)
 Нереализован




















МОГУЋНОСТИ (развојни потенцијали)
 Могућности очувања пољопривредног земљишта рестриктивним

коришћењем агрохемијских средстава ;
 Спречавање засипања акумулације и очување шумског земљишта








реализацијом антиерозионих радова на целом подручју слива;
Развој туристичких активности базираних на постојећим природним
лепотама и вредностима, непокретним културним добрима, лову и др.;
Могућности за унапређење инфраструктурне и комуналне
опремљености (посебно санитација насеља и реализација ППОВ),
остварење функционалне целовитости подручја и уређење
грађевинског земљишта у насељима и зонама планираним за развој;
Адаптација управљачког механизма акумулацијом као инструмента
за превазилажење супротности између управљача изворишта и
интереса локалне заједнице;
Могућност развоја МСП – производних и пратећих услужних
делатности у складу са режимима санитарне заштите акумулације и уз
испуњавање прописаних еколошких критеријума;
Развој еколошки прикладне мултифункционалне пољопривреде, у
складу са режимима санитарне заштите акумулације, могућност
развоја ратарства, виноградарства и воћарства; и
Могућност
побољшања
квалитета
животне
средине
успостављањем режима санитарне заштите акумулације на целом
подручју слива и дефинисањем система мониторинга воде, ваздуха и
земљишта на целом подручју слива.

систем санитарне заштите акумулације,
концентрисани загађивачи су канализације општинског центра
Кнић, и насеља непосредно уз реку Гружу – Гривац, Опланић,
Жуње и др;
Нереализован пројекат санитарне заштите акумулације, због
чега је изражен проблем лоше санитације и испуштања отпадних
вода у сеоским насељима, које доспевају у језеро, уносећи у њега
велике количине нутријената којима се активира развој процеса
еутрофикације;
Мали протоци и велика временска неравномерност вода, што
доводи до смањења протока у вегетационом делу године;
Неодржавање водног земљишта у законски прописаним
условима и изразита нелегална градња у зонама I и II
акумулације;
Висока концентрација органских материја у језерској води,
која је главни узрочник све озбиљнијег погоршања квалитета воде
(смањења садржаја кисеоника и pH вредности и повећања
концентрација мангана, амонијака, нитрита, утрошка калијум
перманганата);
Ниска цена воде, која не задовољава ни трошкове просте
репродукције сложеног субсистема водовода Крагујевца,
Непостојање услова за реализацију већих система за
наводњавање;
Неконтролисано
коришћење
природних
ресурса,
пољопривредног и шумског земљишта, експлоатација сировина;
Низак стандард становништва
и релативно висока
незапосленост;
Неплански развој туристичко-рекреативних активности
(купалишног туризма, риболова);
Заостајање развоја у руралном подручју, уситњеност поседа,
застарелост механизације, слаба организованост пласмана
пољопривредних производа;
Депопулација, старење становништва и лоша старосна
структура пољопривредног становништва;
Недовољна инфраструктурна опремљеност насеља и слабо
одржавање инфраструктуре;
Недовољно развијени капацитети локалне самоуправе за
подршку предузетништву;
Проблеми загађивања воде акумулације „Гружа“ отпадним
водама из стамбених и туристичких објеката;
Нерешен проблем комуналних депонија и управљања отпадом
(у зонама I и II акумулације); и
Недовољно коришћење подстицајних средстава из домаћих и
страних фондова.

ПРЕТЊЕ (развоју)











Даља бесправна изградња нових објеката у зонама I и II
акумулације;
Даље несанитарно депоновање отпада и неадекватна
евакуација отпадних вода из постојећих стамбених и
туристичких објеката у зоне I и II акумулације;
Даље неадекватно коришћење акумулације за спортскорекреативне активности и неконтролисано изловљавање рибе;
Даља еутрофикација језера која настаје као резултат ерозионих
процеса и насипања, као и одлагања органских материја у језеро;
Алтернативе привредног развоја које нису засноване на
принципима одрживог развоја и строге заштите акумулације
„Гружа“;
Даље угрожавање животне средине у зонама санитарне
заштите акумулације „Гружа“;
Ограничени финансијски ресурси, неразвијени модалитети
јавно-приватног партнерства у активирању и коришћењу ресурса
и инвестицијама;
Спорост раста нових МСП и привлачења СДИ;
Јачање неповољних демографских процеса у руралним
срединама и пораст сиромаштва; и
Неразвијена предузетничка култура и слаб ниво развијености
имплементацијских, управљачких и контролних инструмената у
реализацији регионалне и локалних стратегија.
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II ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И ОПШТА
КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
1. ПРИНЦИПИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
Основни принципи заштите, уређења и одрживог развоја подручја Просторног плана које располаже
значајним, али недовољно заштићеним и активираним природним потенцијалима и територијалним
капиталом, јесу:
 заштитa и унапређења животне средине, посебно квалитета изворишта вода акумулације „Гружа“;
 заштита и одрживо коришћење водног, пољопривредног и шумског земљишта, посебно од
непланске изградње у зонама I и II акумулације;
 повећање уређености, конкурентности и ефикасности територијалног развоја; просторнофункционална интегрисаност и усклађен интегрисан развој и заштита изворишта са
припадајућим, суседним и осталим јединицама локалне самоуправе у окружењу;
 унапређење територијалне кохезије, капацитета подручја и полицентричан територијални развој
(посебно јачање везе урбаних и сеоских насеља), унапређење саобраћајне приступачности и
уређење површина за потребе развоја стимулативног пословног окружења;
 развој културног и регионалног идентитета; перманентна едукација грађана и администрације и
учешће јавности у одлучивању;
 принцип супсидијарности и јавно-приватног партнерства; принцип веће транспарентности у
доношењу одлука;
 заштита јавног интереса, јавних добара и добара у општој употреби (приритетно изворишта
акумулације „Гружа“); релативизација конфликата у коришћењу изворишта и одрживом развоју
локалних заједница; и
 ублажавање и спречавање депопулације и побољшање старосне структуре становништва мерама
економске, социјалне и других политика којима се утиче на бржи економски просперитет и развој
села, јачање економске позиције пољопривреде и пољопривредних произвођача, развој
инфраструктурног и подизање комуналног и јавног стандарда у малим насељима.

2. ОПШТИ И ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
2.1. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
Полазећи од одредби Просторног плана Републике Србије, Водопривредне основе Републике Србије
и посебних намена подручја Просторног плана (извориште вода, пољопривредно-сточарско и шумско
подручје, подручје инфраструктурног коридора Баточина-Крагујевац-Прељина, природне и
туристичке вредности и др.), а имајући у виду препоруке и стандарде Европске уније у погледу
одрживог развоја у области политике вода8 и заштићеним подручјима9, утврђују се следећи општи
циљеви заштите, уређења и одрживог развоја подручја:
1) одрживо коришћење водних ресурса, обезбеђење трајне и интегрисане заштите и унапређења
квалитета вода акумулације „Гружа“ - као важног објекта у саставу два водопривредна система
на сливу Западне Мораве и то: Ибарско-шумадијског регионалног система за снабдевање насеља
водом (са крагујевачким супсистемом и више парцијалних водовода - Краљева, Врњачке Бање,
Аранђеловца, итд. – који ће се током времена, након реализације Студеничко-Ибарског
подсистема, магистралним доводима спојити у једну функционално-управљачку целину у циљу
повећања поузданости и функционалности); и Западноморавског речног система за интегрално

8

Directive of the European Parliament and of the Council 2000/60/EC – Establishing Framework for Community Action in the Field
of Water Policy.
9
„Европска повеља за одрживи туризам у заштићеним подручјима“, „Европске перспективе просторног планирања“,
смернице Међународне уније за заштиту природе, Светске туристичке организације и Програма Уједињених нација за
животну средину и др.
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2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)
9)

коришћење, уређењe и заштиту вода (заштита од поплава, заштита квалитета вода, вишенаменско
коришћење вода);
очување и обезбеђење простора за функционисање и изградњу водопривредне инфраструктуре и
објеката; успостављање зона санитарне заштите акумулације и утврђивање режима заштите,
коришћења и уређења тих простора; успостављање ефикасније контроле заштите, коришћења и
изградње простора у зонама санитарне заштите акумулације;
усклађивање размештаја активности и физичких структура са режимима заштите акумулације,
природних и културних добара, односно обезбеђивање услова за даље функционисање
постојећих и планираних привредних активности, насеља и инфраструктурних система, као и
обезбеђење услова за њихово измештање уколико се њихова функција не може ускладити са
функцијом акумулације и режимима заштите изворишта, природних и културних добара;
заштита, очување, унапређење и одрживо коришћење природних вредности, односно
интегритета, лепоте и разноликости предела;
усмеравање демографских процеса у правцу ублажавања депопулационих трендова и повећања
удела млађих контингената становништва диверзификацијом економских активности, стварањем
услова за запошљавање и радно ангажовање, ревитализацијом сеоских насеља, повећањем
саобраћајне доступности и квалитета живљења;
стварање услова за реализацију компензација локалном становништву у складу са ограничењима
режима заштите вода, кроз развој инфраструктуре и објеката, активности и функција јавног
значаја, развој локалне економије и запослености стимулацијом постојећих и нових привредних
делатности компатибилних са функцијама изворишта и просторно дистрибуираних у складу са
режимима зона санитарне заштите акумулације „Гружа“ (алтернативна сеоска економија, развој
туризма, МСП и др.);
стварање услова за одмор, рекреацију и едукацију посетилаца о природним и културним
вредностима подручја, организовањем садржајно заокружене туристичко-рекреативне понуде
усклађене са режимимa заштите акумулације и интегрисане у туристучку понуду окружења.
одговорно управљање просторним развојем, уређењем и заштитом акумулације „Гружа“ у складу
са реалним потенцијалима и ограничењима природних и створених вредности;
утврђивање елемената за интегрално (вишенаменско) коришћење и заштиту водних ресурса на
основу праведне и избалансиране политике усклађивања националних/регионалних интереса за
коришћење вода с дугорочним интересима и потребама економског и социјалног развоја
локалних заједница, посебно опшине Кнић и града Крагујевца.

2.2. ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
Оперативни циљеви заштите и коришћења вода и развоја водопривредне инфраструктуре су:
 заштита слива изворишта воде регионалног значаја акумулације „Гружа“ применом мера уређења
и заштите простора; побољшање параметара квалитета воде у акумулацији трајним обезбеђењем I
и I/II класе квалитета свих водотока у сливу (према ВОС);
 снабдевање водом Крагујевца и осталих насеља која су у крагујевачком супсистему, са
обезбеђеношћу већом од 97% (до 99%), уз обавезност испоруке воде од бар 70% у односу на
тражене количине и у периодима неопходних редукција; планиране бруто норме потрошње су
300 L/корисник на дан, колико се сада планира и у најразвијенијим водоводима (што подразумева
обавезу да губици у мрежи не прелазе 15÷18%);
 повећање поузданости локалних водовода за снабдевање села ван домашаја регионалног система
и заштита локалних изворишта;
 уређење водних режима и заштита од поплава насеља у долини Груже са степеном од Qvv2%, тј. од
педесетогодишњих великих вода (према ППРС); ублажавање поплавних таласа и на Западној
Морави низводно од ушћа Груже; побољшање режима малих вода и остваривање пуне еколошке
заштите водотока Гружа испуштањем минималног одрживог протока воде из акумулације;
 санитација насеља која се налазе у сливу Груже;
 уређење корита Груже низводно од бране по принципима натуралне регулације;
 антиерозивна заштита слива применом: биолошких мера заштите (пошумљавање, мелиорација
пашњака) и техничких мера; реализација планираних радова на заштити акумулације од
еутрофикације; и
 изградња малих акумулација у горњим деловима слива у складу са режимима заштите природних
и културних вредности, водним режимима и другим водопривредним системима.
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Оперативни циљеви заштите природе, природних вредности и предела су:
 одржање специјске разноврсности дивље флоре и фауне;
 идентификација станишта која чине основу за функционално заснивање националне еколошке
мреже и управљање том мрежом; очување станишта, јачање, бројчано снажење и просторно
ширење популација заштићених, односно ретких, угрожених и критично угрожених биљних и
животињских врста;
 идентификација међународно значајних еколошких подручја односно станишта од значаја за
заштиту европске дивље флоре и фауне по програму NATURA 2000;
 одржање екосистемске разноврсности и заштита природних и агроекосистема од инвазивних
врста биљака и животиња, као и од других врста, сорти и раса које уносе непожељне промене у
природни и агробиодиверзитет;
 управљање развојем и уређењем предела интегрисано са заштитом природних и културних
вредности и одрживим развојем подручја;
 конзервација делова подручја у затеченом, приближно изворном стању ради заштите интегритета
и спонтаног функционисања њиховог укупног природног комплекса (као строге резервате за
научне, образовне и културне потребе, нарочито резервате шумске вегетације, станишта
значајних биљних заједница и популација биљака и животиња, посебно на планинским деловима
подручја) за научне, образовне и културне потребе;
 очување старих, по димензијама и врсти репрезентативних и у другом погледу значајних стабала
дрвећа и њихових групација;
 проглашење већих заштићених подручја природних вредности, успостављање режима и
спровођење мера заштите и организовање управљања тим подручјима; и
 истраживање, очување, презентација и одрживо коришћење локалитета, природних објеката и
појава који својим геолошким, геоморфолошким, хидрографским или другим обележјима
представљају истакнуте, ретке и привлачне вредности геонаслеђа.
Оперативни циљеви коришћењa и заштите природних ресурса су:
 уређење и газдовање пољопривредним и шумским земљиштем према режимима и условима
заштите изворишта;
 спречавање непланског заузимања пољопривредног земљишта у непољопривредне намене и
предузимање мера за: очување или сукцесивно повећање његове природне плодности; планско
уређење и ефикаснију контролу изградње, нарочито зони II акумулације и у рубним зонама насеља;
обезбеђење регионалне аграрне политике за укрупњавање пољопривредних газдинстава и
формирање мањег броја савремено опремљених фарми уз економску валоризацију
агроеколошких погодности за производњу и прераду пољопривредних призвода;
 заустављање процеса деградације педолошког слоја предузимањем комплексних мера заштите од
ерозије;
 побољшање општих услова живљења на селу: унапређивањем производње (органске, тј. биолошке
или еколошке) хране, прераде и пласмана традиционалних пољопривредно-прехрамбених
производа, препознатљивог географског порекла и квалитета (регионално брендирање), у садејству
са развојем туризма, домаће радиности, занатства и трговине, обновом и уређењем села;
 заштита, очување и унапређење стања шума и шумске инфраструктуре на подручју слива;
 повећање степена шумовитости пошумљавањем аутохтоним врстама дрвећа сливног подручја у
оквиру биолошких антиерозивних радова и вансливног подручја на шумском земљишту VI, VII и
VIII бонитетне класе;
 вишенаменско рекреативно коришћење укупних потенцијала шумског подручја; усаглашавање
интереса шумарства и ловства са развојем туризма; превентивна заштита шума од различитих
угрожавајућих фактора, а нарочито од пожара;
 заштита, гајење и рационално коришћење дивљачи, постизање оптималне бројности и густине
популације; побољшање природних услова станишта за све врсте дивљачи и заштита ретких и
проређених врста (трајно заштићене врсте); и
 санација и рекултивација делова подручја где се одвија, односно где је завршена експлоатација
минералних сировина; истраживање и утврђивање могућности експлоатације економски
интересантних резерви минералних сировина у складу са режимима заштите изворишта.
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Оперативни циљеви развоја привреде су:
 заштита егзистенцијалних интереса локалног становништва обезбеђењем допунских и
алтернативних извора прихода становништва у туризму, услугама и другим економским
активностима и повећање доступности и уређености простора; дисперзија МСП и микробизниса у
центрима заједнице насеља и туристичким насељима као и обезбеђење повољних локација
различитог степена опремљености и других пословно-инвестиционих услова у складу са
расположивим ресурсима, ограничењима и условима заштите изворишта; ревитализација дела
постојећих браунфилд локација;
 подршка развоју предузетништва и МСП у производњи и услугама; економско-еколошка
рехабилитација прерађивачких капацитета, применом еколошки ефикасних технологија, штедњом
сировина, енергената и воде, смањењем индустријског отпада и транспорта;
 подршка развоју мултифункционалне пољопривреде засноване на традиционалној производњи
високовредних локалних производа и пружању агроеколошких услуга; повећање физичког обима
укупне и тржишне производње јагњећег, јунећег и коњског меса, крављег и овчијег млека и
њихових прерађевина, аутохтоних врста коштуњавог и бобичастог воћа, лековитог и ароматичног
биља, шумских плодова, рибе и др.; и
 јачање политике запошљавања, едукације, преквалификације и креирање промена на тржишту
рада, едукација становништва у области алтернативне сеоске економије, туристичке делатности
(култура становања, неговање пејзажа и окућнице, кулинарство, маркетинг, комуникација,
културни амбијент и сл.) заштите природе и изворишта вода.
Оперативни циљеви развоја туризма су:
 развој интегрисане туристичке понуде подручја усклађене с режимима и мерама заштите
квалитета воде, природних и културних вредности;
 стварање услова за задовољавање целогодишње, првенствено излетничке тражње урбаног
становништва ближих већих градова за специјализованим спортско-рекреативним, здравственорекреативним и културолошким и забавним активностима и садржајима понуде у простору;
 развој туризма и рекреације на води, обалама акумулације и њених већих притока (у складу са
режимима заштите изворишта); сеоског, еколошког, ловног и транзитног и других видова туризма;
 модернизација, комунално опремање и комерцијализација постојећих и потенцијалних
смештајних капацитета, посебно у сеоским домаћинствима, као и викенд кућама; и
 побољшање ефикасности управљања развојем туризма, приоритетно координацијом активности и
усклађивањем интереса заштите акумулације и природе и развоја туризма; и др.
Оперативни циљеви развоја становништва, мреже насеља и социјалног развоја су:
 смањење емиграционих кретања, побољшање економске структуре становништва и повећање
просторне покретљивости становништва;
 задржавање и насељавање контингената млађег, посебно женског становништва стимулисањем
локалног запошљавања и самозапошљавања и увођењем програма формалног и неформалног
образовања којима би се омогућила преквалификација, доквалификација и други облици
усавршавања радне снаге, тј. развој система сталне обуке на раду и образовања за рад;
 унапређење саобраћајне доступности, инфраструктурне и комуналне опремљености центара
заједнице села, насеља у близини и у зони II акумулације, насеља са туристичким и другим
специфичним функцијама, развојем и ревитализацијом водопривредне инфраструктуре и
комуналне опреме до нивоа квалитета који обезбеђује заштиту изворишта, животне средине,
природних и културних добара и вредности и омогућава побољшање услова живљења; и
 повећање доступности и квалитета услуга јавних служби, флексибилнијом организацијом, развојем
мобилних служби и специјализованих програма дечје, здравствене и социјалне заштите и културе.
Оперативни циљеви развоја саобраћајне, енергетске инфраструктуре, електронских
комуникација и комуналне инфраструктуре су:
 побољшање квалитета и развој мреже државних и општинских путева као и других техничких
система у складу са успостављеним режимима заштите изворишта, природних и културних
добара, и са циљем рационалније организације простора, интегралног развоја и уређења подручја;
 развој саобраћајне и рекреативне инфраструктуре у функцији развоја туризма (бициклистичких,
пешачких, риболовних стаза и др.);
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обезбеђење довољног, сигурног, квалитетног и економичног снабдевања електричном енергијом
свих потрошача;
реализација електронских комуникација и информационог система у функцији акумулације;
техничко осавремењавање постојеће и изградња квалитетне и поуздане електронске
комуникационе мреже и уједначавање доступности поштанског саобраћаја, нарочито за слабо
насељени део подручја;
затварање и санација постојећих депонија и рекултивација земљишта уз усмеравање отпада ка
трансфер станици (ван сливног подручја) односно ка регионалној санитарној депонији;
установљавање децентрализованог система управљања отпадом у сеоским насељима системом
мобилних центара; и
сакупљање опасног отпада из домаћинстава и његово усмеравање ка регионалном
складишту/центру за опасан отпад.

Оперативни циљеви заштите НКД су:
 заштита, уређење и презентација НКД која су установљена и предвиђена за заштиту;
 очување аутентичности и уређење заштићене околине НКД и њиховог природног окружења;
 туристичка интерпретација непокретног и нематеријалног културног наслеђа; и
 укључивање културног наслеђа у путеве културе.
Оперативни циљеви заштите животне средине су:
 санација и рекултивација зоне II акумулације и других површина у сливу деградираних људским
активностима;
 утврђивање система мера за ограничавање утицаја активности које су у конфликту са заштитом
слива акумулације, природе и животне средине (активности експлоатације минералних сировина,
развој појединих видова туризма и индустријских погона, депоније и др.);
 развој интегралног катастра загађивача на подручју слива акумулације;
 повећање обима инвестиција за заштиту животне средине;
 интегрална заштита вода, ваздуха и земљишта спречавањем инцидентних неконтролисаних
испуштања загађујућих материја контролисаним и санитарно безбедним прикупљањем и
пречишћавањем отпадних вода, прикупљањем и евакуацијом чврстог отпада, и развојем система
мониторинга квалитета животне средине;
 контролисано коришћење агротехничких мера уз спречавање употребе хемијских средстава којa
негативно утичу на квалитет изворишта и животну средину;
 унапређење чистоће приобаља акумулације и окружења насеља, саобраћајних коридора и зона
рекреације;
 побољшање информисања и примарна едукација становништва и посетилаца о заштити
акумулације и животне средине; и
 повећање учешћа јавности у доношењу одлука које могу имати утицаја на квалитет акумулације и
животне средине.

3. РЕГИОНАЛНИ ПОЛОЖАЈ И АСПЕКТИ РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ И ФУНКЦИОНАЛНЕ ВЕЗЕ И МЕЂУОДНОСИ СА ОКРУЖЕЊЕМ
Подручје Просторног плана налази се у Шумадији у централном делу Србије и припада региону
Шумадије и Западне Србије. У обухвату је два административно-управна округа: Шумадијског на
западу (делови града Крагујевац и општине Кнић) и Моравичког на западу (делови града Чачак и
општине Горњи Милановац).
Везе са другим деловима Републике Србије остварују се првенствено државним путевима ДП II-155
(прекатегорисан ДП I реда бр. 23, деоница Баточина-Крагујевац-Кнић-Мрчајевци) и ДП IБ-15
(прекатегорисан ДП I реда бр. 23.1, деоница Гружа-Краљево), који повезују аутопут Е-75 (коридор X)
са „Ибарском магистралом“ и правцем планираног аутопута Е-763 (једна од ретких попречних веза у
Србији) интегришући подручје Просторног плана са Крагујевaчком, Чачанском и Краљевачком
агломерацијом, односно са Београдом, Нишем и правцем ка Јужном Јадрану. Ово је секундарна
развојна осовина Србије, којој посебан значај даје планирани аутопут Е-761 од Појата према
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Прељини и даље ка Републици Српској (Вишеграду), односно коридору 5C у Федeрацији БиХ. Преко
ове развојне осовине остварује се веза са моравском и ибарском развојном осовином.
За просторно-функцијску трансформацију подручја Просторног плана најзначајнији су утицаји
следећих центара у окружењу: Београда (главног града, националног центра међународног значаја); и
у великој мери Крагујевца и Чачка (центара државног и макрорегионалног значаја) атрактивних
урбаних агломерација са концентрацијом капитала/инвестиција и радних места, сектора услуга и
услуга високог образовања, здравства и културе, чиме се врши утицај на демографску и
социоекономску трансформацију подручја Просторног плана и Србије у целини, пре свега
селективном емиграцијом млађег, фертилног и образованог контингента становништва.
Развој и заштита подручја посебне намене је од изузетног регионалног значаја имајући у виду да је
акумулацијa „Гружа“ један од кључних објеката у саставу два водопривредна регионална система на
сливу Западне Мораве и то: Ибарско-шумадијског регионалног система за снабдевање насеља водом
и Западноморавског речног система за интегрално коришћење, уређења и заштиту вода. Од посебне
важности је место акумулације „Гружа“ у регионалном систему за снабдевање насеља водом који се,
поред крагујевачког супсистемa, састоји из више парцијалних водовода Краљева, Врњачке Бање,
Аранђеловца и др., који ће се током времена магистралним доводима спојити у једну поуздану
функционално-управљачку целину водопривредног система. Управљање водним ресурсима и
заштита вода у сливу акумулације обезбедиће се координацијом активности кључних актера из
домена водопривреде на републичком и локалном нивоу управљања и унапређењем сарадње
обухваћених и других заинтересованих јединица локалне самоуправе.
Поред тога, регионална сарадња ће се односити и на очување природе, природних ресурса и животне
средине, одрживи развој руралних подручја, туризма и инфраструктурних система, као и заједнички
наступ код републичких фондова, претприступног ИПА фонда и других релевантних међународних
асоцијација за реализацију развојних програма у заштићеним подручјима, привредне и друге сарадње
и јачање партнерстава на нивоу локалних самоуправа.
Успостављање структурно квалитетнијих веза може се остварити повезивањем урбаних центара у
шире регионалне урбане асоцијације, пре свега синхронизованим развојем комплементарних
делатности из области рада (комплементарна привреда – усаглашавање производних програма и
привредних капацитета и интегрисање туристичке понуде, рационално коришћење природних и
социјалних ресурса, слободно кретање радне снаге, заједнички наступ на тржишту и др.), услуга и
јавносоцијалне инфраструктуре (саобраћај, здравство, високо образовање, информације и др.).

4. ОПШТА КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА СЛИВА АКУМУЛАЦИЈЕ „ГРУЖА“
Стратешко опредељење је да се обезбеде услови за трајну заштиту и коришћење изворишта
републичког значаја и за одрживи развој подручја слива акумулације „Гружа“.
Основне концепцијске поставке и опредељења заштите, уређења и одрживог развоја подручја
Просторног плана јесу:
 Заштита слива акумулације „Гружа“ оствариваће се успостављањем и поштовањем режима зона I, II и
III акумулације на око 52% површине планског подручја, очувањем и унапређењем квалитета вода
притока и акумулације у I и I/II класи. Приоритет је санитација насеља и успостављање ефикасније
контроле заштите, коришћења и изградње простора у зонама санитарне заштите акумулације уз
обезбеђење институционално-организационе подршке и умрежавање свих релевантних актера чиме
се обезбеђује јавни интерес заштите вода и омогућава развој локалних заједница.
 Заштита природних вредности и добара оствариваће се формирањем и функцијама мреже заштићених
и еколошки значајних подручја, очувањем заштићених и строго заштићених врста дивље флоре и
фауне, феномена геонаслеђа и кључних обележја предела, уз одрживи развој туризма.
 Туристичка понуда биће техничко-технолошки и организационо унапређена и функционално
заокружена, посебно у погледу уређења, опремања села и коришћења садржаја понуде у
приобаљу акумулације и интегрисана са понудом непосредног окружења. Планско опредељење је
да ће туризам представљати алтернативну делатност и вид компензације локалном становништву
за различита ограничења у развоју који намећу режими заштите изворишта и природног наслеђа и
ресурса. Туризам ће активирати развој комплементарних активности и структура (посебно у
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производњи органске хране, аутентичних етно-производа, традиционалних заната, јавних служби,
инфраструктуре и др.) и подржати заштиту и презентацију природних и културних вредности.
Привредни развој подручја оствариваће се подржавањем динамичног привредног раста у
делатностима комплементарним заштити изворишта и природних вредности. Приоритет има развој
водопривреде, а потом њој комплементарних делатности: одрживог туризма, органске
пољопривреде, шумарства и услуга. Остваривање ових опредељења подразумева примену
европских директива о водама и принципа одрживог развоја у заштићеним подручјима који може
да активира територијални капитал подручја; и ефикасно спровођење реформских процеса да
допринесу јачању конкурентности привреде. Подстицање развоја конкурентне и одрживе
пољопривреде и руралног туризма омогућиће побољшање квалитета живљења сеоског
становништва и остваривање заштите и одрживог коришћења пољопривредног земљишта и
предела. Приоритет је развој пољопривредних производа посебних одлика квалитета до нивоа
препознатљивог географског имена порекла (сточарски производи, воће) и јачање веза
пољопривреде и комплементарних делатности (туризам, угоститељство и сл.).
Виши квалитет доступности и интегрисаности подручја Просторног плана са окружењем
оствариће се: oсавремењавањем и рехабилитацијом државних путeвa првог и другог реда,
посебно ДП II-155 (прекатегорисан ДП I реда бр. 23) који ће са јужне стране заобићи акумулацију
и ДП IБ-15 (прекатегорисан ДП I реда бр. 23.1) како би се омогућила боља веза са аутопутем Е-75
и Ибарском магистралом, и железничке пруге; развојем јавног саобраћаја; уређењем
бициклистичких, пешачких и риболовних стаза. За боље повезивање подручја са окружењем,
перспективно ће важну улогу имати и реализација: планираног аутопута Е-761 од Појата према
Прељини и даље ка Републици Српској (БИХ) и Републици Црној Гори; и изградња и уређење
аеродрома „Лађевци“ и „Прељина“. Подједнаког је значаја развој и виши квалитет локалне мреже
путева, укључујући панорамске путеве, која омогућава приступ и повезивање руралних,
туристичких и заштићених подручја са државним путевима и центрима у мрежи насеља.
Будући развој насеља биће у великој мери опредељен просторно-функцијским односима и везама
са окружењем подручја Просторног плана. Боља конституција и функцијско умрежавање система
урбаних и микроразвојних центара оствариваће се јачањем и развојем функција општинског
центра Кнић и микроразвојних центара, приоритетно на секундарној развојној осовини (у ширем
коридору ДП II-155, прекатегорисан ДП I реда бр. 23) и у брдско-планинској зони.
Развој енергетске инфраструктуре и електронске комуникационе мреже имаће посебног значаја
не само за подизање стандарда становништва, већ и за привредни развој подручја, развој мреже
насеља и туризма на руралном подручју. Приоритет у решавању комуналних проблема има
успостављање система управљања отпадом, затварање свих постојећих несанитарних депонија и
сметлишта, чишћење речних корита и других видова инфраструктурних коридора (у првом реду
на подручју слива) од нелегално одложеног комуналног отпада и преусмеравање укупних токова
отпада ка планираним регионалним депонијама за Шумадијски и Моравички управни округ.
Основно концепцијско опредељење јесте очување квалитетне и претежно квалитетне животне
средине на подручју слива акумулације, и виши квалитет животне средине на преосталим деловима
подручја Просторног плана, успостављањем и функционисањем мониторинга параметара животне
средине, ограничавањем и елиминисањем могућих негативних утицаја и ризика од загађивања и
деградације изворишта и простора. Приоритет има успостављање институционалноорганизационих решења за координацију активности и обједињено предузимање акција на
остваривању Просторног плана између овлашћених предузећа за управљање и коришћење
акумулације, заштиту природе, газдовање државним шумама, управљање туристичким просторима,
с једне стране, и обезбеђења сарадње и укључивања локалног нивоа управљања, регионалних
институција/организација, приватног и трећег сектора у имплементацију планских решења, с друге.

Значајним се сматра функцијско повезивање и јачање капацитета и партнерстава градова и општина и
укључивање локалног становништва у активности управљања коришћењем, заштитом уређењем и
одрживим развојем слива акумулације и подручја природних и културних вредности. Очекује се да ће
подстицајну улогу имати остваривање добити (компензационим мерама) за локалне заједнице по
основу остваривања посебних намена подручја.
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4.1. ПОЛАЗИШТА И ПРИНЦИПИ ЗА РЕЛАТИВИЗАЦИЈУ КОНФЛИКТНИХ ИНТЕРЕСА
Експлоатација акумулације „Гружа“ изазвала је одређене конфликте у простору између развојних
интереса водопривреде, с једне стране, и интереса развоја привреде и локалних заједница, с друге,
због ограничења која производе режими санитарне заштите изворишта. Промењени су услови
привређивања, егзистенција и перспективност живљења и рада локалног становништва. Због тога је
за планирање и спровођење заштите и развоја подручја Просторног плана неопходно утврдити
стратегију релативизације супротних интереса коришћења и заштите водних ресурса у односу на
социоекономски развој.
Конфликтни интереси су:
Конфликт 1 –

између стихијске изградње (викенд објеката, стамбених и економских објеката
домаћинстава) ван постојећих грађевинских подручја насеља, посебно у деловима
зона I и II акумулације; неуређеност насеља и непостојање планске документације
условило је лоше стање санитације насеља, непостојање канализационе мреже и
ППОВ насеља и привредних погона, несанитарно депоновање отпада што је
директно довело до загађења водотока и акумулације;

Конфликт 2 –

између интереса заштите изворишта и коришћења пољопривредног и шумског
земљишта; значајан допринос у продукцији загађења потиче од пољопривредне
производње употребом вештачких ђубрива и пестицида који површинским
сливањем или подземним токовима доспевају у акумулацију изазивајући њену
еутрофикацију; (ови материјали обично су концентрисани у муљу на дну
акумулације и у одређеном временском периоду ослобађају се из муља и при томе
мењају физичке и хемијске карактеристике воде); засипање акумулације услед
ерозионих процеса различитог интензитета;

Конфликт 3 –

између непланског развоја туристичко-рекреативних активности и заштите
акумулације;

Конфликт 4 –

између функционисања транзитног сабраћаја (ДП II-155, прекатегорисан ДП I реда
бр. 23) и заштите акумулације;

Конфликт 5 –

између управљача заштитом и коришћењем изворишта и интереса локалне заједнице за
социо-економски развој.

Планирање намене површина у сливу акумулације „Гружа“ треба да помири интересе санитарне
заштите акумулације која служи за снабдевање водом насеља и привреде Крагујевца и околине, али и
да омогући несметан развој свих насеља на сливном подручју. Тај задатак је сада сложенији него што
је био на почетку формирања акумулације, јер су због нереализованих мера заштите у језеру започели
процеси еутрофикације, који као последицу већ имају озбиљно погоршање квалитета воде, које је
најизраженије у хиполимниону у најдубљим деловима језера у зони водозахватне грађевине. У тој
зони се у топлом периоду године због термичке сепарације смањује садржај кисеоника и pH вредност
и јавља се повећање концентрација мангана, амонијака, нитрита, утрошка калијум перманганата, што
утиче на технолошки процес пречишћавања у ППВ (због чега је уведена додатна мера побољшања
стања квалитета у зони језера око водозахвата, путем хиполимнетичке аерације). Постоје бројни
примери у свету да је на тај начин, посебно ограничавањем уноса фосфора као лимитирајућег
макроелемента, не само заустављен развој процеса еутрофикације, већ је језеро постепено почело да
се враћа у повољније стање квалитета, па су нека језера чак враћена у стање олиготрофије.
Кључни предуслови за то су: успостављање и стриктно поштовање санитарне дисциплине у зонама
заштите акумулације, неутралисање свих концентрисаних загађења и смањење уноса нутријената из
расутих загађивача, пре свега из пољопривреде. У таквим околностима се могу помирити интереси
свих корисника простора у сливу, без већих рестрикција које би имале негативан ефекат на развојне
компоненте планског подручја.
Полазишта за релативизацију испољених и потенцијалних конфликтних интереса између посебних
намена и у односу на одрживи развој подручја и локалних заједница су:
 обезбеђење одговарајућих компензација локалном становништву на име ограничења у производњи
насталих успостављањем режима санитарне заштите изворишта, спровођење мера заштите простора и
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изворишта вода и реализације нових развојних еколошки прихватљивих активности, са непосредном
материјалном подршком, у оквиру инвестиционих и експлоатационих трошкова изворишта;
уклањање објеката који нису у функцији водопривреде из зоне I акумулације, а у зони II
акумулације неодобравање легализације постојећих и забрана изградње нових објеката који
угрожавају здравствену исправност воде на изворишту, уз утврђивање и поштовање услова и
правила изградње и реконструкције објеката у складу са режимима заштите;
плански развој туризма и алтернативне сеоске економије усклађених са режимима заштите
акумулације и природе, едукација и информисање локалног становништва и посетилаца о вредностима
и циљевима заштите изворишта и одрживог развоја подручја;
унапређење инфраструктурне и комуналне опремљености (посебно санитација насеља и
реализација ППОВ) и уређење грађевинског земљишта у насељима и зонама планираним за
развој; рестриктиван приступ у планирању проширења постојећих индустријских зона и
локалитета у границама слива изворишта; стриктно поштовање прописа који се односе на
заштиту изворишта и животне средине у свим индустријским постројењима;
спречавање засипања акумулације на основу противерозионих радова на сливном подручју; и
превазилажење супротности између управљача и корисника изворишта (града Крагујевца) и
интереса локалне заједнице (пре свега општине Кнић): путем адаптације управљачког механизма;
спровођења одредби Просторног плана; подршком локалним акционим групама за развој туризма,
пољопривреде и других активности усклађених са режимима санитарне заштите акумулације.
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III ПЛАНСКА РЕШЕЊА
1. РАЗВОЈ ВОДОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
1.1. ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
Акумулација „Гружа“ је важан водопривредни објекат Србије, који је у садашњој фази развоја
система за снабдевање водом Крагујевца и његове шире зоне, омогућио да некадашњи градски
водовод незадовољавајуће поузданости прерасте у крагујевачки водоводни супсистем, који потребе
за водом подмирује са високом обезбеђеношћу. Акумулација „Гружа“ је важан сегмент два велика
водопривредна система:
 кључни објекат будућег Шумадијског подсистема у оквиру Ибарско-шумадијског регионалног
система за снабдевање водом насеља, којим ће се реализовати и довод воде у Шумадију из
изворишта у сливу Ибра; и
 важан је елемент Западноморавског речног система који се фазно развија као интегрални систем
који служи за уређење водних режима, заштиту од поплава, коришћење и заштиту вода.
Ова два система су међусобно компатибилна, тако да представљају велики интегрални развојни
пројекат у области вода. Развијају се поступно, по подсистемима и супсистемима који се реализују по
фазама. У тим фазама развоја, крагујевачки супсистем је захваљујући акумулацији „Гружа“ већ добио
основну конфигурацију, која ће се даље проширивати након довођења додатних количина воде из
правца Ибра, те сливова Студенице и Лопатнице, у Шумадијски регионални подсистем.
У савременим околностима, када некадашње прогнозе о динамици развоја подсистема и свих
регионалних система за снабдевање водом постају знатно мање извесне и одлажу се за период ван
планског хоризонта, повећава се значај и улога акумулације „Гружа“. Неизвесна перспектива
реализације довода воде у Шумадију из Ибарског правца, те Студенице и Лопатнице, условљава да ће
крагујевачки водоводни супсистем још дуго морати да се ослања искључиво на ову акумулацију као
главно извориште, уз остала два изворишта знатно мањих капацитета (алувион крај Велике Мораве и
Грошница). Извориште „Гружа“ неће имати било какву замену у блиској будућности, тако да је
одрживи развој Крагујевца и насеља која су обухваћена овим супсистемом условљен искључиво
успешном заштитом акумулације од даљег загађивања.
Имајући ово у виду, концепција просторног развоја слива акумулације „Гружа“ темељи се на мерама
које треба да акумулацију и систем „Гружа“ очувају са ненарушеним перформансама квалитета, како
би и у знатно дужем периоду него што је то било планирано, испуњавала све своје функције.
Планске пропизиције заштите, уређења и развоја система „Гружа“ су:
 Заштита акумулације, спровођењем свих планираних и законских мера заштите акумулације
„Гружа“ (у складу са Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите
изворишта водоснабдевања, „Сл. гл. РС“, 92/08), како би се зауставио процес еутрофикације и
квалитет воде у језеру почео постепено да стабилизује на нивоу умерене мезотрофије, са
садржајем фосфора (који је кључни макронутријент преко кога се може контролисати процес
трофије) око 10-15 mg/L. Квалитет у зони водозахвата треба приоритетно одржати у садашњем
стању, које је технолошки прихватљиво за ППВ, а касније ће се, деловањем мера заштите и
контроле уноса нутријената и ефлуената, параметри квалитета у хиполимниону у зони бране и
водозахватне грађевине посетепно поправљати.
 Реализација ППОВ, санитација насеља и уређење слива, у функцији заштите акумулације и
стварања услова за знатно повољнији развој сеоског туризма и модерне пољопривреде. У местима
где је то могуће (Кнић, Борач, Топоница, Баре, Враћевшница, Бумбарево Брдо), планира се
каналисање и реализација компактних (терцијарних) ППОВ са биодисковима. Пројектом ће се
размотрити могућност и обједињавање два или више оближњих насеља у исти систем, са
заједничким ППОВ. Потенцијално, већи концентрисани загађивач је кланица у Враћевшници, због
које то насеље треба да има своје ППОВ које би пречишћавало и отпадне воде кланице. За насеља
у којима због конфигурације терена и разуђености није реално да се реализује канализациони
систем - примењује се санитација на нивоу домаћинстава или групе кућа, путем прописних
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сенгрупа и резервоара за сакупљање отпадних вода. У реализацији те мере, предност имају насеља
у близини језера или водотока који воде ка њему: Драгушица, Опланић, Радмиловић, Гунцати,
Гривац.
Обнова и инвестиционо одржавање ППВ „Гружа“, како би се сачували квалитет технолошке
линије и перформансе постројења, које је димензионисано за пречишћавање 1.200 L/s у вршним
периодима потрошње. Одржавање је посебно важно у условима погоршаног квалитета сирове воде
која се захвата на водозахвату (топао део године), јер ППВ ради под великим оптерећењем.
Положај ППВ омогућава да се сва технолошка побољшавања обаве без нових просторних захтева,
у постојећим габаритима објеката и искључиво на водном земљишту.
Смањење губитака воде у систему, мерама обнове делова мреже са највећим губицима и са
највећим ризиком од кварова цевовода. Овим мерама се губици могу смањити на око 18%, како је и
дефинисано у ВОС. У циљу смањења специфичне потрошње треба укинути паушална плаћања и
увести обавезу да сви потрошачи морају имати уграђене и уредно баждарене и одржаване водомере.
Снабдевање водом сеоских насеља из система „Гружа“, појачано одржавање и контрола квалитета
локалних водовода који треба да се повери стручним организацијама. Уколико се неки од локалних
водовода прикључује на крагујевачки супсистем, треба да буду задовољени следећи услови:
постављање водомера у свим домаћинствима (без паушалних плаћања које доводи до крајње
нерационалне потрошње воде), успостављање мерног система на улазу у локални водовод како би се
контролисали биланси доведене воде и потрошње, смањење губитака у локалним водоводима на
мање од 20%, успостављање реалне цене воде, која ће покривати све трошкове система.
Достизање реалне и рационалне специфичне потрошње (бруто специфична потрошња од
300 L/корисник∙дан), коју треба примењивати за дугорочне билансне анализе потрошње, за сва
насеља прикључена на крагујевачки супсистем, али и за локалне водоводе сеоских насеља. Ово је
реална специфична потрошња у условима рационализације потрошње и смањење губитака на око
15÷18%. Изузетак ће бити већа газдинства са сточним фармама која имају већи броје грла стоке,
која ће се третирати као посебни потрошачи и за које ће се посебно рачунати потрошња на бази
реалних захтева, тј. на основу усвојене производне технологије. Оквирно се може рачунати са око
60 L/е.г.стоке на дан (е.г. – еквивалентно грло = 1 крава = 4 свиње = 30 комада живине).
Формирање мерно-информационог система, који је важан предуслов за све активности на
рационализацији потрошње воде и свођење специфичне потрошње прихватљив ниво
(300 L/корисник/дан) чиме систем постаје управљачки потпуно осмотрив. Улагање у мерноинформатичко осавремењавање водовода је инвестиција која се најбрже исплати уштедама у
експоатацији и смањењем губитака воде у систему.
Искоришћење билансних могућности супсистема, повећањем резервоарског простора на око
300 L/корисник (касније и на 400 L/корисник, у складу са препоруком више међународних
организација), чиме би се смањиле све израженије дневне неравномерности потрошње. Ово
подразумева одржавање изворишта „Грошница“ са доводом Дуленке у вршним периодима (око
80-100 L/s) и у алувиону крај Велике Мораве (не мање од око 200 L/s), како би могли да раде са
досадашњим капацитетима. Тиме би се укупан капацитет сва три изворишта супсистема повећао
на око 1.500 L/s у периодима вршне потрошње.
Успостављање реалне цене воде, како би се реализовале наведене планске пропозиције, а која,
поред свих трошкова производње, обухвата и трошкове инвестиционог и текућег одржавања,
заштите изворишта и слива, трошкове канализационог система и одржавања ППОВ у Крагујевцу,
као и у другим насељима од којих зависи квалитет воде у акумулацији.

1.2. ЗАШТИТА ВОДА И ЗАШТИТА ОД ВОДА
Вишенаменска акумулација „Гружа“ представља објекат са потпуним годишњим регулисањем протока,
укупне запремине од 64,6×106 m3, корисне запремине од 48,6×106 m3, резервисане запремине за пријем
и ублажавање поплавног таласа од 19×106 m3, као и са дефинисаним „мртвим“ простором за пријем
наноса од 8,5×106 m3. Поред улоге главног изворишта крагујевачког водоводног супсистема, она је и
врло важан објекат за уређење, коришћење и заштиту вода у оквиру Западноморавског речног система,
са активном заштитом од поплава (ублажавање поплавних таласа) и поправљањем режима малих вода.
Резервисана запремина за прихватање поплавних таласа налази се између кота 269,2 mнм и коте
круне прелива 270 mнм. Међутим, у процесу прихватања и трансформације поплавних таласа
учествују још две запремине: запремина акумулације која је испражњена због уобичајеног циклуса
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пуњења и пражњења акумулације, као последица сезонског регулисања10; и ретензиона запремина
изнад коте круне прелива, која, такође, значајно доприноси ублажавању поплавног таласа. Ово
акумулацију „Гружа“ чини веома значајним објектом за активну заштиту од поплава у
Западноморавском речном систему, јер позитивно делује и на ублажавање поплавних таласа не само
на Гружи, већ и на току Западне Мораве низводно од ушћа Груже. Како би се на најбољи начин
искористио овај потенцијал, корисник акумулације је у обавези да формира и у пракси користи
математички симулационо-оптимизациони модел за управљање темељним испустима.
Коришћење темељних испуста за евакуацију великих вода и за извесно претпражњење акумулације у
случају да такво управљање налаже управљачки модел, имаће корисне ефекте и на квалитет воде у
зони хиполимниона, јер се тиме испушта вода лошијег квалитета, која се у тој зони налази. Ово
испуштање се обавља у периоду поводња, када не може да значајније погорша квалитет воде у реци
низводно. Минимални одрживи проток од 200 L/s побољшава режиме малих вода у односу на
природно стање у маловодним периодима, а снажним темељним испустом капацитета до око 90 m3/s
омогућава да се флексибилно интервентно делује у кризним еколошким стањима, посебно у условима
акцидентних загађења вода (не само на Гружи, већ и на току Западне Мораве низводно од ушћа
Груже, а у озбиљним кризним стањима и на току Велике Мораве). Такве интервенције могу бити
само у краћим интервалима, јер биланси акумулације не омогућавају да се из ње обавља дугорочније
побољшање водних режима у маловодним периодима.
Диспозиција бране омогућава да се реализује и прибранска МХЕ, која би користила воде које се
испуштају као минимални одрживи проток. Такав објекат не поставља никакве додатне просторне
захтеве јер се објекат МХЕ може сместити у простору водног земљишта низводно од бране. Добијена
енергија може да се користи за потребе ППВ.
Уколико биланси потребе за водом постану израженији, постоји могућност да се израдом
оптимизационо-управљачког модела изврши повећање корисног простора акумулације,
флексибилнијим коришћењем простора који је резервисан за ретензирање поплавних таласа и
одбрану од поплава. Одговарајућом техничком документацијом испитаће се под којим условима се, у
одређеним деловима године, део резервисаног простора акумулације за пријем таласа може
искористити за производне функције. Акумулација „Гружа“ би на тај начин могла да постане објекат
који знатно активније обавља водопривредне мере заштите квалитета воде на целом низводном току
Груже и Западне Мораве.
Због ерозивних процеса у сливу, акумулација је подвргнута процесима засипања. Корисник
акумулације је у обавези да те процесе прати систематским мерењима, а таква истраживања (мерења
попречних профила сваких пет година), треба укључити у редовни мониторинг стања акумулације.

2. РЕЖИМИ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Просторним планом се утврђује простор за брану и акумулацију „Гружа“, површине око 12 km2, у
оквиру крагујевачког водоводног супсистема, на подручју следећих КО: Драгушица 0,60 km2,
Грабовац 0,07 km2, Гунцати 0,32 km2, Жуње 2,25 km2, Кнић 5,28 km2, Кусовац 1,34 km2, Пајсијевић
0,24 km2, Претоке 0,84 km2, Радмиловић 0,71 km2 и Топоница 0,26 km2, све у општини Кнић.
Просторним планом успостављају се зоне санитарне заштите акумулације „Гружа“ – изворишта
Ибарско-шумадијског регионалног система за снабдевање водом, тј. крагујевачког водоводног
супсистема, и то: зона I, зона II и зона III акумулације „Гружа“. Режими санитарног надзора утврђени
су у складу са Решењем о одређивању зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања
акумулације „Гружа“ (бр: 530-01-17/2013-10, од 18.03.2013. године.) и Правилником о начину
10

У складу са хидролошким одликама отицаја, акумулација се више празни током лета, јесени и зиме, а пуни у пролеће.
Таква динамика акумулације је погодна за пријем и ублажавања поплавних таласа, јер наилазе на делимично испражњену
акумулацију, знатно већу од пројектом резервисаних 7,7×10 6 m3. Тај празан простор – од тренутне коте у акумулацији па до
коте прелива 270 mнм, који активно учествује у трансформацији наилазећег поплавног таласа, најчешће се креће у опсегу
[20÷25] ×106 m3. Запремине овог обима омогућавају веома успешну трансформацију тзв. педесетогодишње велике воде
(Q2%), које се са око 290 m3/s могу свести на свега око 70-90 m3/s (капацитет сва четири темељна испуста). Међутим,
умешним управљањем, уз коришћење математичког модела за оптимизацију управљања евакуаторима, уз одговарајућу
прогнозу улазних таласа, може се успешно трансформисати и талас стогодишње велике воде (Q1%) свођењем око 350 m3/s на
само око 100-120 m3/s.
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одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Сл. гл. РС“, број
92/08).
2.1. ЗОНА I АКУМУЛАЦИЈЕ „ГРУЖА“
У зони I акумулације „Гружа“ (укупне површине око 12 km2), успоставља се режим строгог
санитарног надзора. За површине у зони I акумулације „Гружа“ између КНУ (269,2 mнв) и границе
зоне I акумулације предвиђена је израда Плана детаљне регулације којим ће се ближе одредити
површине јавне намене за потребе водопривреде. У зони I акумулације се примењују следећи режими
заштите уређења и коришћења простора:
 Забрањена је изградња објеката и постројења који нису у функцији водопривреде, чувања и
одржавања објеката бране и акумулације.
 Сви објекти који нису у функцији водопривреде, а нелагално су саграђени у зони I акумулације
биће уклоњени о трошку власника, а терен санитарно саниран и затрављен. Статус осталих
објеката који нису у функцији водопривреде, а налазе се између КНУ и границе зоне I, утврдиће се
Планом детаљне регулације.
 Депоније шљунка, песка и земље из ископа које се сада налазе у овој зони биће уклоњене, а терен
саниран и затрављен. Постојеће дивље депоније отпада ће се уклонити и земљиште санирати.
Забрањује се одлагање свих врста отпада у овој зони санитарне заштите акумулације.
 Изузетно, до реализације потенцијалне обилазнице око језера на државном путу ДП I реда број 23
(тј. ДП II-155) Равни гај-Мрчајевци, задржава се постојећи државни пут ДП I реда број 23 кроз
зону I акумулације са мостом преко акумулације, у дужини од око 300 m. Због претње од хаварије
возила и доспећа штетних материја са коловоза у језеро, на овој деоници пута успоставља се строг
режим заштите, уређења и коришћења који поред организационих и физичких мера против
исклизнућа возила подразумева да се отпадне вода са коловозне траке захвате и одведу каналетом
са унутрашње стране банкина и сабирним колекторима до планираног компактног ППОВ у
близини моста.
 Дозвољава се уређење приобаља за планиране пешачке и бициклистичке стазе, купалишта и
пристане, одморишта и видиковце за потребе туристичко-рекреативног коришћења акумулације, уз
претходно прибављање мишљења надлежних министарстава (водни услови) односно јавног
водопривредног предузећа и управљача водоводног система (ЈКП „Водовод и канализација“
Крагујевац), у координацији са осталим корисницима акумулације (надлежним органом јединице
локалне самоуправе и др.) за санитарно безбедно прикупљање и пречишћавање отпадних вода, и уз
обезбеђење организованог прикупљања и одвожења отпада. На акумулацији се могу користити
пловила на електрични погон, весла и једра и одвијати рекреативни риболов (уз строго ограничено
коришћење хране за примамљивање рибе). Забрањен је кавезни узгој рибе и риболов мрежама, а
порибљавање акумулације се може обављати искључиво на основу ихтиолошких студија и пројеката
урађених од стране за то лиценциране институције. Није дозвољен прилаз моторним возилима,
напајање стоке и сл.
2.2. ЗОНА II АКУМУЛАЦИЈЕ „ГРУЖА“
На простору зоне II акумулације „Гружа“ (укупне површине око 17 km2), успоставља се режим
контролисаног коришћења простора и сталног санитарног надзора са забраном изградње објеката
који угрожавају здравствену исправност воде на изворишту.
Задржавају се постојећи стамбени и економски објекти домаћинстава (са сталним пребивалиштем),
који су постојали пре изградње акумулације, уз обавезу управљача водоводног система да у року од
12 месеци од доношења Просторног плана обезбеди санитарно безбедно прикупљање и
пречишћавање свих отпадних вода на грађевинској (катастарској) парцели (водонепропусне септичке
јаме са две или три коморе, које ће празнити јавно комунално предузеће по аутоматизму, без утицаја
власника, као и под условом безбедног прикупљања осоке из штала како не би неконтролисано
истицала у окружење, односно њеним коришћењем ван зоне II на санитарно безбедан начин) у ком
случају се омогућава и реконструкција постојећих стамбених и економских објеката за сопствене
потребе домаћинстава новим објектима истих габарита.
Задржавају се и остали постојећи објекти (куће за одмор, угоститељски и други објекти) саграђени у
зони II након формирања акумулације: (а) са уредним дозволама под условом да имају обезбеђено
санитарно безбедно прикупљање и пречишћавање свих отпадних вода на грађевинској (катастарској)
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парцели; и (б) под условом да у року од 12 месеци од доношења Просторног плана власници/корисници
тих објеката обезбеде санитарно безбедно прикупљање и пречишћавање свих отпадних вода на
грађевинској (катастарској) парцели и уз обезбеђење организованог прикупљања и одвожења отпада.
Изузетно, до реализације потенцијалне обилазнице око језера на државном путу ДП I реда број 23 (тј.
ДП II-155) Равни гај-Мрчајевци, задржава се постојећи државни пут ДП I реда број 23 (ДП II-155)
кроз зону II акумулације у дужини од око 2700 m. Због претње од хаварије возила и доспећа штетних
материја са коловоза у језеро (загађене нафтним дерватима, тешким металима и др.), на овој деоници
пута успоставља се строг режим заштите, уређења и коришћења: који дозвољава моторни саобраћај и
теретни транспорт (цистерни са горивом, хемикалијама и расутим теретом искључиво под пратњом и
уз ограничења брзине); са одбојницима и повишеним ивичњацима пута за заштиту од могућих
хаваријских исклизнућа возила, спречавање испирање коловоза изван банкина у правцу језера; и
одвођење отпадних вода до таложника (сепаратора).
Изградња нових саобраћајница ограничава се на категорију општинских јавних, пољских и шумских
путева. Дуж свих постојећих и планираних путева обавезно је обезбеђивање инфраструктуре за
прикупљање атмосферских вода са сепараторима нафтних деривата.
Изградња дистрибутивне електроенергетске и електронске комуникационе мреже, локалне водоводне
и канализационе инфраструктуре, као и других инфраструктурних система се усклађује са режимом
заштите акумулације.
Задржава се постојећа структура пољопривредних површина, уз поштовање принципа обраде и сетве
према нагибу и типу земљишта и примену одговарајућих мелиоративних и агротехничких мера
(мелиорација зеолитом и/или доломитом, према степену киселости земљишта). У погледу врста
култура предност имају пашњаци и ливаде са племенитим травама, лековитим биљем, махунаркама и
др. Забрањена је употреба агрохемикалија, течног и чврстог стајњака. Употреба средстава за заштиту
биља и минералних ђубрива мора бити усаглашена, по врсти и количини, са агропедолошким
условима и могућностима заштите вода. Коришћење шума је у функцији антиерозивне заштите, те је
дозвољена само санитарна сеча, уз очување основне структуре шумске масе као заштитног елемента
терена у овој зони заштите.
Забрањено је формирање депонија комуналног отпада, проширење и формирање нових гробаља.
Затвориће се постојеће локално гробље у Драгушици без измештања гробница. Забрањена је испаша
стоке и закопавање угинуле стоке, формирање сточних пијаца и вашаришта.
Дозвољава се уређење пешачко-излетничких, бициклистичких и риболовних стаза и планирано
уређење приобаља акумулације (за прилаз плажама, ревирима за спортски риболов, отворени
спортски терени, одморишта и видиковци, еколошки пунктови у функцији заштите изворишта и
туристичко-рекреативне презентације акумулације), уз претходно прибављање мишљења јавног
водопривредног предузећа и водних услова, сагласности и дозволе надлежног органа јединице
локалне самоуправе за санитарно безбедно прикупљање и пречишћавање отпадних вода, и уз
обезбеђење организованог прикупљања и одвожења отпада.
Забрањена је експлоатација камена, шљунка, песка и сви други рударски радови.
2.3. ЗОНА III АКУМУЛАЦИЈЕ „ГРУЖА“
У зони III акумулације „Гружа“ (површине око 289 km2), успоставља се режим контролисане изградње
и коришћења простора који обезбеђује заштиту квалитета вода и здравствену исправност воде
изворишта. Ради се само о појачаним мерама санитације, а не о рестрикцији која би угрожавала
развој насеља. У овој зони није дозвољено неконтролисано депоновање комуналног и другог отпада,
лоцирање и уређење депонија чврстог отпада, депоновање, складиштење и транспорт опасних
материја и материја које се не смеју директно или индиректно уносити у воде.
Није дозвољено грађење производних погона, термоенергетских и других објеката, као ни обављање
рударских и других радова чије отпадне воде садрже загађујуће материје или на било који начин
угрожавају квалитет и режим вода. Дозвољена је реализација објеката виших нивоа финализације, са
„чистим“ технологијама које немају чврсте или течне отпадне и опасне материје. Дозвољено је
градити мале занатско-индустријске погоне (објекти за прераду пољопривредних производа, минихладњаче, сушаре, млинови и сл.), уз обавезу да се отпадне воде пречисте до прописане класе
квалитета пре испуштања у реципијент. Ова обавеза се посебно односи на постојеће погоне: кланицу
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у Враћевшници и погон за производњу киселог купуса у оквиру ЗЗ „Пољофлора“ у селу Кусовац. У
случају постојања каменолома, предузеће се техничке мере које спречавају да отпадне материје
доспеју у водоток било у расутом (материјал откривке, ситне фракције из сепарација) или у течном
стању (суспендован нанос настао испирањем фракција).
Коришћење и уређење пољопривредног и шумског земљишта засниваће се на програму уређења тих
земљишта у зонама заштите изворишта вода. Није дозвољена интензивна употреба пестицида,
хербицида и вештачких ђубрива на земљишту које се користи у пољопривредне сврхе.
У насељима и зонама са стамбеним, туристичким и економским објектима, код којих се на било који
начин могу угрозити изданске, површинске воде и акумулацију, обезбедиће се санитарно безбедно
прикупљање и пречишћавање или одвођење отпадних вода ван слива акумулације, што условљава
реализацију канализационих система и одговарајућих ППОВ. За насеља, у којима због конфигурације
терена и разуђености, реализација канализационог система није реална – примењује се санитација на
нивоу домаћинстава или групе кућа, путем прописних сенгрупа и резервоара/таложница за
сакупљање отпадних вода. Спровешће се комплетна санитација насеља уз забрану депоновања
комуналног и другог отпада, те материја које се не смеју директно или индиректно уносити у воде.
Извршиће се лоцирање и уређење депонија чврстог отпада, као и санација постојећих мини фарми,
тако да испуњавају све санитарно-техничке услове који обезбеђују потпуну сигурност од загађивања
вода и тла. Транспорт опасних материја дозвољен је искључиво уз контролисан превоз и под
пратњом. Развој и уређење локалне саобраћајне и техничке инфраструктуре реализоваће се без
посебних захтева у погледу заштите акумулације.
За потребе туристичко-рекреативног коришћења слива акумулације „Гружа“, дозвољава се реализација
излетничких, риболовних, пешачких и бициклистичких стаза са мањим објектима за информисање и
предах туриста (информативни пунктови, одморишта, видиковци, надстрешнице за склањање од
невремена) и зона туристичке изградње, под условом санитарно безбедног прикупљања и
пречишћавања отпадних вода, а тамо где је могуће и одвођења отпадних вода ван слива акумулације.
2.4. ПОДРУЧЈЕ ИЗВАН ЗОНА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ АКУМУЛАЦИЈЕ „ГРУЖА“
Подручје Просторног плана изван зона санитарне заштите акумулације „Гружа“ (око 300 km2)
обухвата простор вансливних површина, и то:
1. дела зоне под утицајем поплавног таласа из акумулације „Гружа“ у случају пробијања бране, у
којем се налазе: делови грађевинских подручја, пољопривредних и шумских површина насеља
Пајсијевић, Грабовац и Гружа; ППВ и магистрални цевовод водоснабдевања, деоница ДП IБ-15
(прекатегорисан ДП I реда бр. 23.1) и железничке пруге Крагујевац-Кнић-Краљево;
2. обухваћених катастарских општина низводно од бране (ван дела зоне из тачке 1. овог става), на
којем су изграђени: ППВ и магистрални цевовод ка Книћу и Крагујевцу, а планирана је изградња
аутопута Баточина-Крагујевац-Чачак, ДВ 400kV и ДВ 110kV, као и подбранског аква пункта;
3. делова инфраструктурних коридора ДП IА-2 (ДП I реда број 22, Београд-Чачак) у северозападном
и ДП IА-4 (ДП I реда број 5, Краљево-Чачак), у југозападном делу подручја Просторног плана;
4. дела планине Рудник предвиђене за заштиту у северном (град Крагујевац), врха Тријеска у
западном (општина Горњи Милановац) и врха Острица у југозападном делу подручја Просторног
плана (град Чачак); и
5. зоне специјалне намене са зонама контролисане градње, у северном и јужном делу подручја
Просторног плана.
Ван зона санитарне заштите акумулације „Гружа“, односно на вансливним површинама подручја
Просторног плана, спроводе се планска решења одговарајућих просторних планова подручја посебне
намене, односно просторних планова јединица локалне самоуправе.
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3. УТИЦАЈ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НА РАЗВОЈ ПОЈЕДИНИХ ОБЛАСТИ
3.1. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ СИСТЕМА
Акумулација има позитиван утицај на фауну и флору. Повољно је деловање на рибарство, јер је
језеро погодно станиште за више рибљих врста, посебно из фамилије Ciprinidae. Та улога ће се
знатно побољшати у условима заштите акумулације.
На подручју Просторног плана, у зависности од геолошке подлоге, развијени су веома хетерогени типови
тла различитих бонитетних вредности. Заштита и коришћење пољопривредног земљишта заснива се на
интегралном управљању сливом акумулације „Гружа“, природним ресурсима, уз поштовање принципа
одрживости пољопривредног и руралног развоја са циљем општег побољшања стања животне средине,
рехабилитације тла, воде, ваздуха, као и очување флоре и фауне и њихових станишта.
Сво земљиште (изнад 750 m надморске висине) које није издвојено као погодно за насељавање и
пољопривреду (у нагибу већем од 25%) ће се уређивати и користити као шумско земљиште. У
прелазној зони (до 750 m надморске висине), ово земљиште (у нагибу већем од 25%) може се
користити и у воћарству уколико већ није пошумљено. Стимулисаће се и усмеравати процес
самообнове вегетације на местима која нису превише деградирана, чиме се омогућава оптималан
развој вегетационих форми, у смислу уклапања у природне специфичности датог подручја.
3.1.1. Заштита и коришћење пољопривредног земљишта и развој пољопривреде
Планска решења коришћења и заштите пољопривредног земљишта на подручју Просторног плана
заснивају се на интегралном управљању природним ресурсима, уз поштовање принципа одрживости
пољопривредног и руралног развоја, a у циљу општег побољшања стања животне средине,
рехабилитације тла, воде, ваздуха и природних предела, као и очувања флоре и фауне и њихових
станишта. Овакав концепт остварује се међусобним усклађивањем мера које се односе на: повећање
конкурентности, подршку реструктурирању пољопривредног сектора, побољшање стања животне
средине и природних предела, подршку управљању пољопривредним и шумским земљиштем,
диверзификацију руралне економије и унапређење квалитета живљења у руралним областима.
Одрживо коришћење пољопривредног земљишта на сливном подручју акумулације „Гружа“ остварује
се у систему традиционалне пољопривреде, насталом у заједничком дејству локалног социјалног и
еколошког система. Тиме се обезбеђује висок степен еколошке рационалности производње
коришћењем локалних природних ресурса и знања, укључујући управљање агробиодиверзитетом. Ово
се конкретно односи на прихватање конзервационих техника обраде земљишта, уз контролисану
употребу хемијских средстава, усклађену са еколошким и водопривредним захтевима подручја,
очување и обнављање аутохтоних сорти и раса, узгој стоке на традиционални начин и производњу
локалних пољопривредних производа, типичних за ову област. Подстиче се очување традиционалних
пољопривредних газдинстава и руралне архитектуре, употреба традиционалних стилова градње и
традиционалног знања локалног становништва, као и промоција локалних производа.
Котлински и долинско-брежуљкасти атари на подручју Просторног плана предодређени су за интензивну
пољопривреду, посебно повртарство и ратарство, а подручје у целини за воћарство и сточарство који су
највише заступљени у пољопривредном рејону побрђа. У складу са природним условима, ресурсним и
агроеколошким капацитетом простора, издвајају се следећи пољопривредни рејони:
1) Рејон интензивне ратарске, нарочито повртарске производње, са заступљеношћу воћарске и
сточарске производње карактеристичан је за равничарски део подручја Просторног плана. Зона
повртарства обухвата најплодније земљиште у алувијалној равни - појасу акумулације и реке
Груже. Повећању производње повртарских култура, поред изузетно повољних природних услова
(плодно и равно земљиште потенцијално високе продуктивности), максималне заштићености реке
Груже од загађења у сливном подручју, могућности наводњавања, погодује и близина тржишног
подручја, нарочито Крагујевца, затим Краљева, Чачка и Горњег Милановца. Повртарство се
издваја као водећа пољопривредна грана и као приоритетна активност. За ратарство је погодно
земљиште између зоне повртарства и брдског подручја, са нагибима до 12%. Основе ратарства
чине пшеница, кукуруз и луцерка, што се и у будућности неће битније мењати. Просечни и укупни
приноси последњих деценија указују на потребе наводњавања-одводњавања на просторима
најпогоднијих земљишта за интензивну пољопривредну производњу. Приоритет је поновно
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успостављање директних веза између развоја биљне и сточарске производње на нивоу
пољопривредних газдинстава, са ослонцем на обезбеђење сопствене крмне базе.
2) Рејон воћарско-сточарске производње, са заступљеношћу ратарства, обухвата побрђа. Тај простор
одликује издиференцираност и сложеност природних услова, где у комплексима ораничних површина
доминира производња жита. Пашњаци и ливаде пружају солидну основу за развој сточарства, а
воћњаци за развој ове производне гране. Сточарство ће ојачати активирaњeм пoстojeћих и
пoдизaњeм нoвих фaрми ван зоне II акумулације, као и ван слива. Подстицаће се развој:
говедарства, овчарства, козарства и коњарства. То је могуће променом расног састава као и
побољшањем њихове исхране и услова смештаја, изградњом фарми, повезивањем привредних
субјеката пољопривреде и породичних газдинстава. Воћарство представља развојну линију
пољопривреде овог рејона, посебно када су у питању: шљиве, јабуке, крушке, вишње и брескве.
Због тога се подржава изградња мреже хладњача за воће и поврће, чиме се породичним
пољопривредним газдинствима стварају услови за конкурентско понашање на тржишту. За
воћарство и виноградарство су погодни терени нагиба до 15% присојне експозиције. Поред
традиционалних воћњака у окућницама, као најпогодније културе у окружењу стамбених објеката
са заштитном улогом и естетском компонентом, потребно је формирати засаде и на већим
површинама. Развој алтернативних грана пољопривреде је производња лековитог и ароматичног
биља, производња, откуп и прерада гљива, пужева и сл.
Поред режима заштите и коришћења простора из тачке 2. овог поглавља, дају се следеће препоруке
коришћења и уређења пољопривредног земљишта:
 У зони I око акумулације земљиште се може ограничено користи у пољопривреди, у складу са
предвиђеним антиерозивним мерама (за сенокос, оснивање вишегодишњих засада одређених врста
воћа и лековитог биља). Забрањује се примена минералних ђубрива, пестицида, осоке и стајњака.
Дозвољено је површинско ђубрење компостом.
 У зони II акумулације земљиште ће се користити према условима микрорејонизације у складу са
програмом уређења и коришћења пољопривредног земљишта.
 У зони III акумулације примењују се принципи рационалног коришћења пољопривредног
земљишта. Пошумиће се пољопривредне површине које су склоне ерозији и које покривају
нископродуктивни пашњаци (најчешће ранкери и смеђа кисела земљишта на нагибима већим од
30%). Пољопривредне површине на нагибима између 20% и 30%, ће се мелиорисати зеолитом
и/или доломитом, у зависности од киселости реакције земљишта (уз претходно педолошко
картирање земљишта). Након мелиорација, ова земљишта је потребно затравити смешом трава
(чије је семе претходно инокулирано микроорганизмима азото-, фосфо- и других фиксатора) или
их терасирањем претворити у површине за засад воћа. Пољопривредне површине ван речних
заравни, са нагибом до 20%, могу се несметано обрађивати као оранице, искључиво по
изохипсама. На овим површинама, такође, треба користити зеолит, а по потреби и доломит, као и
семе пилирано микроорганизмима. Заштиту биља вршити еколошким микробиолошким
препаратима и физичким помагалима. Земљиште речних тераса може се користити за
пољопривредну производњу без ограничења у обради тла и заштити усева, с тим што их треба
ђубрити зеолитом. Сејање усева вршити микробиолошки пилираним семеном, а штитити
микробиолошким и физичким препаратима.
Развој пољопривреде се подстиче и развојем различитих видова пратеће прехрамбене индустрије:
а) прехрамбене индустрије с вишим степеном финализације (производња смрзнуте хране и сл.); и
б) прераде производа у малим породичним газдинствима (производња и прерада меса, млека, воћа,
поврћа, брашна), али у складу са режимима и мерама заштите акумулације. Нарочиту подршку имаће
преусмеравање на органску производњу ради задовољавања потреба урбаног становништва и
локалне туристичке тражње. Земљиште које задовољава стандарде за гајење органских производа не
сме да буде оптерећено тешким металима, пестицидима, минералним ђубривима, нити сме да буде
закишељено.
Заштита и одрживо коришћење пољопривредног земљишта у наведеним рејонима засниваће се на
примени постојећих и развоју нових мера и инструмената аграрне политике и политике руралног
развоја, као и на међународним и европским програмима.
Средствима из аграрног буџета би приоритетно требало обухватити спровођење следећих мера
заштите, уређења и унапређења продуктивности пољопривредног земљишта на подручју Просторног
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плана: антиерозивне мере и радове, затрављивање и пошумљавање голети, мелиорација ливада и
пашњака на претежно брдско-планинском терену и њихово коришћење одређивањем одговарајућег
броја грла на испаши.
За остваривање одрживог руралног развоја значајно је обезбеђење подршке буџетских средстава ресорног
министарства за: повећање конкурентности (субвенционисање набавке пољопривредне механизације,
опреме и увођења стандарда и подизање дугогодишњих засада), подршку заштити животне средине и
руралних предела (узгој аутохтоних раса стоке, органску производњу и шумарство), диверсификацију
активности у руралној економији (брендирање пољопривредних производа, рурални туризам, домаћу
радиност, старе занате, обнову аутентичне архитектуре, организовање и јачање капацитета мреже за
рурални развој) и тржишне мере подршке (генетско унапређење сточарства, премије за откуп млека,
подстицаји пчеларској производњи, инвестиције у модернизацију производње и прераде пољопривредних
производа). Од посебног је значаја и обезбеђење доходовне подршке некомерцијалним газдинствима.
3.1.2. Заштита и коришћење шума и шумског земљишта и развој ловства
У односу на значај акумулације и успостављене зоне санитарне заштите, планско опредељење је
коришћење земљишта нагиба до 15% (које није издвојено као погодно за насељавање и
пољопривреду) у воћарству, односно као шумско земљиште, већег нагиба од 15% (посебно подизање
храста лужњака на простору ливада у ближој околини акумулације).
Планска опредељења заштите и коришћења шума и шумског земљишта су:
 антиерозиони радови на подручју слива акумулације „Гружа“, који обухватају биолошкe радовe на
око 32 km2 (пошумљавање и мелиорација ливада и пашњака) и грађевинскe радовe обима око 27700
m3 (у бујичним водотоцима;
 природна обнова, очување и заштита постојећих површина под шумама;
 заштита и неговање високог узгојног облика, пре свега шуме букве;
 реконструкција високих разређених састојина букве на местима где су оне услед сече претворене у
неуредне пребирне шуме или у случају подмлађиваних састојина које нису обновљене;
 нега очуваних изданачких шума букве, китњака и цера, који би се превели у високи узгојни облик
у наредних 40 година;
 мелиорација изданачких крајње деградираних шума, потпуном заменом састојине вештачким
уношењем исте врсте; и
 мелиорација шикара и шибљака њиховим уклањањем и вештачким пошумљавањем станишта
одговарајућом врстом.
Наведена опредељења подразумевају:
 израду посебних основа за газдовање шумама по газдинским јединицама са аспеката
водозаштитне улоге ових шума;
 израду програма газдовања за шуме сопственика, којим би се поузданије утврдило стање ових
шума, а планови газдовања урадили уважавајући опште (водозаштитне) и посебне поседничке
интересе за сваки део шуме.
Успостављају се следећи режими коришћења и уређења шума и шумског земљишта:
 Коришћење и уређење шума и шумског земљишта у зони I акумулације имаће искључиво
функцију заштите.
 У зони II акумулације предвиђена је обнова деградираних шума и мелиорација пашњака.
Коришћење и уређење шума и шумског земљишта ускладиће се са мерама антиерозивне заштите и
очувања водног режима и такође ће имати приоритетну функцију заштитне шуме.
 Земљишта у зони III акумулације користиће се уз поштовање општих принципа заштите од ерозије
и рационалног газдовања.
Шуме у функцији заштите заступљене су на површини од око 28 km2. Према врсти заштите заступљене
су: шуме у функцији заштите вода (I степена изворишта водоснабдевања) које обухватају око 18 km2 и
шуме у функцији заштите земљишта од ерозије површине од око 11 km2. Заштитне шуме најзаступљеније
су на територији општине Кнић око 21 km2 (72% укупне површине ових шума), затим у општини Горњи
Милановац (око 5 km2), граду Крагујевац (око 2 km2) и граду Чачак око 1 km2. У односу на зоне санитарне
заштите акумулације „Гружа“ заступљеност ових шума дата је у Табели III-1.

53

Нацрт просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Гружа“
Табела III-1: Шуме у функцији заштите
Зоне санитарне заштите акумулације
зона I
зона II
зона III

Функција

Ван
слива

Укупно
km2

1.

Заштита вода (водоснабдевања)
I степена

0,06

0,66

17,33

-

18,05

2.

Заштитa земљишта од ерозије

0,01

0,56

2,92

7,20

10,69

0,07

1,22

20,25

7,20

28,74

Укупно

У зонама I и II акумулације заступљене су шуме заштите вода I степена на подручју КО Жуње и КО
Пајсијевић, као и шуме у функцији заштите земљишта од ерозије на подручју КО Грабовац и КО
Кнић (општина Кнић) на површинама од око 1,29 km2. То је пошумљено земљиште прибранског
подручја у функцији смањења ерозије и заштите вода акумулације од наноса притока Груже
(Марковог потока, Изворца, Ћуревца и др.).
У зони III акумулације заступљене су шуме заштите вода I степена на површини од око 17 km2 и то
највећим делом на подручју следећих КО: Гунцати, Борач, Бачевица и Брестовац, (све у општини
Кнић) као део заштите изворишта река Шапа, Ћуревац и Изворац, затим Борачке реке, Коњушаре и
Ђоновца. Значајна поршина шума у функцији заштите земљишта од ерозије налази на падинама
Сиљевице у КО Борач (општина Кнић).
На подручју Плана, ван слива акумулације заступљене су шуме у функцији заштите земљишта од
ерозије на поршини од око 7,2 km2. Ове веће поршине налазе се на падинама Острице (КО Остра и
Вујетинци, град Чачак) и падинама Рудника (Мали, Средњи и Велики Штурац) односно око
изворишта Мајданске реке (КО Мајдан, општина Горњи Милановац).
Планска опредељења развоја ловних подручја подразумевају:
 повећање бројности популације ситне и пернате дивљачи (зец, фазан, пољска јаребица), као и
крупне дивљачи (срна) у складу са бонитетом станишта;
 побољшање полне и старосне структуре популације крупне дивљачи;
 очување ретких и угрожених врста ловне дивљачи и остале фауне; и
 предузимање мера у циљу обезбеђивања услова за опстанак и развој популације одређене врсте
дивљачи, као и њену заштиту од противзаконитог коришћења.
3.1.3. Заштита и коришћење минералних сировина
Коришћење и заштита геолошких ресурса спроводиће се:
 заштитом и туристичком презентацијом објеката геонаслеђа - Борачки крш, Острица, Тријеска и
Црни врх.
 интензивирањем и комплексним коришћењем истраженог и билансираног минералног богатства у
постојећим и перспективним подручјима експлоатације вода;
 интензивирањем геолошких истраживања у перспективним подручјима експлоатације ван слива
акумулације: кречњака, базалта и андезит-базалта, рожнаца, туфа, латита олова, цинка, никла,
бакра и сребра;
 санирањем деградиране, загађене и девастиране површине и развој пројеката који минимално
угрожавају животну средину, применом тзв. „зеленог инжењерства“ и „техологије без или са
минимумом отпадака“; и
 стимулисањем рударства малих капацитета и оптималног коришћења малих лежишта, што је
посебно интересантно код злата и других племенитих метала, као и квалитетнијег грађевинскотехничког камена.
3.2. ЕКОНОМИЈА И ПРИВРЕДНИ СИСТЕМИ
3.2.1. Развој и размештај привредних активности
Основна опредељења одрживог развоjа привреде су:
 интензивна и ефикасна примарна пољопривредна производња и производња органске и здраве
хране, подршком модернизацији пољопривредне производње и специјализацији пољопривредних
домаћинстава;
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 развој прехрамбеног комплекса који подразумева изградњу прерађивачких капацитета (малих
погона за прераду меса, млека, воћа, поврћа, мини дестилерије и складиштење производа;
активирање постојећих и формирање складишта и прерадно-производних капацитета у центрима
Топоница, Гружа, Баре и Бумбарево Брдо. Развој прeхрамбeног комплeкса захтева строго
поштовање савремених стандарда квалитета хране, увођење НАССР стандарда;
 развој прерађивачке индустрије јачањем предузетништва и формирањем МСП у сектору прераде
метала, аутомобилске опреме, машина, изолационих материјала, пластике, дрвопрераде, текстилне
индустрије и др. Посебну улогу у развоју прерађивачке индустрије има планирани опоравак
аутомобилског комплекса „ФАС” из Крагујевца, од значаја за могућу ревитализацију погона на
подручју Просторног плана (ревитализација дела коопераната);
 унапређење туристичке понуде и развој нових производа и услуга, стварање позитивног имиџа подручја
Груже ради бољег позиционирања на тржишту, подстицање развоја туристичких локалитета и садржаја
бољим ангажовањем расположивих потенцијала и креирањем програма њиховог коришћења;
 унапређење шумарства, ловства и рибарства у складу са одрживим коришћењем природних ресурса;
 развој водопривреде на принципима одрживог управљања водним ресурсима;
 развој и диверзификација сектора разноврсних услуга (трговине, саобраћаја и транспорта, занатства,
угоститељства, пословних, техничких, финансијских и осталих услуга) и комуналне привреде;
 перспективна обнова рударске производње (експлоатација мрко-лигнитског угља, гипса, кварца,
камена и сл.) ван подручја слива акумулације.
Окосницу просторне структуре привреде чине постојеће и планиране радне зоне и привредни
локалитети у појединим насељима, који имају погодне локацијске услове (инфраструктура,
земљиште, услови за изградњу објеката), уз поштовање режима зона санитарне заштите и спровођење
мера заштите животне средине у сливу акумулације „Гружа”.
Основни полови будућe просторне организације приврeдe су:
 општински центар Кнић, као полифункцијски приврeдно-индустриjски цeнтар;
 секундарни центар Страгари (ван слива акумулације), некада рударско насеље са значајним
производним и бањско-туристичким садржајима (подручје града Крагујевац);
 сеоска насeља изван зоне II акумулације и контактног појаса те зоне, коjа имаjу мале производне
погоне, привредне садржаје и економски потенцијал за будући смештај неких врсте производњe и
услуга – Гружа, Топоница, Баре, Кнежевац, Бумбарево Брдо, Гунцати (у зони III акумулације) и
Пајсијевић ван слива акумулације (општина Кнић); Љубичевац ван слива акумулације (град
Крагујевац); Враћевшница (општина Горњи Милановац);
 сеоска насeља изван зоне II акумулације у којима се планира алокација туристичких садржаја и
комплементарних услуга (развој пољопривреде у савременим газдинствима или планирани садржаји
еко и етно туризма): Рашковић, Грабовац, Пајсијевић и Бумбарево Брдо - општина Кнић, Бресница град Чачак; Сврачковци и Горња Црнућа – општина Горњи Милановац, те Каменица, Љубичевац,
Рамаћа и Страгари – град Крагујевац;
 насеља ван слива акумулације, у чијем се атару вршила експлоатација мрко-лигнитског угља, која
располажу знатним резервама угља са перспективним активирањем површинске експлоатације
(Бресница).
Развој производних активности оријентисаће се на груписање комплекса МСП у оквиру постојећих и
нових радних зона (индустријских зона) и локалитета ван зоне II акумулације и контактног појаса те зоне.
У складу с наведеним критеријумом, нови локалитети за МСП не могу да се формирају у насељима
Жуње, Кусовац и Драгушица. У коридору постојећег ДП I реда бр. 23 (ДП II-155) од границе постојећег
грађевинског подручја насеља Кнић до границе постојећег грађевинског подручја насеља Бумбарево Брдо
и у коридору планираног аутопута Е-761 на подручју КО Гунцати не могу да се планирају и реализују
нове радне зоне и локалитети за МСП.
Строге мере заштите животне средине спроводе се на постојећим и планираним локалитетима у свим
насељима на подручју зоне III акумулације, приоритетно у насељима Претоке, Гунцати, Топоница,
Враћевшница и др.
Локације за развој нових производних и услужних капацитета МСП на подручју зоне III акумулације
„Гружа”, утврђују се у складу са режимом те зоне заштите и применом строгих мера заштите
животне средине, просторним плановима јединица локалне самоуправе и одговарајућим
урбанистичким планом.
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Ван слива акумулације „Гружа”, локације за развој МСП утврђују се просторним плановима јединица
локалне самоуправе и одговарајућим урбанистичким планом.
3.3. ТУРИЗАМ И РЕКРЕАЦИЈА
На основу анализе стања, погодности и ограничења, предлаже се следећи програм и организација
просторног развоја туризма на подручју Просторног плана:
1. Подручје језера Гружа у оквиру општине Кнић. Ово подручје конципирано је као излетнички и
транзитни спортско-рекреативни аква-стадион, намењен локалним излетницима из Крагујевца,
Горњег Милановца, Чачка, Краљева и Врњачке Бање, односно из сеоско-туристичких насеља
подручја, као и транзитним туристима на правцу постојећег ДП II бр. 155 (ДП I реда бр. 23)–
Равни Гај-Кнић-Мрчајевци и потенцијалног аутопута на деоници Крагујевац-Чачак. На језеру су
предвиђена два спортско-рекреативна пункта и то:
а) Еколошки-спортско рекреативни пункт на источној обали северног дела акумулације у оквиру КО
Кнић, у склопу зоне I и II акумулације, капацитета до 1.000 једновремених посетилаца (у зони I и
делу зоне II акумулације - са плажом за купање, полигонима за спортско пливање, веслање, једрење
на једрилици и дасци, роњење и др., са употребом моторних возила и пловила искључиво на
електрични погон; у већем делу зоне II акумулације – са кампом капацитета 100 корисника у
шаторима и теренима за мале спортове, са употребом моторних возила искључиво на електрични
погон, уз неопходне угоститељске, санитарне и сервисне садржаје, чије се отпадне воде евакуишу
ван слива). Ван пункта, дуж обале, предвиђене су уређене риболовне стазе и ревири. Пункту се
приступа локалним путем одвајањем са ДП II бр. 155 (ДП I реда бр. 23) до паркинга на граници зоне
II акумулације, а одатле пешице, бициклом или другим превозним средством на електрични погон.
Део гостију пункта користиће смештај у насељима искључиво ван слива - Кнић, Рашковић,
Грабовац, Пајсијевић и Бумбарево Брдо у оквиру општине Кнић и Бресница у граду Чачак;
б) Потенцијални подбрански аква-пункт капацитета до 2.000 једновремених посетилаца између
бране и насеља Пајсијевић у оквиру КО Пајсијевић, ван слива (са садржајима за купање, пливање,
ватерполо, скокове у воду, рекреативно-забавним програмом аквагана, кану спуста и сл., дечјим
програмом, теренима за мале спортове, кампом за ауто-приколице и шаторе капацитета до 500
корисника и др., уз одговарајуће сервисне и угоститељске објекте, паркинг и др.). Део гостију
пункта користиће смештај у насељима Пајсијевић, Грабовац, Гружа и Кнић.
 Одрживи туризам и заштита акумулације „Гружа“ захтевају ригорозне мере према објектима у
зонама заштите (уклањање свих туристичких објеката из зоне I заштите, а за објекте у зони II
акумулације изградити заједничке, непропусне сенгрупе и систематски их чистити, у организацији
комуналних служби општине, о трошку власника), уз спречавање даље изградње свих објеката
(укључујући и објекте сталних становника) док се не изгради канализација у плански регулисаном
грађевинском подручју, а остали објекти не обезбеде сенгрупима на претходно наведен начин.
2. Туристичка и сеоско-туристичка насеља у оквиру општине Кнић и града Чачак. У овим
насељима на подручју Просторног плана, искључиво ван зоне II акумулације, предвиђено је укупно
1.100 лежаја у следећим насељима чији туристички смештај треба да буде стимулисан:
а) у општини Кнић укупно 1000 лежаја на мотивима језера Гружа и Котленика, од чега - у Книћу
као главном туристичком месту подручја укупно 500 лежаја у туристичким апартманима,
пансионима и приватном смештају; те у сеоским туристичким насељима Рашковић, Грабовац,
Пајсијевић, Борач и Бумбарево Брдо по 100 лежаја (пансиони и приватни смештај);
б) у граду Чачак укупно 100 лежаја на мотивима акумулације Гружа – у сеоско - туристичком
насељу Бресница (пансиони и приватни смештај).
 Насеља око језера биће повезана постојећим путевима и делом потенцијалном јужном
обилазницом Кнића и језера Гружа за тешки и опасни терет (у категорији ДП II реда). У Книћу су
предвиђени комплетнији садржаји јавних служби, сервиса и спортско-рекреативних садржаја, а у
осталим сеоско-туристичким насељима неопходни садржаји ове намене.
3. Сеоско-туристичка насеља испод Рудника у оквиру општине Горњи Милановац и града
Крагујевац. У овим насељима, прелиминарно је предвиђено укупно 300 лежаја, на мотивима
планинског туризма и лова, и то:
а) у општини Горњи Милановац укупно 100 лежаја – у селима Сврачковци и Горња Црнућа, са по
50 лежаја у приватном смештају;
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б) у граду Крагујевац укупно 200 лежаја – у селима Каменица, Љубичевац, Рамаћа и Страгари, са
по 50 лежаја у приватном смештају.
 Овај концепт за обухваћени део Рудника у оквиру Просторног плана је прелиминаран, будући да
се већи део ове планине налази ван подручја Плана и да његове садржаје треба конципирати у
оквиру целине туристичке дестинације Шумадијске планине (према ППРС).
4. Ловишта у оквиру општина/градова Кнић, Чачак, Горњи Милановац и Крагујевац. Ловишта
Ловачког савеза организована по општинским ловачким друштвима биће делом комерцијализована уз
уређење и одржавање затворених ловних поростора, а отворена ловишта ће се боље уредити и
опремити и уз њих ће се обезбедити проширивање резервата за узгој дивљачи и др.
3.4. ДЕМОГРАФСКИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ И МРЕЖА НАСЕЉА
3.4.1. Становништво и социјални развој
Становништво
Узимајући у обзир континуитет депопулације на подручју Просторног плана, а која је потврђена и
према првим подацима Пописа 2011. године, приликом израде пројекције будућег развоја
становништва планског подручја нереално је очекивати потпуно заустављање неповољних праваца
демографских промена у предвиђеном планском периоду. Испољене тенденције у досадашњем
демографском развоју (са наглашеним слабљењем демографског потенцијала и одмаклом фазом
биолошке депопулације у којој се налази већина насеља) донекле се могу ублажити ефектима
побољшања општих друштвених токова и применом планских пропозиција до 2025. године.
Табела III-2: Пројекција становништва до 2025. године
Насеље/општина(град)/подручје
Просторног плана
Бело Поље
Враћевшница
Горња Врбава
Горња Црнућа
Грабовица
Доња Врбава
Доња Црнућа
Јабланица
Липовац
Мајдан
Неваде
Прњавор
Сврачковци
општина Г. Милановац (део)
Баре
Бечевица
Борач
Брестовац
Брњица
Бумбарево Брдо
Грабовац
Гривац
Гунцати
Драгушица
Дубрава
Жуње
Забојница
Кикојевац
Кнежевац
Кнић
Коњуша
Кусовац
Љуљаци
Опланић
Пајсијевић
Претоке

Попис 2002.
256
150
145
239
496
654
323
331
304
513
549
107
491
4.558
390
364
692
224
348
520
760
458
943
247
173
258
462
187
208
2.294
190
182
369
456
545
577

Попис 2011.
(први подаци)
229
85
163
177
443
505
262
291
260
423
628
131
460
4.057
320
282
601
182
292
459
787
371
830
219
125
216
378
165
196
2.166
156
168
323
408
461
440

Пројекција
ст. 2017.
209
198
139
131
461
552
249
231
213
390
621
98
498
3.990
353
269
518
164
255
500
790
434
807
267
135
198
324
149
150
2.240
154
163
312
419
424
441

Пројекција
ст. 2025.
177
223
115
74
442
497
210
178
164
380
660
59
501
3.680
334
218
467
132
206
489
806
350
734
278
114
166
251
128
103
2.153
127
153
261
400
359
382

Индекс промене
ст. 2025/11
77,3
262,6
70,6
41,7
99,7
98,5
80,2
61,3
63,0
89,8
105,1
45,0
109,0
90,7
104,2
77,2
77,7
72,5
70,5
106,5
102,4
94,3
88,4
127,1
91,6
76,9
66,4
77,9
52,6
99,4
81,4
90,9
80,8
97,9
77,9
86,8
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Насеље/општина(град)/подручје
Просторног плана
Радмиловић
Рашковић
Топоница
општина Кнић (део)
Добрача
Каменица
Кутлово
Љубичевац
Рамаћа
Рогојевац
Страгари
град Крагујевац (део)
Бресница
Вујетинци
Остра
град Чачак (део)
Укупно подручје
Просторног плана

Попис 2002.
260
226
364
11.697
493
431
236
83
340
404
967
2.954
1466
452
1091
3.009

Попис 2011.
(први подаци)
230
196
344
10.315
423
331
234
43
320
397
778
2.526
1286
386
913
2.585

Пројекција
ст. 2017.
238
204
333
10.240
415
344
205
56
258
380
712
2.370
1262
374
904
2.540

Пројекција
ст. 2025.
162
181
267
9.220
400
297
118
31
198
348
646
2.100
1163
333
805
2.300

Индекс промене
ст. 2025/11
70,4
92,3
77,6
89,4
94,6
89,8
76,9
72,1
61,9
87,7
83,0
83,1
90.4
86.2
88.1
89.0

22.218

19.483

19.140

17.300

88.8

На основу привредних токова и циљева релативног побољшања старосне структуре популације, која
је умногоме условљена спровођењем политике породице и политике тржишта рада, посебно
рачунајући са већим учешћем становништва, нарочито млађег, у запошљавању и радном ангажовању
и доступности објеката дечје заштите и погодности за децу, предвиђа се да ће се до 2025. године
ублажити интензитет депопулације и да ће укупан број становника на подручју Просторног плана
износити нешто преко 17.000.
Социјални развој
Развој мреже јавних служби заснива се на постојећој мрежи, очекиваним демографским променама и
на развоју насељских функција.
Основне услуге (основно образовање, примарна здравствена заштита, смештај у предшколску
установу за свако заинтересовано дете и дневни центри) обавезне су у општинском центру,
субцентру, центрима заједница насеља и сеоским центрима, односно на раздаљини до 30 минута
организованим јавним превозом. Услов за већу доступност и покривање свих насеља у обухвату
Просторног плана основним услугама јавних служби, је побољшање међунасељске саобраћајне
мреже и основних стандарда јавног превоза.
Организовање специјалног превоза неопходно је за ученике који живе на удаљености већој од 1,5 km
(I-IV разреда) односно 2,5 km (V-VIII разреда) од школе, као и за све ученике са посебним потребама
уз неопходну подршку средстава републичких и претприступних фондова и донација. Овај вид
организованог превоза ће истовремено да опслужује и децу предшколског узраста, уз планиран развој
мобилних дечјих вртића/учионица за мање доступна насеља. У погледу средњошколског образовања,
у постојећој средњој школи приоритетно је увођење смерова пољопривредне и туристичке струке.
Предвиђа се изградња објекта средње школе у Страгарима. У складу са препорукама из ППРС,
планира се изградња дома за смештај ученика у општинском центру Кнић.
Здравствена делатност на подручју Просторног плана обављаће се на нивоу примарне здравствене
заштите. Један од начина за повећање доступности примарне здравствене заштите корисницима,
нарочито на руралном подручју, јесте организовање мобилних здравствених тимова (уз обезбеђење
теренских и санитетних возила), организовање интегрисаног пружања услуга здравствене и социјалне
заштите и пружање квалитетне прехоспиталне хитне медицинске помоћи. За виши ниво здравствених
услуга (секундарну и терцијалну здравствену заштиту), становници са планског подручја упућени су
на Клинички центар у Крагујевцу.
У погледу социјалне заштите, акценат је на развоју мреже која омогућава већу територијалну и
функционалну доступност услуга, подржава живот у заједници и обезбеђује интегралну и неодложну
социјалну заштиту корисника, а нарочито старачких домаћинстава којима је овај вид помоћи од изузетног
значаја. С тим у вези, планира се обезбеђење простора за организовање дневних центара за пружање
разноврсних услуга нестационарног типа као облик основне услуге социјалне заштите на сеоском подручју.
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Очување културног идентитета у оквиру планског подручја оствариваће се преко локалних и
регионалних програма развоја културе и интегрисаних културно-образовних и других
интерсекторских програма. Развој установа културе ће бити усмерен на развој нових програма и
повећање њихове доступности корисницима, нарочито деци и младима на руралном подручју и
организацију мобилне културне понуде (мобилне библиотеке, представе, креативне радионице,
еколошке и хуманитарне активности и сл.).
Планира се реконструкција постојећих спортских терена, уз могућност проширења, изградњу
пратећих и објеката комплементарних намена, као и развој мреже пешачких и бициклистичких стаза.
Активно учешће у еколошкој заштити и презентацији акумулације „Гружа“ биће кључна делатност
институција образовања, спорта и културе.
3.4.2. Развој и уређење мреже насеља и рурални развој
Крагујевац, центар државног значаја имаће и у будућности највећи функцијски утицај на развој
мреже насеља на подручју Просторног плана. Значајан утицај имаће и други центри у окружењу:
Чачак и Краљево.
Улогу општинског центра у мрежи насеља на подручју Просторног плана има Кнић. С обзиром на
повољност саобраћајног положаја, успоставиће се чврсте интегративне везе са суседним општинама и
центрима у непосредном окружењу и реализовати заједнички пројекти, регионалног карактера. Поред
даљег развоја секундарних делатности, у овом насељу ће јачати функције центра услужних
делатности, јавних функција, информатике и др. Ширење грађевинског подручја Кнића и развој
привредних делатности у зони II акумулације „Гружа“ ограничава се у складу са режимима и мерама
заштите изворишта водоснабдевања.
Функцију супцентара, односно центара заједнице насеља оствариваће: 1) Страгари, чији се развој
заснива на јачању централитета, развоју јавних, привредних и осталих функција, посебно везаних за
туристички и еколошки потенцијал гравитационог подручја; 2) Топоница и 3) Гружа (ван подручја
Просторног плана).
За подршку руралном развоју значајан је и развој функција сеоских центара, тј. развијенијих сеоских
насеља: Баре, Забојница, Бумбарево Брдо и Борач (општина Кнић), Враћевшница и Неваде (општина
Г. Милановац), Рамаћа (град Крагујевац), Бресница и Остра (град Чачак), од којих се већина налази
на значајним путним правцима. У наредном периоду ће се њихов развој заснивати на формирању
мањих радних зона и услужних објеката усклађених са режимима зона санитарне заштите
акумулације, прилагођених локалним условима и потенцијалима за развој туризма и пољопривреде са
комплементарним активностима.
Поред Кнића, насеља код којих постоји ограничење за развој и ширење постојећег грађевинског
подручја у вези са режимима зона санитарне заштите акумулације „Гружа“ су: Опланић, Драгушица,
Кнић, Жуње, Гунцати, Радмиловић, Кусовац и Топоница.
3.5. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА
3.5.1. Саобраћај
Развој саобраћаја на подручју Просторног плана подразумева стварање услова за његово безбедно
одвијање и потпуну функционалност, у складу са условима заштите изворишта водоснабдевања:
 Изградња планираног аутопута Баточина-Крагујевац-Кнић-Мрчајевци, за који се овим Планом
резервише коридор у дужини од око 17 km (у складу са решењима просторних планова јединица
локалних самоуправа Кнић и Чачак) на подручју следећих КО: Грабовац, Пајсијевић и Гунцати
(општина Кнић) и Бресница (град Чачак). Са аспекта заштите водоизворишта, изградња ове
саобраћајнице је приоритетна. Уколико се студијом оправданости, односно анализом техничких
могућности покаже да изградња аутопута није оправдана, треба изградити саобраћајницу са
одговарајућим стандардом за ДП I реда.
 Изградња потенцијалне обилазнице око насеља Кнић и акумулације „Гружа“ непосредно уз
границу слива, претежно по већ постојећим локалним саобраћајницама, на правцу: од укрштања
ДП II-155 (ДП I реда бр. 23) и пруге код Кнића – Мирковића коса – Зелена бара – Бода – реон коте
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427 – Напер – Врлетница – Вишњевац – Вишњевачко поље – Жуње – Слатина – Ливаде укрштање
ДП II-155 (ДП I реда бр. 23) и општинског пута за насеље Претоке.
Даља модернизација, појачано одржавање, рехабилитација и реконструкцији постојећих ДП I и II реда.
Модернизација, реконструкција и доградња постојећих општински путева;
Ревитализација и модернизација једноколосечне железничке пруге Лапово-Крагујевац-Краљево
изградњом другог колосека.
Формирање бициклистичких и пешачких коридора дуж ДП II-155 (ДП I реда бр. 23) и ДП IБ-15 бр.
23.1 (ДП I бр. 23.1), дуж ДП II реда, те општинских путева, према концепцији развоја туризма.

3.5.2. Електроенергетска инфраструктура и обновљиви извори енергије
Развој енергетске инфраструктуре засниваће се на успостављању ефикасног система управљања и
коришћења енергетских објеката и мреже као и коришћењу алтернативних извора енергије.
Електроенергетску мрежу формираће постојећи и планирани напојни и дистрибутивни водови, који
су у функцији посебне намене и интегралног развоја и уређења подручја Просторног плана.
Развој електроенергетске мреже и објеката (по напонским нивоима) обухвата:
 изградњу далековода: ДВ 400 kV „Крагујевац 2”- „Краљево 3”; ДВ 110 kV „Крагујевац 2”„Гружа”; ДВ 110 kV „Кнић”- „Горњи Милановац”; ДВ 35 kV „Баре”-„Чумић, ДВ 35 kV КГ0024
„Страгари”- КГ026 „Баре”, ДВ 35 kV КГ00204 „Рибеш”- КГ026 „Баре”; и другог вода ДВ 35 kV
„Чачак 1”- „Бресница”.
 изградњу трафостаница: ТС 110/10 kV КГ0022 „Гружа” и ТС 35/10 kV КГ026 „Баре”;
 реконструкцију постојећег ДВ 35 kV КГ010 „Кнић”- „Бресница”;
 реконструкцију постојећих и изградњу нових трафостаница 10/0,4 кV.
Према ППРС предвиђена је изградња разводног гасовода Цветојевац - Бресница који ће бити паралелан
са постојећем разводним гасоводом (у коридору постојећег гасовода), ГМРС Кнић и МРС Брњица.
Предвиђено је коришћење ОИЕ, у првом реду хидроенергије изградњом малих хидроелектрана
(МХЕ). Потенцијална локација је за једну МХЕ („Страгари“ на реци Сребреници) укупне снаге од око
0,128 MW и укупне производње од око 436 MWh. Планом се оставља могућност провере потенцијала
и будуће изградње МХЕ, у складу са ППРС и важећим прописима. Изградња МХЕ је планирана
искључиво за коришћење хидропотенцијала са малим улагањима, према планској документацији,
тако да не угрожавају еколошку равнотежу, а да буду од користи за повећање сигурности снабдевања
електричном енергијом. Димензионисање МХЕ ће стриктно бити у складу са природним протоцима и
падовима водотока. Изградња МХЕ према утврђеним потенцијалима повећаће сигурност у напајању
електричном енергијом насеља и алтернативне сеоске економије на подручју Просторног плана.
Повезивање планираних МХЕ на електроенергетски систем генерално ће се вршити ваздушним или
кабловским ДВ на постојећу или планирану ДВ 10(20) kV мрежу и објекте. Детаљнији услови
изградње и повезивања МХЕ са електроенергетском мрежом (траса далековода, напонски ниво и
место повезивања) утврдиће се са надлежним електродистрибутивним предузећем и предузећем
надлежним за газдовање објектима водопривредних система, у складу са условима завода надлежних
за заштиту природних и културних добара.
Поред производње електричне енергије из МХЕ, предвиђа се и коришћење других ОИЕ и то:
 биомасе, као обновљивог извора енергије која нема негативан утицај на природну средину
уколико се правилно експлоатише (нпр. коришћење дрвних отпадака из шумарства и прераде
дрвета), односно ако се шумама прописно газдује и ако се плански поступа са изворима биомасе;
 енергије ветра, изградњом ветроелектрана одговарајуће снаге у потенцијалним зонама у ширем
окружењу Просторног плана, у оквиру којих ће се детаљније извршити избор микролокација;
 геотермалне енергије, путем искоришћења нискотемпературних термалних вода, коришћењем
топлотних пумпи за потребе грејања и балнеолошко-рекреативних потреба, али и за топлотне
потребе града и општинских центара, као и насеља која су повољно лоцирана са становништа
могућности увођења централизованог коришћења геотермалне енергије; и
 соларне енергије, применом разних врста пасивних соларних система (у којима објекат
представља пријемник који захвата и чува највећи део енергије) и активних соларних система
(који захватају енергију инсталисањем посебне опреме), који би се користили само у оквиру
грађевинских подручја насеља.
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ОИЕ се могу реализовати уколико нису у супротности са режимима и мерама санитарне заштите
акумулације „Гружа“, те заштите природних и непокретних културних добара.
3.5.3. Електронске комуникације и поштански саобраћај
Планирани развој фиксне телефонске мреже и мобилне телефоније заснива се на:
 побољшању постојећег стања телекомуникационе мреже осавремењивањем приступних мрежа,
као и заменом постојећих аналогних и застарелих дигиталних централа новим мултисервисним
приступним чворовима у свим насељима где такве централе постоје. Тиме ће се омогућити
укидање двојника, побољшање приступа интернету и мрежи за пренос података у свим местима у
којима постоји телефонска мрежа;
 изградњи оптичких каблова и нових комутационих објеката у следећим насељима и деловима
насеља: Љубичевац, Котража, Љуљаци, Кикојевац, Опланић, Гривац, Брњица, Борач, Драгушица,
Рибеш, Пајсијевић, Грабовац, Кусовац и Бечевица;
 изградњи руралног радиотелефонског система (CDMA) за делове подручја са малом густином
насељености;
 изградњи планираних базних станица мобилних оператера Телеком-MTS, VIP и Telenor.
Мрежа за потребе радиодифузије развијаће се према следећим приоритетима:
 набавка и монтажа нових емисионих постројења у дигиталној техници, обједињених за све
емитере на националном нивоу;
 мреже кабловских дистрибутивних система (КДС) градиће се искључиво према техничким
стандардима издатим од стране РАТЕЛ-а, уз максималну примену оптичких каблова.
У циљу побољшања постојећег стања поштанског саобраћаја, потребно је:
 отвaрање нових поштанских јединица у неколико насеља, или увођење мобилних поштанских
шалтера који би по одређеном распореду, обилазили удаљена села;
 увођење свих нових поштанских услуга у поштанском саобраћају.
3.5.4. Kомунална инфраструктура и управљање чврстим отпадом
У зони I и II акумулације планска опредељења у погледу управљања комуналним отпадом су: затварање,
чишћење, ремедијација и рекултивација свих сметлишта, забрана отварања нових депонијских простора,
контрола и санкционисање спонтаног нагомилавања комуналног отпада (у приобаљу, речним коритима,
коридорима путне инфраструктуре) у овим зонама, и систематско прикупљање отпада који се таложи у
акваторији и његова безбедна евакуација ван зона I и II акумулације. Приоритет има и детаљно геолошко
и хидротехничко истраживање и анализа квалитета подземних вода у непосредној близини свих
сметлишта, због процене еколошке угрожености вода акумулације.
У зони III акумулације препоручује се изградња мањег броја рециклажних дворишта у свим
насељима, у којима ће депоновање отпада бити строго контролисано. У рециклажним двориштима би
се обављало сакупљање и сепарација отпада на органске и неорганске компоненте (са кратким
временом складиштења). Из рециклажних дворишта би органске компоненте биле даље одвожене на
компостирање, док би се неорганске компоненте балирале и возиле до места коначне прераде или
одлагања ван подручја слива акумулације. Тиме би се остварило преусмеравање укупних токова
отпада на регионални систем прикупљања и прераде отпада у Крагујевцу и Ужицу.
Локације рециклажних дворишта у зони III акумулације морају да задовољавају следеће основне
услове: налазе се на ободима насеља, са приступом на јавну саобраћајницу; налазе се на постојећим
локацијама дивљих сметлишта, уколико оне задовољавају критеријуме прописане овим правилима;
удаљена су најмање 500 m од зона заштите културно-историјских споменика или зона заштите
природе; налазе се ван токова површинских или подземних вода, на сувом и оцедитом терену ван
депресија, заштитних и поплавних подручја, као и шумских подручја у експлоатацији; капацитет је
димензионисан у односу на број становника сеоског насеља, количину отпада по становнику и
фреквенцију одношења комуналног отпада, уз услов да је за 1.000 становника укупна површина
платоа не мања од 5 ари (9 контејнера од 1,1 m3); у случају линијски диспергованог сеоског насеља,
или ако је удаљеност рециклажног дворишта од крајњих корисника већа од 1.000 m могуће је
предвидети и две или више локација.
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У случају да због неприступачности сеоског насеља или неекономичности изградње у неким селима
није могуће изградити рециклажно двориште, отпад је могуће евакуисати путем мобилних трансфер
станица (камионети мање запремине са могућношћу диверсификације комуналног отпада у оквиру
самог возила) који би обилазили удаљена сеоска насеља. Мобилне трансфер станице могу обилазити
и постојећа насеља или групације кућа у зони II акумулације.
У зони III акумулације могуће је прерађивати органски отпад на парцели домаћинства његовим
одлагањем у засебне рупе у земљи, ограђивањем и прекривањем ради добијања компоста. Отпад
пореклом из сточарске производње, уколико има карактеристике органског отпада неопходно је
засебно транспортовати ван граница слива на сабирне станице за опасни отпад (Крагујевац или
Лучани). Отпад пореклом из пољопривредне производње који садржи трагове хемијских препарата
(хербициди, пестициди и сл.) мора бити евакуисан ван слива.
У зони III акумулације, приоритет има израда пројекта санације, ремедијације и рекултивације
постојеће депоније за општински центар Кнић, чије процедне воде утичу на загађење акумулације.
Алтернативно, ова локацијa се може искористити за израдњу трансфер станице.
Постојеће сеоско гробље у зони II акумулације у селу Драгушица је неопходно конзервирати и
предузети мере санитарне заштите у складу са овим режимом. Забрањује се проширење овог гробља.
Проширење постојећих гробља могуће је само у зони III акумулације и ван слива акумулације, у
складу са прописима заштите акумулацијe (уз поштoвање санитарних стандарда) дефинисаних Законом
о сахрањивању и гробљима („Сл. гласник СРС“, бр. 20/77, 24/85, 6/89 и „Сл. гласник РС“, бр. 53/92,
67/93, 48/94 и 101/95).
Безбедно уклањање животињског отпада обављаће се ван слива акумулације, у регионалном центру за
прераду и спаљивање у Ћуприји.
3.6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРИРОДНИХ И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ
ДОБАРА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА У СЛУЧАЈУ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА
3.6.1. Заштита животне средине
Планска решења заснивају се на комплементарности заштите животне средине и посебне намене
подручја (слив акумулације) и интегрисању аспекта животне средине у планска решења у вези са
заштитом и коришћењем природних ресурса, наменом, уређењем и изградњом простора, привредним и
туристичким развојем и размештајем инфраструктурних система и насеља, као и управљањем отпадом.
Категоризација квалитета животне средине
Просторним планом утврђена је категоризација животне средине на основу стања квалитета животне
средине на подручју слива акумулације „Гружа“, која је сагласна катагоризацији датој у ППРС11 и то:
1) потенцијално незагађена подручја (подручја потенцијално квалитетне животне средине)12 су
подручја и локалитети са потенцијално неизмењеном животном средином и природним ресурсима,
са ризиком појаве елементарних непогода. Ово подручје чини зона I акумулације;
2) незагађена подручја (подручја квалитетне животне средине) су подручја и локалитети са скоро
неизмењеном или неизмењеном природном средином, уз извесни ризик од појаве елементарних
непогода – зоне заштите природе за које се установљавају статуси заштићених подручја. Ово
подручје чине: планина Рудник, Црни Врх на планини Јешевац, брда Тријеска, Островица,
Борачки крш, комплекси шума у руралном залеђу слива и др.;
3) подручја малог степена загађености (подручје претежно квалитетне животне средине)
којима припада највећи део подручја и локалитета у зони II акумулације13, са релативно
неизмењеном природном средином; руралне средине у зони III акумулације и на осталом делу
слива са појавама неадекватне употребе агрохемијских средстава која проузрокује загађивање
11

У односу на систематизацију дату кроз ППРС, као и стање на терену, на подручју Просторног плана не налазе се
територије које имају висок степен загађености (подручје изузетне загађености животне средине).
12
Иако наведена категорија не постоји у оквиру систематизације категорија дате кроз ППРС овде је уведена због чињенице
да постојеће стање на терену значајно одступа од планске категорије загађености. У случају доследног спровођења мера
заштите животне средине, категорије потенцијално незагађене и незагађене животне средине могу се објединити.
13
Ова подручја могу се сврстати и у зону потенцијално малог степена загађености у случају неспровођења мера датих овим
Просторним планом.
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земљишта; и подручје низводно од бране које је у зони могућег поплавног таласа из акумулације
„Гружа“ услед евентуалне хаварије бране;
4) подручја средњег степена загађености (подручје угрожене животне средине) са средњим
утицајем на загађење животне средине (у КО Жуње и Драгушица), којима припадају: постојећи
појединачни објекти у зонама I и II акумулације са нерешеним питањем одвођења отпадних вода,
постојећи депонијски простори у зонама I и II акумулације, локални и некатегорисани путеви у
зонама I и II акумулације, постојећи привредни капацитети на подручју слива, локације постојећих
гробља у зони II акумулације;
5) подручја вишег степена загађености (подручје загађене и деградиране животне средине) су
локације са епизодним загађењима животне средине (ваздуха, земљишта и река, са могућношћу
угрожавања буком, непријатним мирисима и сл.). Овим подручјима припадају: коридори
државних путева I и II реда (мост преко акумулације са могућношћу инцидентног изливања
штетних материја директно у акумулацију, као и неадекватним одвођењем вода са коловоза које се
изливају директно у акумулацију), као и привредни капацитети металопрерађивачке, текстилне и
прехрамбене индустрије на подручју слива.
Успостављањем зона санитарне заштите акумулације, тј. применом и ефикасном контролом
спровођења успостављених ограничења за развој специфичних активности на овом подручју, као и
објеката и радова који могу имати утицаја на загађивање воде акумулације, обезбедиће се и виши
квалитет животне средине и директно смањити ризик од загађивања и деградације акумулације
„Гружа“ као и њеног слива.
За подручја са незнатним степеном загађености предвиђа се одржавање постојећег стања квалитета
животне средине, док је за остале категорије неопходна примена планских мера заштите животне
средине. Основна мера коју треба спроводити на целом подручју Просторног плана јесте
успостављање и функционисање мониторинга параметара животне средине.
Интегрална заштита природних ресурса и животне средине заснована је на спровођењу следећих мера:
1) Мере заштите подземних и површинских вода
Спровођењем утврђених режима санитарне заштите акумулације обезебедиће се и:
 дефинисање и координације мера за површинске и подземне воде које припадају истом
еколошком, хидролошком и хидрогеолошком сливу;
 смиривање садашњег процеса еутрофикације акумулације;
 стабилизовање квалитета воде на нивоу умерене мезотрофије, са садржајем фосфора од 10-15 mg/L;
 одржавање квалитета воде у зони водозахвата у садашњем стању;
 утврђивање узрока, врсте и опсега загађивања, оцена степена угрожености еколошке функције
вода, здравља и живота људи, као и могућности ширења загађења; те израда катастра загађивача;
 систематско праћење вредности показатеља квалитета вода и редовно праћење састава отпадних
вода пре испуштања у реципијент.
2) Мере заштите квалитета ваздуха
Мере заштите квалитета ваздуха обухватају:
 смањење емисија загађујућих материја из постојећих извора загађивања (металопрерађивачка
индустрија, прехрамбена и текстилна индустрија), прописивањем и строгом контролом граничних
вредности имисија загађујућих материја од стране локалних јединица управе из стационарних и
покретних извора загађивања, на основу утврђених европских и националних стандарда и то:
(а) развојем и имплементацијом савременијих мера заштите у оквиру индустријских постројења;
(б) примeном eкoлoшки пoвoљниje тeхнoлoгиje и систeмa зa прeчишћaвaњe вaздухa у индустриjи
у циљу зaдoвoљeњa грaничних врeднoсти eмисиje; (в) смањењем емисије угљен моноксида као
продукта непотпуног сагоревања фосилних горива у зони државних путева, посебно оних који
иду око и преко акваторије акумулације „Гружа“; и (г) затварањем и санацијом постојећих
сметлишта; све наведене интервенције позитивно ће утицати и на квалитет воде у акумулацији
која се посредно загађује из ваздуха;
 праћење квалитета ваздуха контролом његовог квалитета на више мерних места на подручју
Просторног плана у склaду сa Eврoпскoм дирeктивoм o прoцeни и упрaвљaњу квaлитeтoм
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aмбиjeнталнoг вaздухa (96/62/EС)14, Законом о заштити ваздуха („Сл. гл. РС“ бр. 36/09 и 10/13) и
Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гл. PC“, бр. 11/2010);
израду катастра загађивача ваздуха за све општине/градове у сливу акумулације „Гружа“, којој ће
претходити пописивање постојећих извора загађења и вредности емисије.

3) Мера заштите земљишта
Мере заштите земљишта реализоваће се кроз:
 систематско праћење квалитета земљишта на целом сливу, посебно у зонама I и II акумулације;
 очување економских и екосистемских функција земљишта спровођењем техничких и биолошких
радова и мера заштите на евидентираним ерозивним теренима;
 забрану примене азотних ђубрива и пестицида, посебно у зонама I и II акумулације;
 спречавање загађења токсичним материјама које се користе у пољопривреди: лекови, боје,
пестициди, минерална ђубрива;
 припрeму прeвeнтивних и oпeрaтивних мeрa зaштитe, рeaгoвaњa и пoступaкa сaнaциje зeмљиштa
у случajу хaвaриjскoг изливaњa oпaсних мaтeриja у oкoлину;
 стриктну примену мера и услова за обављање пољопривредне производње у зонама санитарне
заштите акумулације и водотокова; и
 предузимање антиерозивних мера у деловима насеља на падинама које су угрожене ерозијом и
поплавама – техничких радова са циљем спречавања наглог отицања воде, заустављања њеног
ерозивног дејства и припреме терена за подизање шумских или пољопривредних култура и биолошких
радова са циљем сузбијања ерозије земљишта (пошумљавање, мелиорацију шума и шикара).
3.6.2. Заштита природних вредности
Просторним планом заштићена су два природна добра: стабла храста цера у Доњој Црнући (на
подручју слива, у општини Горњи Милановац, заштићено општинском Одлуком као споменик природе
заједно са простором површине 0,04 ha) и специјални резерват природе „Велики Штурац“ на планини
Рудник (ван слива, у општини Горњи Милановац, заштићено Решењем Завода за заштиту и научно
проучавање природних реткости бр. 333 од 20.09.1956. год. као природно добро, површине 8,0ha).
Планска решења заштите природних вредности заснива се на резервисању простора за установљење
заштићених подручја и утврђивање еколошки значајних подручја националне и европске еколошке
мреже. За установљење заштићених подручја резервишу се следећи простори:
 планина Рудник, површине око 6.100 ha на територији града Крагујевац и општине Горњи
Милановац, који обухвата темена косина и изворишне челенке водотока на овој планини,
приближно изнад 700 m н.в; у подручје је укључена и шира околина манастира Враћевшница
односно шумовите долинске стране Манастирске реке; вредности подручја су очувани
екосистеми храстових и букових шума, разноврсна флора пашњака и ливада, богат животињски
свет, атрактивни и лепи предели и веома значајно културно наслеђе;
 Црног врха на планини Јешевац, површине око 220 ha, на територији општине Горњи
Милановац, који обухвата завршни део овог узвишења по коме су расути комади, блокови и
громаде стена различитог облика и изгледа;
 брда Тријеска, површине око 82,7 ha на територији општине Горњи Милановац, које обухвата
шумовите падине овог узвишења са којих штрче вулкански остењаци;
 брда Острица, површине око 255,5 ha на територији града Чачак, које обухвата стрмените падине
овог купастог узвишења и живописни, мозаични и шаролики сеоски предео у подножју;
 Борачког крша, површине око 76,6 ha на територији општине Кнић, који обухвата импресивни
стеновити одсек и падине узвишења, као и појас терена у подножју на коме се налазе стара црква
св. Архангела Михаила окружена липама и гробље;
 акумулације „Гружа“, површине око 3000 ha на територији општине Кнић, који обухвата
акумулацију и зону II акумулације; представља национално значајан миграторни коридор и
зимско пребивалиште за преко 120 врста птица на коме се окупља и до 10.000 јединки птица
водених станишта, као и риболовну воду са веома богатим и разноврсним фондом ихтиофауне.

14

Council Directive 96/62/EC of 27 September 1996 on ambient air quality assessment and management, Official Journal L 296,
21/11/1996.

64

Нацрт просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Гружа“

На резервисаним просторима, који су у обухвату овог Просторног плана, до доношења акта о њиховом
проглашењу за заштићено подручје и зонирању режима заштите (у складу са чланом 35. ст. 7, 8. и 9.
Закона о заштити природе), дефинишу се правила уређења и грађења која одговарају режиму заштите
III степена.
У III степену заштите могу се вршити управљачке интервенције у циљу рестаурације, ревитализације
и укупног унапређења заштићеног подручја, развој села и унапређење сеоских домаћинстава,
уређење објеката културно-историјског наслеђа и традиционалног градитељства, очување
традиционалних делатности локалног становништва, селективно и ограничено коришћење природних
ресурса и простора уз потребну инфраструктурну и другу изградњу. Режим заштите III степена: 1)
забрањује изградњу рафинерија нафте и објеката хемијске индустрије, металуршких и
термоенергетских објеката, складишта нафте, нафтних деривата и природног гаса, уношење
инвазивних алохтоних врста и образовање депонија; 2) ограничава изградњу других индустријских и
енергетских објеката, асфалтних база, складишта индустријске робе и грађевинског материјала,
експлоатацију и примарну прераду минералних сировина, формирање објеката за управљање
отпадом, примену хемијских средстава, односно плански усмерава: изградњу насеља и ширење
грађевинских подручја, викендица, објеката туристичког смештаја, јавних скијалишта,
инфраструктурних објеката, као и активности лова и риболова, формирање шумских и
пољопривредних монокултура, и друге радове и активности који могу имати значајан неповољан
утицај на природне и друге вредности заштићеног подручја.
Обухват и границе зоне са режимом заштите III степена су овим Просторним планом оквирно дате за
простор који се резервише за установљење заштићених подручја природних добара. Обухват и
границе зона са одговарајућим режимом заштите биће прецизиране актом о проглашењу ових
заштићених подручја. Акти о проглашењу заштићених подручја ће се, према члану 42. Закона о
заштити природе, донети у сарадњи са Заводом за заштиту природе Србије, будућим управљачем
заштићених природних добара и локалним самоуправама (које ће учествовати у припреми предлога
коначне границе заштићених подручја на њиховој територији), уз планску препоруку-правило да
граница, где је могуће, прати парцеле у државном власништву, не дели парцеле, односно да се на
терену што јасније може уочити пратећи маркантне физичко-географске објекте и појаве (водоток,
одсек и сл.) или инфраструктурне садржаје (пут и сл.).
Заштићене биљне и животињске врсте могу се користити под условима и на начин прописан Законом о
заштити природе и на основу дозволе министарства. Коришћење неких заштићених врста регулисано је
додатно и Законом о дивљачи и ловству („Сл. гл. РС“, број 18/10) и Законом о заштити и одрживом
коришћењу рибљег фонда („Сл. гл. РС“, број 36/09) и прописима донетим на основу тих закона:
 контролисане врсте утврђене Уредбом о стављању под контролу сакупљања и промета дивље
флоре и фауне („Сл. гл. РС“, бр. 31/05, 45/05, 22/07, 38/08, 9 9/10), од којих се на подручју налази
око 45 врста биљака, 6 врста гљива и 3 животињске врсте;
 врсте сисарске и пернате дивљачи које су у режиму ловостаја дивљачи, утврђене Правилником о
проглашавању ловостајем заштићених врста дивљачи, трајању ловне сезоне на ловостајем
заштићене врсте дивљачи у отвореним и ограђеним ловиштима, ограђеним деловима ловишта и
полигонима за лов дивљачи, као и мерама заштите и регулисања бројности популација трајно
заштићених и ловостајем заштићених врста дивљачи („Сл. гл. РС“, број 75/10), којих на подручју
има укупно око 10;
 врсте риба које су под режимом забране или ограничења (ловостаја) риболова и/или под забраном
излова испод прописане величине, на основу Наредбе о мерама за очување и заштиту рибљег
фонда („Сл. гл. РС“, број 104/09 и 49/10), којих на подручју има 7.
Према Уредби о еколошкој мрежи („ Сл. гл. РС“, број 102/10), на подручју Просторног плана је
идентификована акумулација „Гружа” као подручје националне еколошке мреже по основу значаја за
боравак и гнежђење птица.
На подручју Просторног плана није, за сада, извршена идентификација и картирање станишта на
основу Правилника о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта,
осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту прриоритетним типовима станишта и о мерама заштите
за њихово очување („Сл. гл. РС“, број 35/10).
Процењује се да се на подручју Просторног плана налазе мања потенцијална подручја европске
еколошке мреже NATURA 2000 која ће се у Србији засновати по приступању Републике Србије ЕУ,
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што ће се тачно утврдити приликом идентификације и картирања станишта. Иако се акумулација
„Гружа“ тренутно не третира као међународно признато IBA подручје, оно ипак има национални
значај за очување фауне птица и спада у подручја која су раније имала статус IBA (1989. и 2000.) или
су били кандидати 2009., додатна валоризација може поново ставити простор на списак
кандидованих подручја за IBA.
3.6.3. Заштита непокретних културних добара
Планско опредељење је очување и заштита свих добара са споменичким вредностима, независно од
њиховог формалног статуса (категорисано, евидентирано, регистровано и идентификовано), пре свега
због њихове будуће заштите, и због могућег коришћења за развој туризма и других активности. За
НКД од изузетног и великог значаја треба утврдити границе заштићене околине добра, а за остала
добра утврдити статус њихове заштите и категоризацију, док на недовољно истраженим деловима
подручја треба наставити континуирано рекогносцирање и истраживање материјалног и
нематеријалног наслеђа.
Заштита и презентација НКД мора бити и у функцији посебне намене овог простора и на начин који
неће директно угрожавати зоне санитарне заштите акумулације. У складу с тим, приоритет има
предузимање мера техничке заштите и реконструкција НКД, презентација добра и његове заштићене
околине и интерпретација културног наслеђа.
Планско опредељење јесте одрживо коришћење културног наслеђа као развојног ресурса и економског
добра. Предуслов за остваривање овог опредељења је стручна оцена која културна добра могу бити у
режиму економског коришћења. Овај приступ омогућава да се историјске целине и амбијенти, као и
појединачне грађевине са споменичким обележјима, заједно са својим окружењем на адекватан начин
(тј. у складу са њиховим просторним, архитектонским, етнолошким и историјским обележјима)
укључују у будући развој. Најпожељније је одрживо коришћење културног наслеђа за развој културног
туризма, ради остваривања очекиваног доприноса туризма заштити и очувању наслеђа и развоју
локалних заједница, без нарушавања статуса заштите акумулације.
Приоритет има истраживање и заштита народног градитељства у сливу акумулације „Гружа“, које би
требало очувати у изворној намени. Такође, приоритет би требало да има очување, обнова и уређење
традиционалних сеоских насеља и целина (села, заселака и издвојених склопова), народног
градитељства и традиционалних облика привређивања у руралном пределу, ради повећања њихове
атрактивности за развој и укључивање у туристичку понуду.
Мере и услови заштите и коришћења НКД и њихове заштићене околине
НКД од изузетног и великог значаја – споменик културе Кућа Милоша Обреновића у Горњој Црнући
и споменици културе средњевековни град „Борач“, манастир Враћевшница, манастир Јешевац,
манастир Вољавча, манастир Благовештење, црква Св. Николе и средњевековни град „Сребреница“
штите се и уређују у складу са следећим општим мерама заштите у услова чувања и коришћења до
утврђивања граница и зона са диференцираним режимима заштите, изградње и уређења простора:
(1) мере техничке заштите и други радови на споменицима културе и њиховој заштићеној околини
могу да се изводе само под условима и на начин утврђен Законом о заштити културних добара;
(2) забрањује се раскопавање, рушење, преправљање, презиђивање, прерађивање и вршење било
каквих радова који могу нарушити својства НКД;
(3) забрањује се коришћење или употреба НКД у сврхе које нису у складу са њиховом природом,
наменом и значајем, или на начин који може довести до њиховог оштећења;
(4) изградња инфраструктурних, стамбених и других објеката предвиђених овим Просторним
планом и одговарајућим урбанистичким планом у заштићеној околини НКД врши се под
условима који ће се утврђивати по сваком појединачном захтеву од стране Завода за заштиту
природе или надлежног завода за заштиту споменика културе сходно законским овлашћењима;
(5) забрањује се превођење свих надземних инсталација у заштићеној околини НКД;
(6) ако се приликом пољопривредних или других радова наиђе на материјалне остатке прошлости –
добра која уживају претходну заштиту према Закону о културним добрима, радови се морају
прекинути како би се добро сачувало од евентуалног оштећења, и о томе обавестити надлежни
завод за заштиту споменика културе;

66

Нацрт просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Гружа“

(7) у заштићеној околини НКД при свакој врсти радова обавезна су претходна истраживања
надлежног завода за заштиту споменика културе.
Поред општих мера из претходног става, утврђују се следеће посебне мере заштите и услови чувања
археолошких локалитета и њихове заштићене околине утврђене овим Просторним планом, до
утврђивања граница и зона са диференцираним режимима заштите, изградње и уређења простора:
(1) сакрална здања у рушевинама, где за то постоје могућности, пожељно је у целости обновити,
према подацима о првобитном изгледу или аналогијама, а у складу са условима надлежног завода
за заштиту споменика културе;
(2) цркве у археолошким остацима – црквине, потребно је након истраживања рестаурирати или
конзервирати, ради очувања дигнитета некадашњег сакралног простора;
(3) конзервација и презентација археолошких остатака на отвореном простору мора бити таква да
обезбеди потпуну сигурност од пропадања, а евентуална презентација остатака евидентираних
археолошких локалитета или оних које ће се открити током будућих истраживања могућа је уз
заштитна надзиђивања. Посебно треба водити рачуна да презентација сакралних грађевина не
утиче на режиме заштите акумулације;
(4) археолошки локалитети се не смеју уништавати и на њима вршити неовлашћена прекопавања,
ископавања и дубока заоравања (преко 30 cm);
(5) за положај трасе и извођење подземних електричних водова и других инсталација (водовода,
канализације, оптичких каблова) прибављају се услови и сагласност надлежног завода за
заштиту споменика културе и обезбеђује стални археолошки надзор у току извођења радова;
(6) у непосредном окружењу дефинисане или утврђене заштићене околине археолошких локалитета,
инвестициони радови се спроводе уз повећане мере опреза и обезбеђење археолошког надзора;
(7) дозвољава се инфраструктурно опремање и уређење овим планом дефинисане или утврђене
заштићене околине археолошких локалитета према посебним условима и уз сагласност
надлежног завода за заштиту споменика културе; и
(8) забрањује се неовлашћено прикупљање покретних археолошких површинских налаза.
3.6.4. Заштита од акцидената, елементарних непогода и обезбеђење интереса за одбрану земље
План коришћења и уређења простора у ванредним ситуацијама заснива се на примени следећих
решења и пропозиција:
 Успоставља се режим ограничене градње на делу постојећих грађевинских подручја у насељима
Пајсијевић, Грабовац и Гружа (у истоименим КО) које су у зони под утицајем поплавног таласа услед
пробијања бране. У делу грађевинске зоне ових насеља које је под могућим утицајем поплавног
таласа изградња нових објеката могућа је искључиво као замена постојећих објеката, односно као
реконструкција и адаптација објеката у габаритима постојећих објеката. Забрањује се проширење
грађевинских подручја наведених насеља у зони под могућим утицајем поплавног таласа. Дозвољава
се изградња туристичких, спортско-рекреативних и инфраструктурних објеката у овој зони.
 Смањење ризика од поплавног таласа у случају рушења бране обезбедиће се: оскултационим
осматрањем и систематском контролом водозахватних објеката и бране, израдом студије ризика
са анализама могућих сеизмичких деформација терена и унапређењем инфраструктуре за
обавештавање, узбуњивање и евакуацију становништва.
 За неперспективне војне објекте дефинисаће се пренамена, а предлаже се да приоритет буде јавна
намена ових објеката (у функцији развоја јавно-социјалне инфраструктуре), а у складу са
интересима локалне самоуправе, Републике и других заинтересованих субјеката, уз претходно
регулисање имовинско-правних односа са будућим власником или корисником, као и уз обавезну
претходну сагласност Министарства одбране.
 Привредни субјекти на подручју Плана припремиће планове деловања у случају технолошких
акцидената (изливања технолошких вода, пожара, експлозија, емисије штетних гасова и др.) у
сарадњи са локалним институцијама и органима.
 Предвиђена саобраћајна приступачност шумским подручјима биће реализована изградњом мреже
јавних, службених и шумских путева; поред постојеће акумулације, формираће се мрежа малих
акумулација на водотоцима уз постојеће и планиране колске путеве (јавне, службене и шумске)
ради обезбеђења равномерног захвата воде за гашење пожара; при пошумљавању нових
површина (према шумским основама) распоредом противпожарних пруга и прогала предвидеће
се ће планске противпожарне баријере; и успоставиће се редовно противпожарно осматрање.
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Обезбеђење планираног развоја саобраћаја и веза основни су услови за организовање активности
у ванредним ситуацијама. У планирању система веза уважен је њихов посебан значај за издвојена
потпланинска подручја, уз примену високофреквентних веза и обезбеђивање радио, ТВ и пријема
интернета. Поред екстерних веза, предвиђен је развој система унутрашњих веза који има посебан
значај у ванредним ситуацијама.
Алтернативно водоснабдевање са високим степеном поузданости и ниским степеном
повредивости треба омогућити јединственим системима, састављеним од повезаних сепаратних и
већег броја локалних система. Обележена је зона поплавног таласа, а обележиће се и зоне других
акцидената (поплаве и клизишта), увести систем обавештавања и узбуњавања, као и планови
реакција у случају ових појава.
Аутономност снабдевањем енергијом у ванредним ситуацијама обезбеђује се коришћењем
алтернативних извора: хидропотенцијала планинских водотока и геотермалних вода, биомаса,
био-гаса добијеног третманом билошке компоненте комуналног отпада и др.
Према концепту развоја туризма, интенција је функционално интегрисање већине активности
насеља (пре свега пољопривреде и мале привреде) и непосредно укључење у туристичку понуду,
чиме се омогућава развој насеља и повећање броја сталних становника, мањим делом природном
репродукцијом и већим делом досељавањем. Планирани јавни објекати и смештајни туристички
садржаји могу се у ванредним ситуацијама употребити за потребе санитетског збрињавања и
лечења, с обзиром да нису предвиђени у великим грађевинским концентрацијама и да су по
правилу заклоњени морфолошким облицима и шумом.
Заштита од зимских непогода у брдско-планинском делу (завејавање, лед, лавина, снегоизвале,
ветроизвале и др.) и од летњих непогода (олуја, бујице праћене одронима и сл.) биће остварена
изградњом и уређењем планираних садржаја супраструктуре и инфраструктуре, пошумљавањем и
затрављивањем голети и предвиђеним регулацијама водотока.
Укупна заштита од ванредних ситуација свих врста биће обједињена у јединствену службу
осматрања, јављања и предузимања претходних интервенција. Неопходан предуслов за адекватну
заштиту је институционална организованост, која ће бити територијално организована и
дистрибуирана према обухвату простора који се штити. Од посебног значаја је успостављање
јединственог информационог система о простору као ефикасне мере и средства за планирање,
управљање и усмеравање конкретних активности у ванредним ситуацијама.

3.7. ОСНОВНА НАМЕНА ПРОСТОРА С БИЛАНСОМ ПОВРШИНА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Употреба простора на подручју Просторног плана (површине 618 km2) има следећу структуру15:
 пољопривредно земљиште око 337 km2 (око 54,5 %),
 шуме и шумско земљиште око 233 km2 (37,7 %),
 остало земљиште (изграђено земљиште, неплодне и водене површине и влажна подручја ) око 48
km2 (7,8%).
Промене у билансу основне намене простора су планским решењима усмерене ка оптимизацији
намене земљишта и природних услова, уз нужно заузимање земљишта за потребе изградње
инфраструктуре, спортско-рекреативних пунктова, сеоско-туристичких насеља, планинских
туристичких центара и обезбеђење осталих дугорочних стамбено-комуналних и економских потреба
локалних заједница (Табела III-3).
Планиране промене у билансу намене простора до 2025. године највише ће се одразити на
пољопривредно земљиште које ће се смањити за око 51 km2 (15%) и износиће око 287 km2 или око
46% подручја Просторног плана. Те промене ће се реализовати у зони III акумулације „Гружа“ и
делом ван слива ове акумулације, на земљишту пете до осме бонитетне класе, првенствено на рачун
пошумљавања у циљу заштите сливног подручја акумулације. Шумске површине ће се повећати за
око 41 km2 (17%) и износиће око 274 km2 или око 44% подручја Просторног плана. Шумске површине
ће се повећавати у укупном износу у свим зонама санитарне заштите акумулације „Гружа“ као и ван
слива акумулације, првенствено на рачун слабо продуктивних пољопривредних земљишта и у мањој
мери у зонама I и II акумулације на рачун осталог земљишта. Остало земљиште ће се повећати за око
9 km2 (19%) и износиће око 57 km2 или око 9% подручја Просторног плана. Грађевинско земљиште,
15

Према CORINE Land Cover 2000.
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које обухвата површине за изградњу и уређење простора за становање, јавне објекте и површине,
туризам и инфраструктуру, ће се повећати за око 2,7 km2 у зони III акумулације и за око 6,7 km2 ван
слива акумулације. Грађевинска подручја насеља/заселака одређена су као оријентационе просторне
целине, које обухватају грађевинско земљиште и окућнице са обрадивим земљиштем. Планирана
градња биће већим делом у оквиру дефинисаних граница грађевинског подручја насеља, а изградња
путне мреже (изузимајући коридор потенцијалног аутопута и јужне обилазнице око акумулације
„Гружа“) вршће се претежно на трасама постојећих локалних, шумских и некатегорисаних путева.
Биланс водених површина и влажних подручја је око 10 km2.
Табела III-3: Приказ биланса намене простора по зонама санитарне заштите
акумулације „Гружа“ и на подручју Просторног плана у km2
Година
2011.
2025.
2025/2011
2011.
2025.
2025/2011
2011.
2025.
2025/2011
2011.
2025.
2025/2011
2011.
2025.
2025/2011
2011.
2025.
2025/2011

Намена простора
Пољопривредно
Шумско
Остало
Зона I акумулације „Гружа“ (1)
3,11
0,19
8,61
3,11
0,24
8,56
+0,05
-0,05
Зона II акумулације „Гружа“ (2)
13,02
3,06
1,13
8,04
8,05
1,12
-4,98
+4,99
-0,01
Зона III акумулације „Гружа“ (3)
161,37
109,84
18,06
132,22
136,27
20,78
-29,15
+26,43
2,72
Укупно слив акумулације „Гружа“ (1+2+3)
177,50
113,09
27,80
143,37
144,56
30,46
-34,13
+31,47
+2,66
Ван слива (4)
159,78
119,65
20,33
143,16
129,54
27,06
-16,62
+9,89
+6,73
Укупно подручје Просторног плана (1+2+3+4)
337,28
232,74
48,13
286,53
274,10
57,52
-50,75
+41,36
+9,39

Укупно

11,91

17,21

289,27

318,39

299,76

618,15

Посматрано по зонама санитарне заштите акумулације, доћи ће до незнатних промена у намени у
зони I акумулације (површине око 12 km2), где ће се остало земљиште смањити за 0,05 km2, као и у
зони II акумулације (површине око 17 km2), где ће се остало земљиште такође смањити за 0,1 km2.
Најзначајније промене у намени ће бити у зони III акумулације (површине око 289 km2), где ће се
пољопривредно земљиште смањити за око 29 km2, намењено повећању шумских површина и
осталог земљишта.
На подручју Плана ван слива акумулације „Гружа“ (површине око 300 km2) доћи ће до смањења
пољопривредног земљишта за око 17 km2 на рачун повећања шумских површина и осталог земљишта.
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IV ПРАВИЛА УПОТРЕБЕ ЗЕМЉИШТА,
УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА
Правила уређења и грађења утврђена Просторним планом су обавезујућа за издавање локацијске
дозволе у зони његове директне примене, за постојеће објекте у функцији водоривреде (језеро до
КНУ, до 269,2 mнв, и брану) који се налазе у зони I акумулације „Гружа“. Правила која се односе на
режиме заштите, уређења и коришћења у зонама санитарне заштите изворишта су обавезујућа за
усклађивање донетих, односно за израду и доношење просторних планова јединица локалне
самоуправе и урбанистичких планова на обухваћеним деловима територија града/општина у
границама слива акумулације „Гружа“. Остала правила су усмеравајућа за израду просторних
планова јединица локалне самоуправе и урбанистичких планова на преосталом делу подручја
Просторног плана.
У зони II акумулације „Гружа“ за грађевинска подручја насеља, до доношења предвиђених
урбанистичких планова из дела V 2.1. овог Просторног плана, и за делове њихових заселака и
диспергованих групација домаћинстава, на основу планских решења и правила овог Просторног плана
може се издати локацијска дозвола само за изградњу нових на темељима постојећих објеката.
Просторним планом назначена су:
 грађевинска подручја насеља која обухватају изграђене грађевинске површине са окућницама
(посебно у зони II акумулације за које је предвиђена израда планова детаљне регулације,
приказаних на рефералној карти 4 и у глави V поглавље 2.1. овог Просторног плана), обрадивим
земљиштем и шумом, погодне за потенцијално проширење насеља и изградњу објеката у функцији
„алтернативне“ сеоске економије, комуналних објеката и садржаја у области спорта, рекреације и
туризма; и
 туристичка подручја и локације изван насеља која ће се користити за потребе туризма и то: спортско
рекреативни пункт на води и копну у зонама I и II акумулације „Гружа“ и планирани аква-пункт
(ван слива у подбранском делу).
Увтрђују се правила заштите, уређења и изградње на подручју Просторног плана (у даљем тексту:
Правила) за следеће целине:
(1) зоне санитарне заштите слива акумулације „Гружа“;
(2) зоне заштите природних и културних добара;
(3) централне делове насеља на сливу акумулације „Гружа“, изузев за насеља Опланић, Драгушица,
Кнић, Жуње, Гунцати, Радмиловић, Кусовац и Топоница која су делом у зони II акумулације
„Гружа“ , за која се правила ближе утврђују одговарајућим урбанистичким планом; као и за друге
делове атара насеља/грађевинска подручја који нису обухваћени просторним целинама из тачке
(1), (2) и (3); и
(4) туристичке просторе.
Просторним планом општине Кнић („Сл. лист општине Кнић“ бр. 5/11), Просторним планом општине
Горњи Милановац („Сл. лист општине Горњи Милановац“ бр. 5/12), Просторним планом града
Крагујевца („Сл. лист града Крагујевца“ бр. 32/2009), и Просторним планом града Чачка („Сл. лист
града Чачка“ бр. 17/10) ближе су утврђени:
(1) зоне и појасеви с посебним режимима и правилима изградње и уређења простора, и то:

зоне заштите природних и непокретних културних добара;

заштитни појасеви инфраструктурних система;

зоне и појасеви заштите од извора загађења животне средине;

започете и инициране зоне изградње;

зоне и локалитети за МСП.
(2) правила изградње и уређења некатегорисане путне мреже;
(3) правила уређења и грађења за објекте стамбене и пословне намене; и
(4) правила уређења и грађења за објекте привредне намене.
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1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНЕ СА ПОСЕБНИМ РЕЖИМОМ ЗАШТИТЕ
1.1. ЗОНЕ САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА ВОДОСНАБДЕВАЊА
Изградња и уређење зона заштите слива акумулације „Гружа“ утврђени су пропозицијама у делу III 2.
„Режими заштите, уређења и коришћења простора“ Просторног плана.
Заштита водног земљишта (ВЗ) спроводи се на начин који је дефинисан Просторним планом
Републике Србије и Законом о водама. За нерегулисане водотоке се до завршетка картирања свих
зона које се плаве великим водама вероватноће до 1% успоставља водно земљиште на појасу ширине
10 m дуж обала водотока. За ВЗ дуж водотока утврђују се следећа правила уређења и изградње
простора:
(1) забрањена је градња било каквих сталних објеката и легализација постојећих објеката, осим
хидротехничких објеката, али се може користити за пољопривредну производњу, плантажне
засаде (шуме, воћњаци, виногради) и спортско-рекреативне отворене површине;
(2) не дозвољава се подужно вођење саобраћајних и инфраструктурних система; у случају да је
неопходна изградња појединих деоница инфраструктурних система са подужним положајем трасе
иста се условљава извођењем линијских одбрамбених система за заштиту од поплавних вода
вероватноће 0,5%;
(3) на преласку плавних зона објекти линијских и комуналних инфраструктурних система
(саобраћајнице, објекти за пренос енергије, цевоводи) морају се висински издићи и диспозиционо тако
решити да буду заштићени од поплавних вода вероватноће 0,5% (тзв. двестогодишња велика вода); и
(4) регулацију река у зони насеља, поред функционалних критеријума, треба примерити складном
повезивању насеља са акваторијом; а дуж обала река се мора оставити слободан простор од
најмање 7 m ширине.
1.2. ЗОНЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И КУЛТУРНИХ ДОБАРА
Изградња и уређење подручја заштићених природних добара и природних добара предвиђених за
заштиту ће се третирати у складу са одредбама из дела III 3.6.2. „Заштита природних вредности“
Просторног плана.
Уређење непокретних културних добара и њихове заштићене околине третираће се на начин који
неће директно угрожавати зоне санитарне заштите акумулације или нарушавати квалитет водотока у
сливу, у складу са одредбама из дела III 3.6.3. „Заштита непокретних културних добара“ Просторног
плана. Овим Просторним планом су утврђене опште и посебне мере заштите, услови чувања и
реконструкције НКД, као и презентације и интерпретације културног наслеђа у функцији посебне
намене простора. До утврђивања граница и зона са диференцираним режимима заштите, изградње и
уређења простора, заштићеном околином утврђених и предвиђених за утврђивање НКД, која ужива
исти статус заштите као добро, сматраће се целе катастарске парцеле на којима се то добро налази, а
по потреби и све катастарске парцеле које се са њима граниче.
1.3. ОСНОВНА ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА НАСЕЉА
И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ И ПРИВРЕДНЕ НАМЕНЕ
Просторним планом се утврђују основна правила изградње и уређења простора, и то за:
(1) централне делове насеља на подручју слива акумулације „Гружа“, у којима ће приоритет имати
обезбеђење санитарне заштите изворишта водоснабдевања и то: (а) градњом комуналних објеката за
елиминисање течних и чврстих отпадних материја у складу са успостављеним режимима заштите; (б)
санитацијом ђубришта, базена за осоку, пољских клозета и сл.; (в) гашењем/конзервацијом локалних
гробаља која се налазе у зони II акумулације „Гружа“; (г) код санатације приоритет имају насеља и
објекти домаћистава са окућницама у зони II акумулације „Гружа“; и
(2) друге делове атара насеља, грађевинска подручја заселака и диспергованих групација
домаћинстава, у којима ће приоритет имати: реконструкција и изградња стамбених и економских
објеката, под условом да испуњавају прописане санитарно-хигијенске и друге комуналне услове, као
и да нису у супротности са успостављеним режимима заштите, при чему се, препоручује коришћење
темеља напуштених објеката и окућнице постојећих домаћинстава; нове површине за становање и
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друге намене могу се формирати и ван постојећих грађевинских подручја насеља (која су изван зона I
и II акумулације „Гружа“ и заштите природних вредности) на основу решења просторних планова
јединица локалне самоуправе и урбанистичких планова која су усклађена са планским решењима и
режимима заштите утврђеним овим Просторним планом.
Уређење и изградња насеља, комуналних (насељске улице, аутобуска стајалишта, гробља и др.) и
објеката друге намене ближе ће се дефинисати одговарајућим просторним планом јединица локалне
самоуправе и одговарајућим урбанистичким планом или посебним програмом. До њиховог
усклађивања или доношења, овим Просторним планом се утврђују следећа правила:
 успоставља се појас регулације дуж јавних путева и улица са следећим ширинама: око 25 m за
државни пут I реда, око 20 m за државни пут II реда, око 15 m за општински/локални пут, око 10 m
за некатегорисани пут и сабирне улице, од 8 m за стамбене улице и од 6 m за остале насељске
саобраћајнице;
 уређења појаса регулације улица и јавног пута у путном зешљишту: (а) у изграђеном простору
насеља уз коловоз се изводи аутобуско стајалиште најмање ширине 3 m, обострани тротоари
најмање ширине од по 1.5 m, а само изузетно једнострани тротоар ширине најмање 2 m; (б) ван
изграђеног простора насеља изводе се обостране банкине ширине по 1,5 m с тврдим застором; (в)
у којем се (пре упуштања у природне реципијенте каналетом, са унутрашње стране банкина и
сабирним колекторима), регулисано врши захватање и одвођење атмосферских вода, уз третман
кроз: сепаратор нафтних деривата, уз евентуални пријем сливних вода из стамбеног дела
дворишта; односно кроз планирану ППОВ у близини моста (кроз зону I акумулације на прелазу
ДП II-155 реда мостом преко акумулације);
 уређења постојећих грађевинских површина у насељима (грађевинске парцеле и катастарске
парцеле или њихови делови са изграђеним објектима) којима се предвиђа: (а)
адаптација/реконструкција постојећих кућа (и пратећих објеката у функцији домаћинства: вајати,
млекаре, кошеви и др.) са окућницом као и коришћење темеља напуштених објеката за подизање
нових; (б) изградња нових објеката у оквиру постојећег домаћинства у функцији туризма и то
„гостинске смештајне јединице“ као савременог облика вајата (оптимално око 40 m2 за две собе
са по три лежаја и заједничким купатилом и по могућности са засебним улазом) и „гостинске
куће“ (оптимално око 50-60 m2 за објекат са две собе са по три лежаја, дневним боравком и
купатилом); (в) изградња у традиционалном архитектонском стилу и спратности П+ПК;
 фекалне воде домаћинстава обезбеђују се водонепропусним септичким јамама одговарајућег
капацитета и одговарајућим третманом пре упуштања у реципијент; за отпадне воде економског
дела домаћинстава предвидети водонепропусне базене и јаме за превирање сточног отпада;
 формирање нових сеоских гробаља је могуће искључиво ван зонa I и II акумулације, односно ван
зона заштићених природних и културних добара, и у складу са прописима релевантним за ову
област, капацитет гробаља одређује се за период од минимум 20 година;
 формирање сталних и привремених, санитарно обезбеђених сеоских депонија чврстог комуналног
отпада на локацијама искључиво ван зонa I и II акумулације, зона заштићених природних и културних
добара, зона развоја туризма, сталних и повремених водотока и локалних изворишта у складу са
прописима релевантним за ову област; неопходно је обезбеђење периодичног пражњења (једном
месечно) са транспортом ка депонији, односно транфер станици регионалне комуналне депоније;
 складиштење течног горива (лож уље и сл.) и других нафтних деривата мора бити санитарно
обезбеђено за случај неконтролисаног истицања или проливања;
 носиоци привредних и других активности које могу угрозити извориште, односно нарушити квалитет
животне средине у целини, у обавези су да се, у складу са чланом 8. Закона о процени утицаја на
животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), обрате надлежном органу за послове заштите
животне средине са захтевом о одређивању потребе израде Студије процене утицаја на животну
средину; објекти пословне намене који су компатибилни са становањем и уколико немају негативног
утицаја на животну средину могу се градити у зонама претежно стамбене и стамбено-пословне намене
(ван зона I и II акумулације и заштите природних вредности);
 објекти јавне намене могу да се граде у зонама са претежно стамбеном и стамбено-пословном
наменом, као и на постојећим и планираним парцелама за јавне намене утврђеним одговарајућим
урбанистичким планом;
 за изградњу нових објеката јавне и привредне намене обавезна је израда плана детаљне
регулације, односно урбанистичког пројекта, који се у случају фазне изградње, раде за целину
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комплекса са јасно назначеним фазама изградње које се могу реализовати на начин да свака фаза
може да функционише самостално и као део целине.
1.4. ОСНОВНА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ ТУРИСТИЧКЕ НАМЕНЕ
1.4.1. Основна правила уређења и изградње туристичких простора
Правила уређења туристичких простора утврђују се: (1) као препоручујућа, за туристичке садржаје у
оквиру насеља и концентрисане понуде у простору/туристичке инфраструктуре, за које је предвиђена
разрада у одговарајућим урбанистичким плановима и урбанистичким пројектима, и (2) непосредно, за
остале мање туристичке садржаје дисперговане понуде у простору/туристичке инфраструктуре.
Плански документи на којима ће бити засновано уређење туристичких садржаја планираних
дестинација у оквиру постојећих насеља, нових насељских туристичких локалитета и пунктова,
концентрисане и дисперзне понуде у простору јесу:
 план генералне регулације за општински центaр Кнић – за туристичке садржаје у границама тог
урбанистичког плана;
 план детаљне регулације – за спортско рекреативни пункт на води и копну у зонама I и II
акумулације „Гружа“ и планирани аква-пункт (ван слива у подбранском делу); и за туристичке
комплексе у сеоским-туристичким насељима у зони III;
 одредбе о уређењу и изградњи туристичких садржаја у шематским приказима уређења (за
централне делове сеоско-туристичких насеља у оквиру просторних планова јединица локалне
самоуправе: (1) општине Кнић - Рашковић, Грабовац, Пајсијевић, Борач и Бумбарево Брдо; (2) града
Чачак - Бресница; (3) општине Горњи Милановац - Сврачковци и Горња Црнућа; и (4) града
Крагујевац - Каменица, Љубичевац, Рамаћа и Страгари; или по потреби одговарајућим урбанистичким
плановима (после 2017. године);
 услови уређења у оквиру овог Просторног плана - за планинарске и излетничке стазе са пратећим
објектима, нордијске ски-стазе, полигоне посебних интереса, ловишта и друге садржаје дисперзне
понуде на делу планине Рудник, те за риболовне и излетничке стазе и друге садржаје дисперзне
понуде у простору на подручју акумулације „Гружа“.
Усмеравајућа правила уређења туристичких садржаја у оквиру насеља и концентрисане понуде у
простору/туристичке инфраструктуре за које је предвиђена разрада у одговарајућим урбанистичким
плановима или урбанистичким пројектима садрже следеће одредбе:
 за туристички комплекс у Книћу - у изградњи супраструктуре треба примењивати претежно
концентрисани концепт, ради остваривања енергетске ефикасности изградње и коришћења
објеката, као и омогућавања већих рекреативних и зелених површина; бруто густина изграђености
туристичког смештаја треба да се креће од 70 до 120 лежаја по хектару; сразмерно броју лежаја
треба предвидети одговарајуће капацитете јавних служби и сервиса (здравства, културе,
администрације, спорта и рекреације, угоститељства, трговине, техничких сервиса, јавног
саобраћаја, паркинга, гаража и др.); туристички смештај треба одвојити зеленилом или мирним
пешачким зонама од буке главних саобраћајница, забавних и рекреативних садржаја; насеље ће
бити опремљено прописним приступним путевима са двостраним прилазом, системима водовода,
канализације (са уређајима за пречишћавање отпадних вода), електро-енергије и
телекомуникација; дворишта нових и реконструисаних објеката треба уредити по узору на
традиционалне етно-амбијенте и др.;
 за пунктове на акумулацији – спортско-рекретивни пункт на обали акумулације биће организован
на следећи начин: у зони I акумулације и појасу зоне II акумулације ширине од 100 m - као
уређена плажа са полигонима спортова на води, без икаквих смештајних, угоститељских и
санитарних садржаја (сем тушева) и без употребе моторних возила и пловила (сем на електрични
погон), уз уклањање свих постојећих објеката сем хидротехничких објеката у функцији
акумулације; у даљем појасу ширине од 400 m II зоне заштите - са отвореним спортским теренима
у зеленилу, кампом за шаторе, концентрисаним угоститељским и санитарним садржајима,
потребним техничким сервисом (у функцији одржавања плаже, водених полигона, кампа и
спортских терена), уз ригорозан услов да се све отпадне воде и чврсти отпаци елиминишу ван
слива (отпадне воде фекалном канализацијом, а док се она не изгради – непропусним сенгрупима
или цистернама са организованим пражњењем од стране комуналне организације); подбрански
аква-пункт биће организован као концентрисани комплекс спортова на води, са већим кампом (за
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камп-приколице и шаторе уз планирану јужну обилазницу око акумулације), угоститељским,
забавним и сервисним садржајима, паркингом и др.;
 у оквиру шематских приказа насеља у склопу просторних планова јединица локалне самоуправе –
нове објекте туристичког смештаја у сеоско-туристичким насељима треба организовати по
правилу у виду концентрисаних структура на физичко-географски погодним локацијама, по
могућству у централној зони насеља, или на другој локацији уз главну насељску саобраћајницу, уз
блиску доступност постојећих и планираних објеката јавних служби у функцији туризма (посебно
угоститељства, трговине и рекреације), уређење окућница у духу етно-традиције и др.
У зонама туристичке намене дозвољава се изградња туристичких нестационарних објеката клупског
типа (за потребе рекреације и спорта, дружења и забаве туриста, спортиста и рекреативаца). Типови
клупске намене могу бити: риболовни клуб са специјалитетима од рибе, једриличарски или марина
клуб, етно клуб, бициклистички клуб, дечији клуб, ловачки клуб са специјалитетима од дивљачи,
спортски клубови и др. Правила уређења и грађења за овај тип туристичких објеката су: минимална
површина парцеле је 40.0 а; објекат се поставља на ободу слободног зеленог простора; максимална
БРГП износи до 300 m2, а висина објекта до 7.0 m; приступ парцели се обезбеђује директним излазом на
јавни пут, минималне ширине прилаза 5.0 m; паркирање се обезбеђује на сопственој грађевинској
парцели. У зонама туристичке намене, препоручује се градња туристичких објеката уз поштовање
принципа: интеграције еколошких и туристичке активности са комерцијалним пословањем; биоклиматске архитектуре и еколошких критеријума са малим степеном утицаја на средину; коришћења
обновљивих извора енергије и напредних техника градње које користе сунце за грејање и ветар за
климатизацију, као и локалне грађевинске материјале; усаглашености са пејзажом; и др.
Услови уређења и изградње дисперзних туристичких садржаја (ван насеља и концентрисане
понуде у простору) за које се не раде урбанистички планови и урбанистички пројекти утврђују се
овим Просторним планом:
 излетничке и планинарске стазе за пешаке, коњанике и планинске бициклисте користиће
првенствено постојеће шумске и пољске путеве и стазе, уз уређење нових деоница, без
угрожавања терена и шуме, са маркацијом и пратећим објектима; на посебним теренима, где нису
непосредно угрожени туристи, дивљач и природа, могу се организовати и стазе за џипове и кросмотоцикле; излетничке и планинарске стазе за пешаке, коњанике и планинске бициклисте су
минималног профила од 2 m, нагиба до 60%; стазе за џипове и крос-мотоцикле су профила од 4 m
и нагиба до 60%;
 полигони посебних интереса организоваће се као концентрисани пунктови са неопходним
пратећим објектима, на одговарајућим локацијама приступачним преко излетничких и
планинарских стаза; на полигонима посебних интереса (за параглајдинг, змајеве и др.) градиће се
само мали приземни рустични објекти биваковаца и склоништа;
 дисперзне нордијске ски-стазе на Руднику постављаће се претежно на постојећим шумским и пољским
путевима и стазама; нордијске ски-стазе су ширине од најмање 3 m и максималног нагиба до 20%;
 риболовне стазе и ревири на акумулацији „Гружа“, реци Гружи и осталим већим водотоцима
подразумевају натурално уређење делова обале са неопходним пратећим објектима, уз повезивање са
одговарајућим излетничким и планинарским стазама, у складу са одговарајућим риболовним основама;
риболовне стазе и ревири су профила од 2 m са приступима обали и малим приземним рустичним
објектима склоништа; и
 уређење ловишта обухвата организовање ловних резервата са хранилиштима и склоништима за
дивљач, уређење ловних терена са ловачким објектима и др., у складу са одговарајућим ловним и
шумским основама; објекти ловишта у функцији узгоја и заштите дивљачи, лова и смештаја
ловаца биће рустични, од локалних материјала и уклопљени у природу.
Забрањује се изградња нових викенд кућа на подручју слива акумулације „Гружа“ и у зонама заштите
других природних и непокретних културних добара на подручју Просторног плана. Задржавају се
постојеће викенд куће које су изграђене и дозвољава се пренамена и доградња за стално становање на
основу правила овог Просторног плана (датим у делу III 2. „Режими заштите, уређења и коришћења
простора“ Просторног плана).

75

Нацрт просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Гружа“

76

Нацрт просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Гружа“

V ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
1. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ И
УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ
Имајући у виду принципе и препоруке Европске уније у области политике вода16, које су усмерене ка
обавези очувања и унапређења квалитета вода у сливовима акумулација, предложен је оквир примене
Просторног плана као подручја на комe је поред развоја водопривредне инфраструктуре, неопходно
обезбедити заштиту животне средине (посебно еколошки осетљивих станишта), природих вредности
и културних вредности као и одрживи развој локалне заједнице (туризма и рекреације и других
комплементарних еколошки прихватљивих делатности).
Интегрално управљање водним ресурсима, просторним развојем, уређењем и заштитом слива
акумулације „Гружа“ у складу са планским решењима и правилима утврђеним Просторним планом,
као и одредби Просторног плана Републике Србије и Водопривредне основе Републике Србије,
подразумева: обезбеђење трајне заштите и унапређења квалитета површинских и подземних вода за
потребе одрживог, избалансираног и праведног коришћења водних ресурса; очување резервисаног
простора за функционисање постојеће и изградњу планиране водопривредне инфраструктуре и
објеката; успостављање зона санитарне заштите акумулације и поштовање режима заштите,
коришћења и уређења тих простора; утврђивање елемената за интегрално управљање и заштиту вода,
на основу праведне и избалансиране политике усклађивања националних/регионалних интереса за
коришћење водних ресурса с интересима локалних заједница; стварање услова за реализацију
компензација локалном становништву, услед значајних еколошких рестрикција, кроз развој
инфраструктуре, активности и функција јавног значаја као и стимулацију постојећих и развој нових
делатности компатибилних са функцијама и заштитом изворишта; успостављање ефикасније
контроле заштите, коришћења и изградње простора; и др.
При изградњи акумулације „Гружа“ конципиран је Уговор (тј. Друштвени договор) између тадашњих
локалних самоуправа Кнића и Крагујевца са циљем одговарајуће компензације општини Кнић услед
ограничења у привредном развоју. Међутим није дошло до реализације Уговора, чиме су у великој
мери отежане активности на спровођењу ефикасних мера заштите изворишта водоснабдевања. Стога
се овим Просторним планом препоручује постизање уговора којим би се дефинисале улоге у заштити,
уређењу и развоју слива акумулације „Гружа“. Приоритетни потписници били би субјекти са
територије локалних самоуправа Кнића и Крагујевца, а потом и други субјекти са територије слива
(локалне самоуправе Горњи Милановац и Чачак), као и будућих и перспективних корисника воде из
акумулације „Гружа“ (локалне самоуправе Краљево, Баточина и Лапово).
1.1. ПОДРШКЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
1.1.1. Подршка информационог, мониторинг и контролног система
Управљање заштитом, развојем и уређењем простора у складу са планским решењима и правилима
утврђеним Просторним планом подразумева развој информационих и мониторинг система и
унапређење контролних система у различитим областима, које ће у складу са законом обезбедити:
- за развој информационих и мониторинг система
(1) Републичка дирекција за воде, ЈВП „Србијаводе”, ВПЦ „Морава“, у сарадњи са ЈКП „Водовод и
канализација” Крагујевац и осталим општинским/градским јавним комуналним предузећима за
водовод и канализацију, израдом катастра загађивача вода; праћењем засипања акумулације;
периодичним испитивањем абиотичких и биотичких карактеристика акумулације и низводног
тока Груже и израдом економских анализа коришћења воде;
(2) Министарство надлежно за водопривреду, тј. Републичка дирекција за воде, у сарадњи са ЈВП
„Србијаводе“, ВПЦ „Морава“ и ЈКП „Водовод и канализација” Крагујевац надлежним за
одржавање и управљање акумулацијом „Гружа“, успостављањем система мониторинга квалитета
16

Directive of the European Parlament and of the Council 2000/60/EC – Establishing Framework for Community Action in the Field
of Water Policy.
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

воде и система мониторинга управљања акумулацијом „Гружа“, као и припремом за њено
укључивање у ВИС Србије; а у сарадњи са РХМЗ успостављањем мониторинга метеоролошких
параметара у зони акумулације;
Министарство надлежно за послове надзора и мониторинга водопривредних објеката
континуалним оскултационим осматрањем и систематском контролом водозахватних објеката и
бране „Гружа”;
Министарство надлежно за пољопривреду, у сарадњи са министарством надлежним за заштиту
животне средине, управама градова Крагујевац и Чачак, те општинама Кнић и Горњи Милановац,
израдом катастра загађивача пољопривредног земљишта и водотока за слив акумулације
„Гружa“ и успостављањем мониторинга коришћења пољопривредног земљишта;
Надлежна министарства, у сарадњи са скупштином општине Кнић израдом катастра загађивача
акумулације у зони I и зони II акумулације „Гружа”, уклањањем нелегално изграђених објеката
са површина јавне намене из зоне I акумулације17 и успостављањем мониторинга коришћења
земљишта у складу са режимимима утврђеним овим Просторним планом;
Скупштина општине Кнић у сарадњи са РГЗ, иновирањем катастарског премера и ажурирањем
података о објектима у зони I и зони II акумулације „Гружа” и површинама земљишта по
власницима и културама;
Министарство надлежно за шумарство, тј. Управа за шуме у сарадњи са РГЗ успостављањем
инвентара шума (у државном власништву и шуме сопственика); а у сарадњи са ЈП за газдовање
шумама „Србијашуме“ успостављањем информационог и мониторинг система о шумама;
Завод за заштиту природе Србије и надлежни Заводи за заштиту споменика културе ажурирањем
регистара природних и непокретних културних добара;
Министарство финансија и привреде надлежно за интегрално планирање развоја туризма, у
сарадњи са управама градова Крагујевца и Чачка, те општинама Кнић и Горњи Милановац,
формирањем информационог система о туризму и утицајима туризма на животну средину
активностима, садржајима и осталим елементима туристичке понуде на њиховим територијама
(слив акумулације, заштићена природна добра и добра планирана за заштиту и сл.);

- за унапређење контролних система
(1) Министарство надлежно за санитарну заштиту појачаним надзором над спровођењем мера
санитарне заштите изворишта акумулације „Гружа“;
(2) Министарства надлежна за водопривреду (Републичка дирекција за воде), санитарну заштиту,
заштиту животне средине, у срадњи са управама градова Крагујевац и Чачак, те општинама Кнић
и Горњи Милановац, појачаним надзором над радом објеката и постројења за пречишћавање и
дистрибуцију воде за пиће и објеката и постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних
комуналних и загађених атмосферских вода на подручју слива акумулације „Гружа“;
(3) Управе града Крагујевац и Чачак, те општина Кнић и Горњи Милановац у сарадњи са
министарством надлежним за пољопривреду и водопривреду, појачаним надзором над
коришћењем, заштитом и уређењем пољопривредног земљишта, порибљавањем водотока и
акумулације и рибарством, применом средстава за заштиту биља и других хемијских средстава и
појачаним ветеринарско-санитарним надзором;
(4) Министарство надлежно за шумарство, тј. Управа за шуме појачаним надзором над газдовањем
шумама и остваривањем водозаштитне функције шума;
(5) Министарства надлежна за животну средину и просторно планирање и управе града Крагујевца и
Чачка, као и општина Кнић и Горњи Милановац појачаним надзором над обављањем и
контролом утицаја активности на простору акумулације (порибљавање, спортски риболов,
акватуризам и сл.) и слива (саобраћај, пољопривреда, туризам и др.) на квалитет ресурса и
животне средине;
17

Према Закону о планирању и изградњи („Сл. гл. РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11 и 121/12), за објекте
изграђене, односно реконструисане или дограђене без грађевинске дозволе не може се накнадно издати грађевинска дозвола
ако је објекат: изграђен, односно реконструисан на земљишту неповољном за грађење (клизишта, мочварно тло и сл.);
изграђен, односно реконструисан од материјала који не обезбеђује трајност и сигурност објекта; изграђен на површинама
јавне намене (на простору одређеном планским документом), односно на земљишту планираном за уређење или изградњу
објеката јавне намене или површина јавне намене за које се, у складу са одредбама посебног закона, утврђује јавни интерес.
Такође, према Закону о посебним условима на упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе („Сл.
гл. РС“, бр. 25/2013), не може се извршити упис права својине за објекте изграђене без грађевинске дозволе на површинама
јавне намене, односно на земљишту планираном за уређење или изградњу објеката јавне намене или површина јавне намене
за које се, у складу са одредбама посебног закона, утврђује јавни интерес.
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(6) Управа општине Кнић појачаним надзором и спречавањем нелегалне изградње у зонaма I и II
акумулације;
(7) Градске/општинске управе појачаним надзором над стањем комуналних објеката, пружањем
комуналних услуга и обављањем комуналних делатности, приоритетно прикупљања и одношења
отпада из зона I и II акумулације „Гружа“; и
(8) Градске/општинске управе појачаним надзором и спречавањем нелегалне изградње простора
резервисаног за развој туризма до његовог привођења планираној намени.
1.1.2. Препоруке за унапређење институционално-организационе подршке
Управљање заштитом, развојем и уређењем простора у складу са планским решењима и правилима
утврђеним Просторним планом подразумева и низ институционално-организационих мера које би
требало да предузимају управе градова Крагујевац и Чачак, као и општина Кнић и Горњи Милановац и
приватан сектор, у сарадњи са републичким ресорним органима, републичким и регионалним
организацијама, невладиним организацијама и асоцијацијама грађана, и то:
(1) Организационо и кадровско јачање градских/општинских служби (а потенцијално и управа и/или
организација на регионалном нивоу управљања) ради контроле коришћења, изградње и уређења
простора, управљања заштитом животне средине и развоја партнерства с невладиним
организацијама и другим субјектима заинтересованим за унапређење животне средине;
(2) Иницирање координираног управљања животном средином управа градова и скупштина
општина у сливном подручју акумулације „Гружа“ (као и ван слива, ако су корисници
регионалног система водоснабдевања);
(3) Побољшање координације градских/општинских јавних предузећа (за комуналне делатности,
урбанизам и катастар) у погледу обједињавања активности на побољшању инфраструктурне
опремљености и комуналне уређености подручја;
(4) Развој и модернизација ветеринарске и саветодавне пољопривредне службе; уз обезбеђење
стручног саветодавства и информативно-едукативне подршке за перманентно информисање и
образовање пољопривредних произвођача у погледу заштите и уређења пољопривредног
земљишта, примене средстава за заштиту биља и других хемијских средстава и других мера
заштите вода и животне средине;
(5) Институционално организовање субјеката развоја туризма ради установљења и координације
интегралног развоја туристичке понуде подручја слива акумулације „Гружа“ (информатичкомаркетиншка подршка повезивању понуда језера и других мотива у окружењу – Рудник, Гледић
и сл., клупско организовање туристичких активности спортско-рекреативне понуде у простору,
модернизација и удруживање туристичких организација, и др.);
(6) Формирање пољопривредно-туристичких задруга села које могу организовати и контролисати
квалитет услужно-туристичких програма домаћинстава удружених у сеоску кооперативу; и др.
Управљање заштитом, развојем и уређењем подручја Просторног плана би требало да се заснива на
координираном деловању локалних самоуправа на подручју слива акумулације „Гружа“ и других
корисника регионалног система водоснабдевања, путем јавног институционално-организационог
аранжмана за имплементацију компензационих шема и програма (из јавних прихода градова/општина
корисника вода акумулације „Гружа“ и/или из дела економске цене пружања водопривредних
услуга). Део послова за имплементацију приоритетних инвестиција од заједничког интереса за више
јединица локалне самоуправе се може поверити и одговарајућој регионалној институцији (уколико
постоји или се формира).
1.2. УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
Кључни учесници у остваривању Просторног плана, у складу са својим надлежностима и делокругом
рада су: републички ресорни органи, јавна предузећа и посебне организације; управе градова
Крагујевац и Чачак, те општина Кнић и Горњи Милановац, као и управе локалних самоуправа које су,
или ће бити корисници водопривредног супсистема „Гружа“.
Кључни учесници на републичком нивоу управљања су министарства са одговарајућим дирекцијама
и управама надлежним за послове водопривреде, здравља, пољопривреде, шумарства, саобраћаја и
изградњу објеката; као и јавна предузећа надлежна за послове водопривреде, шумарства,
електропривреде и путеве. У остваривању Просторног плана одговарајуће учешће имаће и
министарства надлежна за послове заштите животне средине и просторног планирања, туризма и
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привреде; ЈКП „Водовод и канализација” Крагујевац надлежно за одржавање и управљање
акумулацијом „Гружа“, као и заводи надлежни за заштиту природе и споменика културе.
У остваривању Просторног плана одговарајуће учешће узеће и месне заједнице, градска/општинска
јавна комунална предузећа, дирекције за урбанизам и грађевинско земљиште и друге дирекције и
установе с подручја Кнића, Крагујевца, Чачка и Горњег Милановца.
Поред наведених учесника неопходно је анимирати и организовати учешће других актера у
остваривању овог Просторног плана, у првом реду власнике непокретности, привредна предузећа,
асоцијације произвођача, невладине организације и друге актере.

2. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СПРОВОЂЕЊЕ
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
Просторни план ће се спроводити двојако:
1) индиректно:
 применом и разрадом планских решења овог Просторног плана у просторним плановима јединица
локалне самоуправе за територије градова Крагујевац и Чачак, те општина Кнић и Горњи
Милановац;
 разрадом планских решења урбанистичким плановима и секторским плановима; и
2) непосредно:
 издавањем информације о локацији и локацијске дозволе на основу планских решења и пропозиција
овог Просторног плана у зони његове директне примене, за постојеће објекте у функцији водоривреде
који се налазе у делу зоне I акумулације „Гружа“ (језеро до КНУ= 269,2 mнв, и брану).
2.1. СПРОВОЂЕЊЕ И РАЗРАДА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПРОСТОРНИМ И
УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНОВИМА, УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКОМ
ДОКУМЕНТАЦИЈОМ И ПРОГРАМИМА
Скупштине општина/градова ускладиће у целости просторне планове јединица локалне самоуправе и
урбанистичке планове на обухваћеном делу територије својих општина/градова са планским
концепцијама, решењима и пропозицијама овог Просторног плана пре њиховог доношења, односно у
случају неусклађености приступиће изради измена и допуна донетих просторних и урбанистичких
планова у року од 12 месеци од дана ступања на снагу овог планског документа. До усклађивања са
овим Просторним планом, просторни планови обухваћених јединица локалне самоуправе и
урбанистички планови могу се спроводити у деловима који су усклађени са планским концепцијама,
решењима и пропозицијама овог Просторног плана.
На основу овог Просторног плана скупштина општине Кнић донеће у периоду до 2017. године
следеће урбанистичке планове:
1. План детаљне регулације за делове грађевинских подручја (разбијених) насеља у зони II
акумулације „Гружа“ ради њиховог комуналног и инфраструктурног опремања и санитације –
Жуње, Гунцати као и Опланић, Драгушица, Радмиловић, Кусовац и Топоница.
2. План детаљне регулације за изградњу прибранске MХЕ (у КО Пајсијевић);
3. Планове детаљне регулације за планиране туристичке пунктове и то: еколошки-спортско рекреативни
пункт са кампом на источној обали северног дела акумулације у оквиру КО Кнић (у зони I и II) и
подбрански аква-пункт у КО Пајсијевић (ван зона заштите);
4. План детаљне регулације за планиране линијске и комуналне инфраструктурне системе у зони II
акумулације „Гружа“ за које је потребно утврђивање јавног интереса; и
5. План детаљне регулације за део зоне I акумулације „Гружа“18.
До доношења планова генералне и детаљне регулације из претходног става, надлежан орган може да
изда информацију о локацији и локацијску дозволу за реконструкцију или замену постојећих новим
објектима на основу режима заштите, решења и правила овог Просторног плана. На основу планских
решења и пропозиција утврђених овим Просторним планом, надлежан орган издаваће информацију о
локацији и локацијску дозволу за изградњу нових на темељима постојећих објеката у зони II

18

Односи се на површину између КНУ (269,2 mнм) и границе зоне I акумулације „Гружа“ на територији општине Кнић.
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акумулације „Гружа“ (у складу са правилима за ову зону из дела III 2.2. Просторног плана) за чије
делове није предвиђена израда одговарајућих урбанистичких планова наведених у претходном ставу.
Грађевинска подручја насеља и локације туристичких пунктова дата су оријентационо на Рефералној
карти 1 Просторног плана. У зони II акумулације „Гружа“, грађевинска подручја насеља ближе ће бити
утврђена одговарајућим урбанистичким плановима (на основу овог Просторног плана), а у зони III
просторним плановима јединица локалне самоуправе.
У периоду после 2017. године, надлежне скупштине града/општина донеће по потреби одговарајуће
урбанистичке планове за централне делове сеоско-туристичких насеља (за која су утврђени шематски
прикази уређења у склопу просторних планова јединица локалне самоуправе) и то: (1) општине Кнић
- Рашковић, Грабовац, Пајсијевић, Борач и Бумбарево Брдо; (2) града Чачак - Бресница; (3) општине
Горњи Милановац - Сврачковци и Горња Црнућа; и (4) града Крагујевац - Каменица, Љубичевац,
Рамаћа и Страгари; којима ће се по потреби, ближе дефинисати туристички комплекси у оквиру
сеоско-туристичких насеља.
Надлежни органи управе општине Кнић донеће, на основу овог Просторног плана, односно донетог
урбанистичког плана, средњорочни и годишње програме уређења грађевинског земљишта за насеља
Опланић, Драгушица, Кнић, Жуње, Гунцати, Радмиловић, Кусовац и Топоница.
На основу Закона о заштити животне средине (чл. 35. и 36.) и Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину, у току имплементације Просторног плана препоручује се израда стратешких
процена утицаја на животну средину за наведене урбанистичке планове, уз претходно прибављено
мишљење надлежног органа за послове заштите животне средине.
2.2. СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА У СЕКТОРСКИМ ПЛАНОВИМА
И ПРОГРАМИМА
Спровођење и разраду планских концепција, решења и пропозиција утврђених Просторним планом у
секторским плановима и програмима у складу са законом обезбеђују:
1) министарство надлежно за водопривреду, тј. Републичка дирекција за воде, у сарадњи са
ЈВП „Србијаводе“, ВПЦ „Морава“ и ЈКП „Водовод и канализација” Крагујевац, надлежним за
одржавање и управљање акумулацијом „Гружа“; усклађивањем и спровођењем програма
антиерозионе заштите слива акумулације и прoгрaмa мoнитoрингa квaлитeтa вoдe у сливу
акумулације „Гружа“;
2) министарство надлежно за здравље издавањем решења о одређивању зона санитарне заштите
изворишта водоснабдевања акумулације „Гружа“ по захтеву органа локалних самоуправа градова
Крагујевац и Чачак, те општина Кнић и Горњи Милановац, а на основу Елабората о зонама
санитарне заштите изворишта водоснабдевања акумулације „Гружа“19.
3) скупштине обухваћених општина/градова доношењем средњорочних и годишњих програма
развоја водоводне и канализационе инфраструктуре; планова и двогодишњих програма
управљања отпадом; плана проглашења ерозивних подручја и оперативног плана заштите од
поплава за воде II реда;
4) скупштине обухваћених општина/градова, у сарадњи са министарством надлежним за
пољопривреду и шумарство, асоцијацијама пољопривредних произвођача и власницима
земљишта, доношењем интегралних програма уређења пољопривредног земљишта у зонама II и
III акумулације „Гружа“, програма ревитализације пашњачког сточарења и програма развоја
органске производње хране;
5) ЈП за газдовање шумама „Србијашуме” ревизијом основа газдовања шумама за газдинске јединице
које су обухваћене овим Просторним планом, а у сарадњи са власницима земљишта израдом
програма газдовања шумама;

19

Упоредо са израдом овог Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја
посебне намене слива акумулације „Гружа“ на животну средину, Институт за архитектуру и урбанизам Србије је урадио
Елаборат о зонама санитарне заштите акумулације „Гружа“ у складу са чланом 26. Правилника о начину одређивања и
одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Службени гласник РС“, бр. 92/08) . На основу Елабората и
предлога комисије за утврђивање услова о одређивању и одржавању зона санитарне заштите, министар здравља Републике
Србије одређује зоне санитарне заштите изворишта водоснабдевања акумулације „Гружа“, на основу члана 77. став 6.
Закона о водама („Сл. гл. РС“, 30/10 и 93/12).
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6) ЈП „Путеви Србије” надлежно за управљање државним путевима, у сарадњи са надлежним
управама општина/градова, усклађивањем средњорочних и годишњих програма изградње,
рехабилитације и одржавања државних путева;
7) скупштине обухваћених општина/градова, уз помоћ надлежног министарства, туристичких
организација, различитих невладиних и других организација, доношењем програма одрживог
развоја туризма и двогодишњих програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења
туристичких простора;
8) управе обухваћених општина/градова, у сарадњи с министарством надлежним за заштиту животне
средине, усклађивањем и реализацијом локалних акционих програма заштите животне средине
преко локалних Агенди 21 (тзв. ЛЕАП);
9) скупштине обухваћених општина/градова доношењем и спровођењем локалних планова управљања
отпадом и, у сарадњи са другим локалним самоуправама, регионалних планова управљања отпадом;
10) скупштине обухваћених општина/градова доношењем програма и плана мониторинга животне
средине (ваздуха, буке, земљишта и др.) и програма праћења документације о стратешким
проценама утицаја планова и проценама утицаја пројеката на животну средину;

3. ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА И ПРОЈЕКТИ
Полазећи од планских циљева и решења, приоритетне активности на имплементацији Просторног
плана утврђују се за прву фазу имплементације до 2017. године, и обухватају:
1. Развој, уређење и заштиту водопривредног објекта и система „Гружа“
Планско решење 1:

Приоритетне
активности:

Заштита, уређење и развој система „Гружа“ за снабдевање водом, и за
коришћење, уређење и заштиту вода
1) Обнова и инвестиционо одржавање ППВ „Гружа“, како би се сачували
квалитет технолошке линије и перформансе постројења, које је
димензионисано за пречишћавање 1.200 L/s у вршним периодима потрошње.
2) Смањење губитака воде у систему, мерама обнове делова мреже са највећим
губицима и са највећим ризиком од кварова цевовода.
3) Изградња прибранске MХЕ у КО Пајсијевић;
4) Израда оптимизационо-управљачког модела са циљем повећања корисног
простора акумулације, флексибилнијим коришћењем простора који је
резервисан за ретензирање поплавних таласа и одбрану од поплава;
5) Увођење мерно-информационог система са мерењем протока у најважнијим
гранама систем и притисака у најважнијим чворовима, по критеријуму да се
систем учини управљачки потпуно осмотривим.
6) Увођење водомера свим потрошачима (елиминисање паушалне наплате
потрошње); и
7) Почетак поступног подизања цене воде до нивоа који обезбеђује просту
репродукцију, одржавање водовода и канализације и заштиту изворишта
акумулације „Гружа“.

2. Заштита животне средине и изворишта водоснабдевања
Планско решење 1:

Приоритетне
активности:

Планско решење 2:
Приоритетне
активности:

Заштита животне средине и акумулације од загађивања
1) Успостављање прописаних режима и обележавање зона I и II акумулације
„Гружа“;
2) Санитација терена и уклањање свих бесправно изграђених и постављених
објеката из зоне I акумулације у појасу од 10 m око акваторије језера при
урезу воде КМУ од 273,2 m н.в.; и
3) Реализација инфраструктуре за прикупљање и пречишћавање атмосферских
вода које се сливају са ДП II - 155 према мосту и акумулацији.
4) Санитарно уређење објеката и потпуна санитација загађеног земљишта у зони
II акумулације, посебно на изграђеном простору насеља Жуње, а потом и
насеља Драгушица, Кусовац, Радмиловић, Гунцати и Кнић.
Антиерозивна заштита слива акумулације
1) Санирање свих ерозивних жаришта I и II категорије на сливу Груже и реализација
свих планираних антиерозивних мера (посебно нереализованих бујичних
преграда и биотехничких мера) ради заштите акумулације и уређења територије;
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2) Реализација антиерозивних радова на подручју слива акумулације „Гружа“ који
обухватају биолошкe радовe на око 32 km2 (пошумљавање и мелиорација ливада
и пашњака) и грађевинскe радовe у бујичним водотоцима (око 27700 m3);
3) Коришћење земљишта нагиба до 15% (које није издвојено као погодно за
насељавање и пољопривреду) у воћарству, односно као шумско земљиште
већег нагиба од 15% (посебно подизање храста лужњак на простору ливада у
ближој околини акумулације);
4) Регулација и уређење реке Груже, узводно и низводно од акумулације, као и
мањих водотока (посебно оних који се налазе у зонама очуваних екосистема
по принципима „натуралне регулације“), као и регулација водотока у зони
насеља (применом функционалних критеријума који обухватају урбане,
естетске и друге услове који оплемењују животну средину и др.).
Планско решење 3:

Приоритетне
активности:

Очување квалитета животне средине и управљање квалитетом воде
у сливу изворишта и низводном делу тока Груже
1) Израда плана заштите и управљања квалитетом вода у складу са овим
Просторним планом;
2) Испуштање минималног одрживог протока од 200 L/s из бране „Гружа“;
3) Изградња централних (терцијарних) ППОВ и пратеће инфраструктуре са
приоритетом реализацији мера прикупљања и безбедног уклањања отпадних
вода из домаћинстава у насељима која се делом налазе у зони II акумулације
„Гружа“ - Драгушица, Кусовац и Жуње, као и других насеља узводно чије
отпадне воде директно угрожавају акумулацију - Враћевшница, Гривац,
Опланић, Топоница, Борач, Радмиловић, Претоке и Гунцати;
4) Изградња система са биолошким пречишћавањем отпадних вода за мања
насеља, сточне фарме, кланице, млекаре, прераду воћа и сличне делатности.

3. Коришћење и заштита пољопривредног и шумског земљишта и шума
Планско решење 1:

Приоритетне
активности:

Планско решење 2:
Приоритетнe
активности:
Планско решење 3:

Приоритетне
активности:

Унапређење стања пољопривредног земљишта
1) Агропедолошка анализа обрадивог земљишта и дефинисање агротехничких
услова газдовања земљиштем у зони II акумулације;
2) Предузимање антиерозивне заштите на основу интегралних програма уређења
пољопривредног земљишта;
3) Санитарно безбедно складиштење, руковање и коришћење отпада из
сточарске и ратарске производње и сеоских домаћинстава; и
4) Подизање нових и обнова старих воћњака, са тежиштем на примени
аутохтоних сорти отпорних на болести и штеточине и метода органске
производње, без коришћења пестицида и минералних ђубрива.
Продуктивније, потпуније и рационалније коришћење смањених
пољопривредних површина и повећање удела воћњака, ливада и обрадивог
земљишта у укупним пољопривредним површинама
1) Повећање удела повртарских култура, а затим и удела шумских и травних
екосистема; и
2) Развој пројеката наводњавања.
Повећање степена шумовитости и узгој дивљачи
на обухваћеним ловиштима
1) Пошумљавање земљишта слабијег производног потенцијала (у јавном и
приватном власништву) према динамици утврђеној општим и посебним
основама и програмима газдовања шумама, уз претходну сагласност
власника/корисника земљишта; и
2) Повећање бројности и структуре популације ситне и пернате дивљачи (зец, фазан,
пољска јаребица), као и крупне дивљачи (срна) у складу са бонитетом станишта,
као и очување ретких и угрожених врста ловне дивљачи и остале фауне.
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4. Побољшање путне инфраструктуре и доступности подручја
Планско решење 1:

Приоритетне
активности:

Изградња и модернизација путне мреже и побољшање саобраћајне
приступачности подручја и повезаности садржаја туристичке понуде у
простору са туристичким насељима и местима
1) Истраживање могућности и оправданости реализације потенцијалне обилазнице
око језера (за опасни терет и путнички саобраћај) по јужном ободу, претежно
по већ постојећим локалним саобраћајницама, на правцу: од укрштања ДП II155 и пруге код Кнића – Мирковића коса – Зелена бара – Бода – реон коте 427 –
Напер – Врлетница – Вишњевац – Вишњевачко поље – Жуње – Слатина –
Ливаде укрштање ДП II-155 и општинског пута за насеље Претоке;
2) Формирање бициклистичких и пешачких коридора дуж државних путева, те
општинских путева, према концепту развоја туризма, по ободу слива
акумулације „Гружа“ и на планинском подручју Рудника.

5. Развој привредних активности
Планско решење 1:

Приоритетне
активности:

Планско решење 2:
Приоритетне
активности:
Планско решење 3:

Приоритетне
активности:

Планско решење 4:
Приоритетне
активности:

Унапређење економских, техничко-технолошких и организационих
услова пољопривредне производње
1) Развој повртарске и сточарске производње умерене концентрације усклађене с
пашним основама и успостављеним режимима заштите простора;
2) Организовање саветодавне пољопривредне службе, осавремењавање рада
ветеринарске службе и обезбеђење услова за перманентно стручно образовање
земљорадника;
3) Успостављање система контроле квалитета пољопривредно-прехрамбених
производа и обезбеђење институционалних претпоставки за промовисање органске
производње и пласман производа, уз предузимање активности за добијање ознаке
дефинисаног географског порекла, заштићеног подручја „Гружа“;
4) Израда и спровођење програма за примену метода органске/еколошке
производње хране (воћа, поврћа, шумских плодова, млечних производа,
примена стандарда ЕУ (HACCP), строго контролисаног/интегралног
прихрањивања и заштите биља, адекватне исхране и неге стоке, антиерозивне
обраде земљишта и сл.;
5) Унапређење примарне производње, подршка програмима прераде
пољопривредних производа, унапређење рада откупних станица, подршка
тржишно
оријентисаним
газдинствима,
подршка
удружењима
пољопривредних произвођача, развој пластеничке производње поврћа,
унапређење генетске основе говеда, ревитализација гајења винове лозе и
винских „пољана“, побољшање сеоске инфраструктуре и др.
Подршка одрживом развоју економије и конкурентности
1) Обезбеђење зона и комунално опремање локалитета за развој МСП у
производном комплексу, туризму и услугама.
Обезбеђење допунских или алтернативних извора прихода становништву
1) Унапређење постојећих и развој нових еколошки прихватљивих привредних
делатности, њиховим равномернијим и селективним размештајем у складу с
успостављеним режимима заштите изворишта и животне средине и
тржишним условима;
2) Развој допунске, односно алтернативне економије сеоског домаћинства с
микро/малим производним погонима/јединицама из области производње и
прераде пољопривредних и шумских производа, односно туризма и
угоститељства;
3) Повећање запослености сеоског становништва на пружању туристичких
услуга, подизању, нези и планској експлоатацији шума, у ловству,
контролисаном сакупљању и преради шумских плодова и лековитог биља; и
4) Едукација становништва у области заштите вода, алтернативне сеоске
економије и туристичке делатности.
Комплетирање и интензивирање коришћења постојеће туристичке понуде и
активирање нових туристичких потенцијала
1) израдња прве фазе еко-пункта на акумулацији у оквиру КО Кнић (саобраћајни
приступ до границе II зоне заштите са паркингом, купалиште са плажом и
уређене риболовне стазе);
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2) стављање у функцију постојећих капацитета (који задовољавају критеријуме
заштите вода) уз израдњу и уређење прве фазе туристичко-веслачког пункта
у оквиру КО Кнић (на десној обали код моста) у оквиру II зоне заштите (са
уређенем пристана и риболовних стаза);
3) изградња прве фазе подбранског пункта на акумулацији у оквиру КО
Пајсијевић (паркинг, олимпијски и дечији базен, терени за мале спортове и
камп);
4) адаптација и опремање прве фазе приватног смештаја и пансиона у Книћу,
Рашковићу, Грабовцу, Пајсијевићу и Бумбаревом Брду (општина Кнић) и
Бресници (град Чачак);
5) разрада и примена пилот пројекта руралне економије интегрисане са
туризмом у Страгарима (град Крагујевац);
6) уређење ловишта и нових резервата за узгој дивљачи.

6. Развој енергетских и комуналних система и објеката
Планско решење 1:
Приоритетне
активности:
Планско решење 2:

Приоритетне
активности:

Планско решење 3:

Приоритетне
активности:

Планско решење 4:
Приоритетне
активности:
Планско решење 5:
Приоритетне

Побољшање водоснабдевања становништва у сливу акумулације
1) Реконструкција и побољшање радних перформанси локалних водоводних
система у зони слива акумулације „Гружа“; и
2) Ревитализација и санитарно уређење изворишта локалних система
водоснабдевања.
Прикупљање и санитарно безбедно одвођење отпадних вода
1) Реализација инфраструктуре за прикупљање и пречишћавања атмосферских
вода које се сливају са ДП I реда број 23 (тј. ДП II-155) Равни гај-Мрчајевци
који пролази кроз зону I акумулације (у дужини од око 300 m) и зону II
акумулације (у дужини од око 2700 m);
2) Прикупљање и санитарно безбедно одвођење атмосферских вода с локалних
путева у зони II акумулације и ДП I и II реда у зони III акумулације;
3) Реализацији мера прикупљања и безбедног уклањања отпадних вода из
домаћинстава у насељима Драгушица, Кусовац, Жуње, Враћевшница, Гривац,
Опланић, Топоница, Борач, Радмиловић, Претоке и Гунцати;
4) Санитација постојећих и изградња нових санитарних септичких јама за
домаћинства у непосредној близини и у зони II акумулације (посебно у
насељима Драгушица, Кусовац, Жуње и др.), са реализацијом канализације са
компактним ППОВ у деловима насеља која се због веће густине насељености
могу каналисати и отпадне воде упутити ка постројењу, односно, санитацијом
на нивоу домаћинстава или група кућа, у циљу спречавања отицања отпадних
вода из домаћинстава и штала према рекама и акумулацији;
5) Санитација постојећих и изградња нових водонепропусних базена и јама за
осоку и чврсти стајски отпад у непосредној близини и у зони II акумулације у
насељима Драгушица, Кусовац и Жуње;
6) Санитација постојећих и изградња нових санитарних септичких јама за
домаћинства и водонепропусних базена и јама за осоку и чврсти стајски отпад
у насељима у зони III акумулације.
Санитарно безбедно сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада
1) Хитно уклањање свих дивљих депонија, санитација постојећих сметлишта у
зони I и II акумулације, као и локалних сеоских сметлишта;
2) Формирање санитарно уређених сеоских одлагалишта комуналног отпада ван
зоне II акумулације „Гружа“ и простора са успостављеним режимима заштите;
3) Организовање сакупљачких станица за прихватање кабастог кућног отпада
ван шире зоне заштите акумулације „Гружа“ са транспортом ка
градској/општинској комуналној депонији, односно трансфер станици
регионалне комуналне депоније; и
4) Организовање комуналне службе за уредно одношење отпада у насељима и
туристичким местима.
Санитарно безбедно сахрањивање
1) Обезбеђење комунално уређених локација за нова гробља ван зоне II
акумулације; и
2) Обезбеђење комунално уређене локације за сточно гробље ван зоне III (слива)
акумулације.
Енергетика и енергетска инфраструктура:
1) изградња ДВ 400 kV „Крагујевац 2”- „Краљево 3”; ДВ 35 kV „Баре”85

Нацрт просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Гружа“
активности:

Планско решење 5:
Приоритетне
активности:
Планско решење 6:

Приоритетне
активности:

Планско решење 7:
Приоритетнa
активност:

„Чумић”; другог вода ДВ 35 kV „Чачак 1”- „Бресница”
2) изградња ТС 110/10 kV КГ0022 „Гружа”; ТС 35/10 kV Кг026 „Баре”;
3) реконструкција постојећих и изградња нових трафостаница 10/0,4 кV
4) изградња разводног гасовода Цветојевац – Бресница; и ГМРС Кнић и МРС
Брњица.
Примена ОИЕ
1) Производња електричне енергије из МХЕ и коришћење других ОИЕ уколико
није у супротности са режимимима и мерама санитарне заштите акумулације
„Гружа“, заштите природних вредности и непокретних културних добара.
Проширење електронске комуникационе мреже и
побољшања поштанског саобраћаја
1) Побољшање постојећег стања електронске комуникационе мреже
осавремењавањем приступних мрежа, као и заменом постојећих аналогних и
застарелих дигиталних комутација (централа);
2) Изградња оптичких каблова и нових комутационих објеката у следећим
насељима и деловима насеља: Љубичевац, Котража, Љуљаци, Кикојевац,
Опланић, Гривац, Брњица, Борач, Драгушица, Рибеш, Пајсијевић, Грабовац,
Кусовац и Бечевица;
3) Проширење постојећег руралног радиотелефонског система (CDMA) за ређе
насељене делове подручја;
4) изградњи планираних базних станица мобилних оператера Телеком-МТС, VIP
и Теленор; и
5) отворање нових поштанских јединица и осавремењавање поштанских услуга
као и увођење мобилних поштанских шалтера.
Побољшање електронске комуникационе мреже
у функцији посебне намене акумулације „Гружа“
1) Одржавање постојеће и развој елекронске комуникационе мрежe од
водомерних станица, до командне зграде бране.

7. Побољшање услуга јавних служби
Планско решење 1:

Планско решење 2:
Приоритетна
активност:
Планско решење 3:

Приоритетне
активности:

Изградња објеката и опште унапређење средњешколског образовања
1) увођење смерова пољопривредне и туристичке струке;
2) изградња објекта средње школе у Страгарима;
3) изградња дома за смештај ученика у општинском центру Кнић.
Рационализација мреже, реконструкција објеката, побољшање нивоа
опремљености и квалитета услуга образовања и васпитања, културе и
физичке културе, примарне здравствене и социјалне заштите
1) Модернизација и опремање матичних основних школа и здравствених
амбуланти.
Повећање доступности и ефикасности услуга јавних служби у насељима са
израженим централитетом
1) Реализација нових садржаја јавних служби у циљу подизања укупног
животног стандарда;
2) Развој нових интегрисаних услуга здравствене и социјалне помоћи старачким
домаћинствима; и
3) Модернизација рада и пружања услуга месних канцеларија;
4) Проширење обухвата специјализованог превоза на све ученике основног и
средњег образовања; и
5) Модернизација рада мобилних и стационарних служби ветеринарске заштите.

8. Заштита природних и културних добара
Планско решење 1:

Приоритетне
активности:

Заштита, презентација и контролисано коришћење акумулације као
стабилног водног екосистема и природних добара
1) Праћење промена динамике основних показатеља квалитета воде и
контролисано порибљавање акумулације и притока;
2) Истраживање и израда студија заштите за просторе који су овим Просторним
планом резервисани за заштиту природних вредности; и
3) Доношење аката о проглашењу (категорије) заштите простора акумулација
„Гружа“, на основу студије заштите тог подручја.
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Планско решење 2:

Приоритетне
активности:

Заштита и презентација непокретних културних добара
и њихове заштићене околине
1) Истраживање и заштита народног градитељства у сливу акумулације „Гружа“,
које би требало очувати у изворној намени;
2) Очување, обнова и уређење традиционалних сеоских насеља и целина (села,
заселака и издвојених склопова), народног градитељства и традиционалних
облика привређивања у руралном пределу; и
3) Спровођење мера заштите, ревитализације и/или реконструкције и
презентације заштићених културних добара.

9. Заштита од елементарних непогода и услови одбране
Планско решење 1:

Приоритетнa
активност:

Заштита низводног подручја и становништва од поплавног таласа при
рушењу бране „Гружа“
1) Успостављање режима ограничене градње на делу постојећих грађевинских
подручја у насељима Пајсијевић, Грабовац и Гружа која су у зони под
утицајем поплавног таласа услед пробијања бране.
2) Смањење ризика од поплавног таласа у случају рушења бране
оскултационим осматрањем и систематском контролом водозахватних
објеката и бране, израдом студије ризика са анализама могућих сеизмичких
деформација терена и унапређењем инфраструктуре за обавештавање,
узбуњивање и евакуацију становништва.

4. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
Ефикасност имплементације Просторног плана условљена је обезбеђењем координације предвиђених
активности и различитих актера/учесника. Полази се од искустава земаља ЕУ да се успешна
координација може обезбедити применом мултисекторског приступа – комбинације мера и
инструмената различитих политика према тематским областима и проблемима који се планом
решавају, као и успостављањем институционално-организационих аранжмана и партнерства на
различитим релацијама (јавни - приватни сектор, јавне - независне институције / организације, ниво
управљања - јавност и др.). Основне мере и инструменти различитих политика за имплементацију
планских решења Просторног плана базирани су на постојећем систему управљања у Србији, у
одређеној мери се сугеришу мере и инструменти које ће, према очекивањима, бити дефинисане и
примењиване током фаза приступања ЕУ. Мере и инструменти за имплементацију Просторног плана
су отворени за усклађивање с променама система управљања и планирања у Србији у току
остваривања овог Плана.
За остваривање планских концепција, решења и пропозиција Просторног плана најзначајнија је
примена следећих мера и инструмената секторских политика:
1) развоја регионалних водопривредних система и заштите животне средине, и то:
 обезбеђење финансијских средстава из републичког буџета, преко министарства надлежног за
изградњу, за уклањање објеката који се налазе у зони I, те оних објеката у зони II акумулације који
угрожавају извориште водоснабдевања;
 обезбеђење финансијских средстава министарства надлежног за водопривреду, тј. Републичке
дирекција за воде, ЈКП „Водовод и канализација” Крагујевац, скупштина града Крагујевац и
општине Кнић и приватног сектора, уз конкурисање за коришћење средстава претприступних
програма ЕУ, за реализацију радова на канализационој мрежи, ППОВ и санитацији објеката и
насеља у зонама II и III акумулације „Гружа”;
 усклађивање продајне цене воде и свих водопривредних услуга према начелу да се покрију сви
трошкови просте репродукције система и трошкови заштите изворишта водоснабдевања, као и део
трошкова проширене репродукције;
 удруживање средстава јавних прихода Републике Србије и управа градова Крагујевац и Чачак, те
општинама Кнић и Горњи Милановац у области водопривреде и заштите животне средине за
реализацију приоритетних активности утврђених овим Просторним планом; и
 удруживање средстава која се издвајају из буџета Републике Србије преко надлежних министарстава
и јавних прихода градова Крагујевац и Чачак, те општина Кнић и Горњи Милановац у области
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заштите животне средине и природних добара с приватним сектором за реализацију планских
решења и приоритетних активности утврђених овим Просторним планом.
2) заштите и коришћења пољопривредног земљишта и одрживог развоја пољопривреде, и то:
 обезбеђење услова за повољну кредитну политику за инвестирање у: програме уређења
пољопривредно-шумског земљишта; програме ревитализације пашњачког сточарења; и програме
развоја органске производње;
 обезбеђење пореске подршке диверзификовању сеоске привреде и интегралном управљању
природним ресурсима, применом следећих мера: ороченом ослобађању од пореза, како за
планирану изградњу туристичких објеката и других услужних делатности на селу, тако и за
улагања у оснивање малих и микро предузећа за откуп и прераду локалних пољопривредних
производа, откуп и примарну прераду шумских плодова, лековитог и ароматичног биља,
ветеринарских станица, сервиса за пољопривредну механизацију и сл.; пореским стимулацијама за
младе пољопривреднике који преузимају напуштена и старачка газдинства, као и за произвођаче
који уводе методе органске производње, улажу у унапређење интегралне производње воћа,
оснивају матични запат за пашњачко сточарење и сл; смањењем пореза на пренос апсолутних
права коришћења непокретности при куповини пољопривредног земљишта и напуштених
стамбених и економских зграда у селима; смањењем/ослобађањем од пореза на закуп
пољопривредног земљишта и др.; и
 обезбеђење буџетске подршке Републике увођењем директних субвенција и подстицаја за рурални
развој, који се односе на: (1) одржавање и унапређење пољопривредне производње и пласмана; (2)
обнову и развој сеоске инфраструктуре; (3) развој и промоцију руралних области, заштиту
животне средине и сеоских предела; и (4) развој и промоцију органске производње; приоритетно је
коришћење средстава за следеће намене: пошумљавање терена угрожених ерозијом; подршка
интегралним пројектима за успостављање пашних производних система у брдско-планинским
областима; кошење брдско-планинских ливада за припрему сена; подршка интегралним
пројектима руралног развоја; изградња и опремање центара за развој села, и сл.; промовисање и
заштита органских производа; промовисање и заштита локалних производа; доградња и
адаптација објеката и набавка опреме на газдинствима за бављење агро, руралним и другим
видовима туризма, и др.
3) заштите и коришћења шума, одрживог развоја шумарства и ловства, и то:
 удруживање средстава јавних предузећа и јавних прихода градова Крагујевца и Чачка, те општина
Кнић и Горњи Милановац, у области шумарства и водопривреде с приватним сектором, за
финансирање: (а) унапређење стања постојећих шума и повећања степена шумовитости
(ЈП „Србијашуме” и приватни власници шума на подручју Просторног плана); (б) пошумљавање и
одржавање шума заштитног карактера у сливу акумулације „Гружа” (Републичка дирекција за
воде при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, ЈВП „Србијаводе”,
градске/општинске управе и приватни власници шума на подручју Просторног плана); (в) заштите
и очувања природних добара и биодиверзитета (Управа за животну средину при надлежном
министарству, стараоци природних добара, власници непокретности и невладине организације);
 установљавање јединственог и једнаког статуса свих шума, актуелизација катастра непокретности,
успостављање и иновирање инвентура шума у државном и приватном власништву; и
 удруживање средстава која се издвајају из буџета Републике Србије преко надлежног министарства
и средстава корисника ловишта, за потребе улагања у заштиту, производњу и узгој дивљачи.
4) развоја инфраструктурних система и комуналних објеката, и то:
 обезбеђење финансијских средстава из републичког буџета преко надлежних министарстава и
јавног предузећа надлежног за управљање државним путевима за реализацију инфраструктуре за
прикупљање и пречишћавања атмосферских вода које се сливају с ДП II-155;
 удруживање средстава која се издвајају из буџета Републике Србије преко надлежних
министарстава, јавног предузећа надлежног за управљање државним путевима и јавних прихода
градова и општина за државне и општинске путеве, за пројекте изградње и рехабилитације
саобраћајне мреже;
 удруживање средстава јавних прихода градова Крагујевца и Чачка, те општина Кнић и Горњи
Милановац, и приватног сектора, уз конкурисање за коришћење средстава претприступних
програма ЕУ, за развој локалне комуналне инфраструктуре; и
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 удруживање средстава јавних прихода градова Крагујевца и Чачка, те општина Кнић и Горњи
Милановац и приватног сектора, уз конкурисање за коришћење средстава претприступних
програма ЕУ и средстава Европске банке за обнову и развој (ЕБРД), Светске банке за
инвестиционе програме и других кредитних и средстава из донација за санитарно безбедно
депоновање комуналног отпада;
5) одрживог развоја туризма, и то:
 удруживање средстава која се издвајају из буџета Републике Србије преко надлежног
министарства и јавних прихода градова Крагујевца и Чачка, те општина Кнић и Горњи Милановац
у области туризма с приватним сектором;
 обезбеђење подршке стимулативних и дестимулативних мера пореске политике: ослобађање или
смањење пореза на добит; ослобађање или смањење пореза на новозапослене; диференциране
боравишне таксе и туристичке накнаде; пенали за изградњу неадекватних капацитета на
туристичким локацијама; убрзана амортизација, концесије, ниже царине на увоз опреме и др; и
 развој модела уговорног повезивања/организовања, односно различити видови кластерског и
дестинацијског удруживања (републичких, регионалних и локалних) туристичких субјеката, у
креирању понуде туристичких простора; избор управљача и контрола ефикасности управљања
одрживим развојем туризма, реализацијом програма развоја туризма и пројеката развоја
туристичке инфраструктуре и супраструктуре, односно уређењем грађевинских подручја/локација
туристичких дестинација.
Уговор о систему компензација (услова, обрачуна, модалитета и аранжмана) власницима земљишта и
титуларима својине над земљиштем за настале штете, ускраћивање и умањење добити (у развоју
пољопривреде и села, локалних инфраструктурних система, комуналних објеката, јавних служби,
туризма и др.) због ограничења у развоју локалних заједница на подручју Просторног плана ради
спровођења режима и мера заштите у зонама санитарне заштите републичког изворишта
водоснабдевања, заједнички утврђују месне заједнице у сливу акумулације „Гружа” са управама
општине Кнић, градова Крагујевца и Чачка, и општине Горњи Милановац, ЈВП „Србијаводе”, ЈКП
„Водовод и канализација” Крагујевац и осталим јавним предузећима корисника водопривредног
супсистема „Гружа”, уз стручну и организациону подршку надлежних министарстава, одговарајућих
управа, агенција и/или фондова. Таквим уговором створили би се услови за реализацију одговарајућих
компензација локалном становништву и предузетницима, развој инфраструктуре, активности и
функција јавног значаја као и за стимулацију постојећих и развој нових еколошки прихватљивих
делатности компатибилних са функцијама и заштитом изворишта водоснабдевања.

VI

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Министарство надлежно за просторно планирање, у сарадњи са одговарајућим републичким и
локалним управама, агенцијама и јавним предузећима, пратиће примену Просторног плана и подносити
Влади Републике Србије годишњи извештај о спровођењу Просторног плана. Саставни део тог
извештаја је оцена спровођења Просторног плана, с евентуалним предлогом за његову допуну и измену.
На основу извештаја из претходног става, Влада Републике Србије утвдиће потребу да се приступи
допуни и измени Просторног плана.
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