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Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А  
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА  
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ КОМПЛЕКСА МАНАСТИРА ЖИЧА  

 
 
 
 Одлука о доношењу Плана генералне регулације заштитне зоне Комплекса манастира 

Жича, бр, 350-73/2005-5 од 19.маја 2006.године; 
 Мишљење Комисије за планове СО Краљево за израду Програма за израду Плана, бр.06-

37-10/05 од 15.04.2005.год.; 
 Закључак Општинског већа Општине Краљево на Нацрт Одлуке о приступању изради 

Плана бр.06-56/2005 од 27.05.2005.год.; 
 Одлука о приступању изради Плана генералне регулације заштитне зоне Комплекса 

манастира Жича, од стране СО Краљево, бр. 350-26/2005-5 од 14.06.2005. год. 
 Образложење о потреби израде стратешке процене  
 Одлука о неприступању израде стратешке процене утицаја на животну средину, 350-73-

05-V од 24.01.2006.год.; 
 Мишљење на предлог Одлуке о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана, 

од стране ''Леапа''-а, бр. VII-501-11/06 од 26.01.20006.год.; 
 Допис доставе Одлуке о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана, бр. 

350-73/2005- V од 27.01.2006.год.; 
 Образложење Министарства науке и заштите животне средине, бр.501-67/06 од 

07.02.2006.год.; 
 Исечак из Ибарских новости и Политике да се оглашава Јавни увид од 16.01.-

16.02.2006.год.; 
 Примедбе грађана са јавног увида; 
 Извештај о извршеном јавном увиду у Нацрт Плана од Комисије за планове СО Краљево 

бр.06-22/2006-5 од 31.03.2006.год.; 
 Записници са 10,21,23,26,27,28 седнице Комисије за ПлановеСО Краљево на којима је 

разматран ПГР Заштитне зоне Комплекса манастира Жича;  
 Одговор, мишљење и конзерваторски услови за подручје ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ КОМПЛЕКСА 

МАНАСТИРА ЖИЧА добијено од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево, 
бр.11. од 19. 01. 2005. године; 

 Допуна на одговор, мишљење и конзерваторске услове за подручје Заштитне зоне 
манастира Жича добијена од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево, 
бр.11/2 од 28.01.2005.год.; 

 Допис Завода за заштиту споменика културе Краљево, бр.610 од 21.07.2005.год.; 
 Коментари на Нацрт програма за израду ПГР од стране Републичког Завода за заштиту 

споменика културе Београд, бр.5/30 од 08.08.2005.год.; 
 Услови заштите природе и животне средине за израду програма   за план детаљне 

регулације заштитне зоне Комплекса манастира Жича, број 03-28/2 од 08.02.2005.године; 
 Постојеће стање водовода и канализације и технички услови за водовод и канализацију у 

оквиру заштитне зоне манастира Жича, добијени од стране ЈКП ''Водовод'' Краљево, под 
бр. 21/1 од 07.03. 2005. године; 

 Услови Републичке Дирекције за путеве, број 344-05-34/05 од  25.01.2005.године; 
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 Потребе МЗ Жича за локацијама објеката за јавну употребу, привредних и других 
објеката; 

 Технички услови за прикључење објеката на електроенергетску мрежу добијени од 
стране ЈП за дистрибуцију електричне енергије ''Електросрбија'' Краљево са п.о. 
«Електродистрибуција» Краљево, под бр.01-82/2 од 28. 01. 2005. године; 

 Технички услови за прикључење објеката на електроенергетску мрежу добијени од 
стране ЈП за дистрибуцију електричне енергије ''Електросрбија'' Краљево са п.о. 
«Електродистрибуција» Краљево, под бр.03-5052 од 24.10. 2005. године; 

 Телекомуникациона мрежа на подручју ПДР Заштитне зоне Комплекса манастира Жича, 
добијен од стране Предузећа за телекомуникације „‟Телеком Србија‟‟ Краљево, под бројем 
471 од 17.03.2005.год.; 

 Мишљење Јавно-водопривредног предузећа ''Србијаводе'' са п. о. Београд – 
Водопривредни центар ''Центар'' Ниш-РЈ ''Западна Морава'' Чачак, бр.59/3 од 
06.07.2005.год.; 

 Измена и допуна елабората Републичког Завода за заштиту споменика културе Београд, 
бр.50/44 од 22.05.2006.год.; 

 Поседовни лист бр.17 и 51 - Републички Геодетски завод –Служба за катастар 
непокретности Краљево, број 952-1/2004-2952 од 02.11.2004.године; 

 Копија плана ДО Добро манастира Жича по захтеву бр.782-6-183/79 од 
03.06.1980.године; 

 Копија плана ДО Добро манастира Жича по захтеву бр.52  од 10.08.1984.године; 
 Ситуација Рударског Института Београд; 
 Саобраћајна студија Републичког Завода за заштиту споменика културе – Београд; 
 Достава катастарских подлога од Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-

комуналне делатности општинске управе Краљево; 
 Коментар на Нацрт Програма за израду Плана генералне регулације; 
 Овера дигиталних ортофото подлога. 
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На основу члана 54. Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник РС», бр. 47/2003( и члана 
18. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», бр. 9/2002; 33/2004 и 135/2004) 
и чл. 17. тачка 5. Статута општине Краљево («Сл.лист општине Краљево», бр. 13/2004), као 
и Правилника о садржини, начину израде, начину вршења стручне контроле Урбанистичког 
плана, као и условима и начину стављања плана на јавни увид – («Сл.гласник РС», бр. 
12/04) и на основу усвојеног Програма за израду Плана генералне регулације зоне заштите 
комплекса Манастира Жича 
 
Скупштина општине Краљево, на седници одржаној дана 19. маја 2006. године донела је  

 
 
 
 
 

ОДЛУКУ 
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ КОМПЛЕКСА МАНАСТИРА ЖИЧА 
 
 
 
План генералне регулације заштитне зоне Комплекса манастира Жича састоји се из 
текстуалног дела са правилима уређења и правилима грађења  и графичког дела. 
 
 
 
У В О Д  
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ КОМПЛЕКСА МАНАСТИРА ЖИЧА 
 
Планом генералне регулације заштитне зоне комплекса манастира Жиче уводи се правна и 
планска регулатива која регулише коришћење простора обухваћеног планом, утврђивањем 
смерница, норматива и критеријума. 
 
Циљ израде Плана је одређивање граница грађевинског реона, утврђивање коридора за 
саобраћајну, енергетску, водопривредну и комуналну инфраструктуру, утврђивања правила 
уређења и заштите простора, правила изградње, као и стварање услова да се на основу 
плана може издати одобрење за изградњу нових објеката. 
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1. У В О Д Н Е     Н А П О М Е Н Е 

11..11..    

ИИССТТООРРИИЈЈААТТ    ММААННААССТТИИРРАА      ЖЖИИЧЧАА  
 

Налази се у селу Жича на путу између Краљева и Матарушке Бање. Задужбина је краља 
Стефана Првовенчаног (1195-1223). Градња главне манастирске цркве «Св.Вазнесења» 
започета је око 1206. године, а завршена пре 1217. године, када је ктитор добио краљевску 
круну из Рима. Стицањем српске црквене независности 1219. године, Жича постаје седиште 
ново основане српске архиепископије. Краљ Стефан је са сином Радославом завештао 
даровном повељом својој задужбини велике поседе и утврдио повластице. Препис ове 
повеље из XIV века налази се на бочним зидовима пролаза испод куле. 
 
За историју српског народа и његове цркве Жича је од изузетног значаја. Манастир са 
црквом посвећеном Христовом вазнесењу основан је почетком XIII века. Источног од главног 
манастирског храма налази се мала црква «Св.Теодора Тирона и Теодора Стратилата», 
настала у XIV веку, а знатно обновљена крајем XVIII или почетком XIX века. Конзерваторски 
радови у Жичи предузимани су у више махова, од којих су највећег обима они изведени 
после земљотреса 1987. године.  
  
У својој прошлости Жича је често страдала. Прво велико пустошење доживела је крајем XIII 
века од стране Кумана. Обновили су је архиепископи Јевстатије, Никодин и Данило II. У 
време турске власти Жича је више пута пустошена. Прва значајнија обнова била је 1562. 
године. Жички монаси су пре обнове Пећке патријаршије (1557) напустили манастир и 
избегли у Срем, где су подигли манастир Шишатовац. Темељније поправке у Жичком 
манастиру обављене су у XVIII веку. За време устанка Карађорђе је подигао конаке. Убрзо је 
манастир поново страдао, а црква обрушена. Велика обнова спроведена је 1855. године, а 
данашњи облици цркве резултат су великих рестаураторских захвата између 1925. и 1935. и 
1989. и 1990. године. 
 
По својој архитектури црква припада рашкој школи. То је једнобродна грађевина са 
полукружном олтарском апсидом на источној, припратом на западној и певаничким 
правоугаоним просторијама на јужној и северној страни. Над средишњим делом наноса 
уздиже се купола са осмостраном тамбуром.  
 
Просторне измене у цркви настале су поводом крунисања Стефана Првовенчаног када су, 
поред осталог, призидане бочне капеле.  
 
Спољна припрата са кулом настала је у складу са потребама установљене архиепископије. У 
њеној градњи, која је завршена пре 1233. године имао је удела «Св.Сава», тако да се и он 
сматра једним од ктитора Жиче. 
 
Жичка црква својом архитектуром означава завршну фазу у развоју рашке неимарске школе, 
остварујући велики утицај на даљи развој српског црквеног градитељства. 
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1.2.  

ПП  РР  ОО  СС  ТТ  ОО  РР  НН  ИИ          ОО  ББ  УУ  ХХ  ВВ  АА  ТТ            ПП  ЛЛ  АА  НН  АА  
 
Простор који је анализиран износи 235.50 ha и обухвата делове катастарских општина 
Готовац и Крушевица.  
 
 

 Површине издвојене за подручје грађевинског земљишта: 
 

1.  ГГПП  ККррааљљееввоо  22001100..  7733..0000  ххаа  

2.  ГГУУПП  ММааттаарруушшккаа  ББаањњаа  22000055..  ггооддииннее  113300..0000  ххаа  

3.  вваанн  ггррааннииццее  ппооммееннууттиихх  ппллаанноовваа  3322..1166  ххаа  

 УУ  КК  УУ  ПП  НН  ОО  ::  223355..1166  ххаа  

                            
 

 Зоне заштите предвиђене за подручје грађевинског земљишта: 
 
 

1. II  ЗЗООННАА  ЗЗААШШТТИИТТЕЕ  6688..8866  ххаа  

2. IIII  ЗЗООННАА  ЗЗААШШТТИИТТЕЕ  110055..4455  ххаа  

3. IIIIII  ЗЗООННАА  ЗЗААШШТТИИТТЕЕ  6600..8855  ххаа  

  УУ  КК  УУ  ПП  НН  ОО  ::  223355..1166  ххаа  

 
 

Зонска подела предвиђена за подручје Плана генералне регулације заштитне зоне 
комплекса манастира Жича 

 

  

НН  АА  ММ  ЕЕ  НН  АА        ПП  ОО  ВВ  РР  ШШ  ИИ  НН  АА  

  

  

  

ППРРВВАА  ЗЗООННАА  ЗЗААШШТТИИТТЕЕ  

  
1.1.К Прва зона заштите Комплекса Манастира Жича према ГП-у    Краљево 2010 
1.1.МБ Прва зона заштитна коплекса манастира Жича према ГУП-у Матарушка Бања 
1.2.МБ. Рибњак 
1.3.МБ. Пољопривреда 
1.4.МБ. Заштитно зеленило 
Зеленило у путном појасу, паркинг простор, водопривредно земљиште и жичка река  
2.1.К Друга зона заштитна Комплекса Манастира Жича према ГП-у    Краљево 2010 
 
ДРУГА ЗОНА ЗАШТИТЕ  
 
2.1.МБ Становање малих густина  
2.2.МБ Становање малих густина са пољопривредом 
2.3.МБ Пољопривреда 
2.4.К Воћњаци, њиве, ливаде и расадници 
2.2. Становање малих густина са пољопривредом (ван ГУП-а) 
2.3. Шуме (ван ГУП-а) 
2.5.К. План детаљне регулације насипа жичке реке 
2.6.К. Водопривредно земљиште   
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          Путни појас  
 

ТТРРЕЕЋЋАА  ЗЗООННАА  ЗЗААШШТТИИТТЕЕ  

  
3.1. Становање малих густина (ван ГУП-а) 
3.2. Становање малих густина  са пољопривредом (ван ГУП-а) 
3.1.К Становање малих густина  
3.2.К Становање малих густина са пољопривредом  
3.3.К Заштитно зеленило уз Жички пут 
3.4.К Школство 
3.5.К Пословање са становањем 

 
 
  
1.3.  

ООППИИСС  ГГРРААННИИЦЦЕЕ  ЗЗАА  ППЛЛААНН  ДДЕЕТТААЉЉННЕЕ  РРЕЕГГУУЛЛААЦЦИИЈЈЕЕ    ККООММППЛЛЕЕККССАА  ММААННААССТТИИРРАА  ЖЖИИЧЧАА                                                                                                                                                                                        
 
Граница територије, коју треба истражити и уврстити у План генералне регулације заштитне 
зоне коплекса манастира Жича. У оквиру заштитне зоне Комплекса манастира Жича улази 
део Генералног плана 2010. део Генералног урбанистичког плана Матарушка Бања 2005. 
године и један део који не припада поменутим плановима. 
 
Полазна тачка описа границе Плана заштитне зоне комплекса манастира Жича, је од 
парцеле кп бр. 838/1 КО Крушевица. Граница иде према истоку северним међама парцела 
838/2, 839/2, па наставља према североистоку, западном међом кп бр. 839/8. Даље се пружа 
према истоку северним међама парцела 840; 839/4; 869/4; 869/1; 859/7; 858; 853; 851; 850; 
845/2; 845/3; одакле се спушта југоисточном границом парцела 845/3; 846 и 847 до Жичког 
пута. Граница сече пут и наставља југоисточном границом парцела 896/5; 896/1 и 892 где 
скреће према западу јужном међом парцеле 899/1 КО Крушевица. Према југу наставља 
источним међама парцела 902/12; 902/11; 906/1 и 906/2. Ка истоку граница иде северним 
међама парцела 909/6; 909/9; 908/4; 908/5; 908/8 па се спушта ка југу источном међом кп 
бр. 909/11 до локалног пута.  
 
Овим путем иде ка западу до укрштања са путем 967, па путем кп 967 иде према југу до пута 
кп 2568/1. Граница даље иде према северу путем 2568/1 до укрштања са путем 997/2. Овде 
се ломи па иде према југозападу путем 997/2 и јужним међама парцела 994/3; 999/5; 999/4; 
999/3; 999/1 и 1000 до пута 2569. Овим путем иде према југу до кп 1059/3 и 1059/4; 1059/5; 
чијом јужном међом долази до Жичке реке. Низ реку се спушта према северу до пута кп бр. 
1071 где прелази реку и скреће ка западу, па путем 1071 долази до пута 835 који је и 
граница између КО Крушевице и КО Готовац. Граница појаса ту улази у КО Готовац и иде 
према северузападу путем кп 835, па јужним међама кп бр. 235/1; 236; 251/1; 252/1; 253/2 
сече пут 834/1 до парцеле 225. Даље наставља ка западу, па ка северу западном међом 
парцеле 225. До пута кп бр. 224 којим скреће према западу до пута кп бр. 151/1 где скреће 
према северу до Жичког пута. Прелази Жички пут и стиже до уређеног потока кп бр. 23 
чијом десном страном наставља до ушћа у реку Ибар. Даље наставља десном обалом реке 
Ибар до парцеле кп бр. 38 где излази из КО Готовац а улази у КО Крушевица. Наставља 
према северу западним међама парцела 804/2; 804/1, па се враћа према истоку северним 
међама парцела 804/5; 804/4; 806/2; 806/1; 808; 809/1; 810/1; 811/4; 811/1; 812/1; 813; 
814/1; 814/3; 814/2; 818 до Жичке реке. Прелази реку и даље према југоистоку иде путем 
259 па путем 837/2 долази до почетно описане тачке на парцели кп бр. 838/1.  

 
2.    
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ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋЕМ СТАЊУ, РАСПОЛОЖИВА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОДЛОГЕ ОД 
ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
 
2.1.   
Документација од значаја за израду Плана 
 

- Генерални план Краљева 2010. бр.350-48/94-VI од 09.06.2000. године; 
- Генерални урбанистички план Матарушке Бање 2005. године донет од стране СО 

Краљево Одлуком бр. 350-73/86 5. фебруара 1988. године; 
- Пројекат регулације Жичке реке; 
- Одлука о одређивању магистралних и регионалних путева кроз град Краљево; 
- Пројекат колектора Матарушка Бања - Краљево; 
- Закон о планирању и изградњи (''Сл. галасник РС'' бр.47/03); 
- Правилник о садржини, начину израде, начину вршења стручне контроле 

Урбанистичког плана, као и условима и начину стављања плана на јавни увид (''Сл. 
гласник РС'', бр.12/04); 

- Закон културним добрима ( «Сл. Гласник РС « 71/94); 
- Закон о Просторном плану и Просторни план РС (''Сл. гласник РС'', бр. 13/96); 
- Закон о процени утицаја на животну средину – објављен у «Сл.гласник РС» бр. 135 од 

21. децембра 2004. године; 
- Елаборат о заштити природног простора манастира Жиче, Београд, 1989. године; 
- Закон о културним добрима («Сл.гласник РС», бр. 71/94). 

 
2.2.   
Прибављени подаци о постојећем стању и условима коришћења 
 
 Услови заштите природе и животне средине за израду програма   за план детаљне 

регулације заштитне зоне Комплекса манастира Жича, број 03-28/2 од 08.02.2005.године; 
 Постојеће стање водовода и канализације и технички услови за водовод и канализацију у 

оквиру заштитне зоне манастира Жича, добијени од стране ЈКП ''Водовод'' Краљево, под 
бр. 21/1 од 07.03. 2005. године; 

 Услови Републичке Дирекције за путеве, број 344-05-34/05 од  25.01.2005.године; 
 Потребе МЗ Жича за локацијама објеката за јавну употребу, привредних и других 

објеката; 
 Технички услови за прикључење објеката на електроенергетску мрежу добијени од 

стране ЈП за дистрибуцију електричне енергије ''Електросрбија'' Краљево са п.о. 
«Електродистрибуција» Краљево, под бр.01-82/2 од 28. 01. 2005. године; 

 Технички услови за прикључење објеката на електроенергетску мрежу добијени од 
стране ЈП за дистрибуцију електричне енергије ''Електросрбија'' Краљево са п.о. 
«Електродистрибуција» Краљево, под бр.03-5052 од 24.10. 2005. године; 

 Телекомуникациона мрежа на подручју ПДР Заштитне зоне Комплекса манастира Жича, 
добијен од стране Предузећа за телекомуникације „‟Телеком Србија‟‟ Краљево, под бројем 
471 од 17.03.2005.год.; 

 Мишљење Јавно-водопривредног предузећа ''Србијаводе'' са п. о. Београд – 
Водопривредни центар ''Центар'' Ниш-РЈ ''Западна Морава'' Чачак, бр.59/3 од 
06.07.2005.год.; 

 Измена и допуна елабората Републичког Завода за заштиту споменика културе Београд, 
бр.50/44 од 22.05.2006.год.; 

 Поседовни лист бр.17 и 51 - Републички Геодетски завод –Служба за катастар 
непокретности Краљево, број 952-1/2004-2952 од 02.11.2004.године; 

 Копија плана ДО Добро манастира Жича по захтеву бр.782-6-183/79 од 
03.06.1980.године; 
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 Копија плана ДО Добро манастира Жича по захтеву бр.52  од 10.08.1984.године; 
 Ситуација Рударског Института Београд; 
 Саобраћајна студија Републичког Завода за заштиту споменика културе – Београд; 
 Достава катастарских подлога од Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-

комуналне делатности општинске управе Краљево; 
 Коментар на Нацрт Програма за израду Плана генералне регулације; 
 Овера дигиталних ортофото подлога. 
 
 

2.3.  
Литература и извори: 
 
 Група аутора: Краљево и околина (Новинско–издавачко предузеће « Књижевне 

новине », Београд 1996.године); 
 Завод за геолошка и геофизичка истраживања: « Основна геолошка карта Краљева – 

1:100000 » - « Тумач за лист Краљева К34-6 » Београд, 1968. године; 
 Г.Суботић « Манастир Жича «, Републички Завод за заштиту споменика културе, 

Београд, 1984. године; 
 Завод за просторно и урбанистичко планирање Краљево « ГУП Матарушка Бања 2005. 

године «, септембар 1987. године; 
 М.Чанак – Медић, О.Кандић « Архитектура прве половине XIII века »; 
 Споменици српске архитектуре средњег века, Београд, 1985. године; 
 М.Кашанин, Ђ.Бошковић, П.Мијовић, « Жича » Београд, 1969. године; 
 
 

33..      

ПП  РР  ИИ  РР  ОО  ДД  НН  ОО    --    ГГ  ЕЕ  ОО  ГГ  РР  АА  ФФ  СС  КК  ЕЕ        КК  АА  РР  АА  КК  ТТ  ЕЕ  РР  ИИ  СС  ТТ  ИИ  КК  ЕЕ  
 
3.1.  
Г е о г р а ф с к и    п о л о ж а ј : 
 
Област коју захвата заштитна зона комплекса манастира Жича рачуна се у нашој историјској 
науци у првобитну српску област, у најстарије језгро друштвеног и политичког живота код 
Срба. 
 
Манастир Жича се налази у централном делу Србије. Ово подручје припада, у регионалном 
смислу, западном Поморављу. У морфолошком погледу, манастир се налази на југоисточном 
ободу чачанско-краљевачке котлине. Манастирки комплекс је подигнут на левој обали реке 
Жиче, десне притоке реке Ибар, који је од манастира удаљен око 1.00 км. 
 
Долина Западне Мораве је била насељена још у римско доба. На овом простору су се 
укрштали путеви који су представљали везу између долине Велике Мораве, са једне, и 
Херцеговине и Приморја са друге стране.  
 
Постојећа мрежа путева је у средњем веку проширена, па је значај западно-моравског 
правца још више повећан, а самим тим и манастира Жича који се налази на раскрсници 
значајних путева. 
 
Интересантно је да са траса средњевековног пута поклапа са данашњом на потезу Краљево 
– манастир Жича. 
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Ова област је смештена на контакту два плана: Генералног плана 2010. Краљево и 
Генералног Урбанистичког Плана 2005. Матарушка Бања. Површина од око 235.16 ха коју 
обухвата заштитна зона простире се са леве и десне обале Жичке реке, на ушћу у реку 
Ибар, на 226.00м надморске висине.  
 
3.2.  
К о м у н и к а ц и ј е : 
 
Манастир Жича има повољан географски положај који омогућава повезивање места са 
ширим простором. Поред тога непосредна близина града Краљева и Матарушке Бање, где је 
важно саобраћајно чвориште у Србији, је важан предуслов за повезивање у свим правцима 
друмског и железничког саобраћаја.  
 
Поред манастирског коплекса пролази регионални пут 225 који је повезан са «Ибарском 
магистралом», која долази од Београда ка Косовској Митровици, а преко Новог Пазара 
повезана је са Црном Гором.  
 
Поред тога се налази на раскршћу значајних путева, посебан значај положају Жиче и да је 
чињеница да се налази на контакту двеју речних долина (Западне Мораве и Ибра) које 
обилују културно-историјским и другим, туристички значајним, локалитетима. 
 
Долина Ибра је најбоља веза северног дела Србије са Новим Пазаром, Сопоћанима, Старим 
Расом, Градцом, Студеницом, Магличем и другим споменицима културе. 
 
Од Краљева се одвајају правци према Врњачкој Бањи и Крушевцу, као западно–моравска 
магистрала која излази на ауто-пут за исток и југ Србије са једне стране, док са друге стране 
се одваја правац преко Чачка према западној Србији Црној Гори.  
 
3.3.  
Положај Манастира Жича према градским агломерацијама 
 
Манастир Жича се налази у близини већег броја градова и индустријских центара. Манастир 
је југозападно од центра Краљева удаљен око 5.00 км, а источно од Матарушке Бање око 2-3 
км. Обзиром да је Краљево други град по величини саобраћајне раскрснице у унутрашњости, 
тиме је директно везана са свим већим центрима у земљи.     
 
Осим овако саобраћајне повезаности са аспекта процене броја посетилаца, треба посебно 
истаћи и релативне близине већих градских центара (Београд–177.00 км; Крагујевац–
73.00км; Крушевац–63.00км; Чачак–42.00км; Ужице–100.00км) а пре свега културно–
историјски значај овог манастира који својом историјском, архитектонском, сликарском и 
другом вредношћу припада најјужем кругу наших изузетно драгоценим спомеником културе. 
 
3.4.  
К а р а к т е р и с т и к е     р е љ е ф а 
 
Манастир Жича је смештен на простору који је природна алувијална раван долине Ибра. 
Терен од 226.00м надморске висине чини II речна тераса. Тридесетак метара од манастира 
уздиже се још одсек, благог нагиба који се лепезасто шири, ка југо-западу, достижући у 
оквиру посматраног простора надморску висину од око 250м.  
 
Висинске разлике су релативно мале за ово подручје из чега произилази да највећу 
површину заузимају терени са нагибом мањим од 1% и то су: лева обала Ибра од Краљева 
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до ушћа Ибра у Западну Мораву, десна обала Ибра од Матарушке Бање до ушћа реке 
Рибнице у Ибар. Остали део простора одликује се равничарским тереном који је, шире 
посматрано детерминисан са јужне стране обронцима Столова, а са истока узаном и плитко 
усеченом долином Жичке реке. 
 
Из овога се види да изразито неповољних терена, са становишта погодности за градњу, 
нема. Изузетак чине стрме падине планине Столови, на чијим обронцима се налази и сам 
манастир Жича, чији су нагиби 45%. Осим тога овај терен је обрастао шумом, па је са 
аспекта инсолације осојан, тако да је неповољан за изградњу у већем делу.  
 
3.5.  
Г е о л о ш к е     к а р а к т е р и с т и к е : 
 
Манастир Жича и околина леже на типичној линији тектонске котлине која је временом 
испуњена наносима ерозивног рада реке Ибар. Тако је створена доња алувијална раван.  
Алувијални наноси су представљени разноврсном мешавином пескова и шљункова 
неуједначеног гранулометријског састава, помешаном са муљем и глинама. Нанос је слабо 
збијен, неравномерно стишљив и покретљив је.  
       
Друга тераса, на којој се налази заштитна зона, делимично се јавља на обронцима Столова. 
Састављена је од шљункова дебљине 3-7м, пескова и лесолике глине дебљине 2-6.5м. 
Седименти ове терасе веома су слични седиментима I речне терасе. 
  
Терени неповољни за градњу јављају се местимично у узаним појасевима или језицима. 
Такве терене представљају савремени алувијални наноси у долини Ибра, жичке реке и 
Лојаничког потока. 
 
Језерски млађи седименти леже испод кварталних наслага на дубини од 10-15 м. Откривени 
су на терасним одсецима Ибра, а њихови састави су песковити, шљункови глине, угљени.  
 
У хидролошком погледу најлошије карактеристике има савремени алувијални нанос због 
веома честе промене нивоа подземне воде и честог плављења тако да су обично засићени 
водом. 
 
Друга речна тераса одликују се углавном добром водопропусношћу са осцилацијама нивоа 
подземних вода.  
 
Терени дуж речног тока Ибра, односно нижи делови алувијалне равни имају највећи 
коефицијент сеизмичности од 0.03. Најмањи коефицијент сеизмичности од 0.02 имају 
терасни платои прве и друге терасе.  
 
Из свега до сада изнетог, а то су: 
 састави терена;  
 нагиби терена; 
 сеизмичности терена; 

могу се издвојити следеће зоне: повољне, условно повољне и неповољне за градњу. 
 
Терени повољни за градњу углавном речне терасе леве и десне обале Ибра.  
 
Условно повољни терен за градњу сматра се појас речне терасе на ушћу Жичке реке у Ибар 
као и одсеци тераса. 
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Терени неповољни за градњу јављају се местимично у узаним појасевима и језицима. Такве 
терене представљају савремени алувијални наноси у долини Ибра односно ближе обалама, 
затим жичке реке, Лојаничког потока. 
 
3.6.  
Х и д р о г р а ф с к е     к а р а к т е р и с т и к е  
 
Краљевачки базен припада западно-моравском сливу. Поред Западне Мораве хидрографску 
мрежу чини још његова притока Ибар, Рибница и Жичка река, као мањи стални токови.  
 
Ибар у Краљеву има карактеристике равничарске реке. С, обзиром на доста велики слив на 
брдско-планинском подручју, Ибар је у доњем току ћутљива река и представља опасност од 
поплава, има нестабилно корито које се сели у правцу удара великих матица потока. 
 
Регулацијом Ибра и Жичке реке, која је започета на одређеним деловима код Краљева, 
Жиче и Матарушке Бање, избегле би се поплаве, добиле захвалне површине за активну 
спортско-рекреативну намену. 
 
Северно од манастира налази се рибњак, остатак некадашњег корита реке Ибар. Источно од 
манастира протиче жичка река чији се извори налазе на падинама Столова, неколико 
километара јужније. Корито Жичке реке је од манастира до Ушћа у Ибар регулисан у виду 
изломљене линије која се пружа у правцу север и северозапад, обилазећи рибњак са истока 
и севера. Проток воде овог водотока је периодичног карактера. У време већих падавина и 
отапања снега има и бујичарски карактер при чему плави своје обале све до пута Краљево – 
Матарушка Бања. 
 
При регулацији река узети у обзир максималне количине воде које се јављају једном у 
хиљаду година због тога што је на терену који такве воде плаве у Краљеву јавило већ 
интезивно становање.  
 
3.7.  
К л и м а т с к е     к а р а к т е р и с т и к е  
 
Заштитној зони комплекса манастира Жича припада клима Западног Поморавља која је 
умерено континентална. Она, међутим овде има неке специфичне карактеристике које су 
последица специфичности осталих карактеристика природне средине. 
 
Наиме, Западно Поморавље је најјужнији крај Панонске низије па његова клима има нека 
панонска обележја, а уједно најближе утицају суседних виших планина, па се његова клима 
умногоме разликује од умерено-континенталне климе Шумадије.  
 
Можемо рећи да се у краљевачком подручју срећу два основна климатска типа: низијски и 
умерено континентални  са слабо израженим одликама, висинске, субалпске климе.  
 
Средња годишња температура је 11оC. Најтоплији месец је јули, а најхладнији је јануар. 
Средња годишња осунчаност се креће у границама нормале. Најсучанији је јули месец а 
најмање сунчаног сјаја има у децембру – најоблачнији месец. 
 
Просечна количина падавина је 755мм. Највише падавина има у јуну и мају, а најмање у 
фебруару и марту. Снежних дана има око 30. а трајање снежног покривача око 40. дана 
годишње. Максимална висина снежног покривача је 90.00 цм. На овом подручју су најчешћи 
источни (кошава) и западни ветрови. Северни и јужни су незнатно заступљени.  
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Главни хидролошки објекат на широм простору је река Ибар. Иако је од манастира удаљен 
око 1000м, његов утицај на ниво подземних вода је евидентан на простору који је 
предложен за заштиту. 
 
3.8.  
В е г е т а ц и ј с к е     к а р а к т е р и с т и к е 
 
Природне вегетацијске карактеристике простора предложеног за заштиту одређене су пре 
свега близином планине Столова богатог лишћарским шумама и долином реке Ибар.  
 
Из овог произилази да је околина Матарушке Бање, а самим тим и предметног простора 
детерминисана равничарским реоном и реоном побрђа.  
 
Равничарски делови се користе за ратарску производњу и ливадско сточарење, а побрђе је 
покривено шумама, воћњацима и ливадама. Од обрађиваног земљишта на ширем подручју 
највећи део отпада на производњу житарица, а затим на повратарство и крмно биље.  
 
На простору предложено за заштиту где највећи проценат земљишта у власништву 
манастира, шуме (манастирски луг) захватају око 40% површине а скоро исто толико ливаде 
и пашњаци.  
 
Шума је изданачка, релативно негована, храстова и са аспекта опште друштвених користи 
од шума задовољава квалитету. 
 
Поред храста од врста лишћара могу се наћи клен, липа, дрен, зова, граб, дивља ружа, 
павит и сл. Уз водотокове на местима где су остали делови аутохтоне вегетације срећу се 
тополе, врбе и зове уз жбунасту вегетацију која прати форланд овог подручја. 
 
Местимично поред путева и око манастира сађен је багрем и неке врсте четинара (црни 
бор). Генерално, се код нас учврстио обичај да сваки покушај уређења простора садњом 
зеленила заврши садњу четинара, без обзира да ли му је ту природно место и без обзира 
што се жели постићи таквим интервенцијама. 
 
Већина је младих стабала па се може претпоставити да ће у периоду пуног раста оптеретити 
не велики простор порте. Као закључак може се рећи да је с обзиром на значај овог 
споменика културе и развијеност краја у коме се налази, простор око споменика у приличној 
мери неуређен и запуштен а и у порти се одрађују интервенције на осмишљавању и неги ове 
површине. 
 
 
4.   А Н А Л И З А     и    О Ц Е Н А   С Т А Њ А  
 
4.1.  
Катастарско топографска подлога за израду Плана 
 
По захтеву Дирекције за планирање и изградњу ''Краљево'' из Краљева, Одељење за 
урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности општинске управе Краљево 
доставило је катастарске подлоге за насељено место Жича. 
 
Достављене подлоге су радни оригинали катастарских планова са одређеном калибрацијом 
и геореференцирањем у растерском облику. 
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4.2 .  
Потреба обнове и реконструкције објеката 

 
Заштитна зона комплекса манастира Жича обухвата подручје око манастира Жиче површине 
од око 235.16 хектара и обухвата две катастарске општине Готовац и Крушевица.  
 
Део заштитне зоне који се налази са десне обале Жичке реке,  је у оквиру Генералног плана 
Краљево 2010. године и представља урбанистичке зоне »Горња и Доња Крушевица».  
 
Урбанистичке зоне обухватају подручја са леве и десне стране пута Краљево-Жича од 
насеља «Јанићи» до манастира Жича. Горња Крушевица је данас стамбено насеље малих 
густина становања, са окућницама и помоћним објектима на парцели, спонтано настале 
саобраћајне мреже. У оквиру ове урбанистичке зоне налази се као «Заштитна зона 
манастира Жича». То је данас изграђено стамбено подручје, централним садржајима које 
користе становници села Жича. Уз Жички пут је формирана мешовита зона становања и 
делатности.  
 
Урбанистичка зона Доња Крушевица је данас пољопривредно земљиште са релативно 
повољним условима за будућу стамбену изградњу.  
  
У овој зони планирана је трансформација овог дела града у урбано становање (становање 
малих густина са делатностима). 
 
У краљевачком подручју развили су се мањи секундарни центри чији је развој везан за 
Краљево,  међу којима се налази  Жича.  
 
У оквиру ових зона допуштено је обављање само делатности коплементарних становању, у 
функцији манастирског коплекса и за потребе стамбеног насеља, а које немају негативне 
утицаје на животну средину а посебно на манастирски комплекс (бука, загађење и сл.). 
 
Услове за уређење и изградњу у првој зони треба обавезно да третира 
Републички Завод за заштиту споменика културе – Београд кроз своје услове, а 
услове за уређење и изградњу у другој и трећој зони територијално надлежни 
Завод за заштиту споменика културе Краљево. Уважавање постојећих, спонтано-
утврђених намена површина, организације простора, изграђеност, специфичност 
терена, постојећа намена простора, захтеви корисника односно власника и 
процењене потребе, организација простора сагледава се кроз његове 
карактеристике по функцији, карактеру потребних интервенција и по физичким 
критеријумима. 
 
Подручје плана обухвата изграђен простор према урбанистичкој, планској документацији, 
бесправно изграђен простор индивидуалним стамбеним објектима, простор старих сеоских 
домаћинстава и неизграђен простор-обрадиво пољопривредно земљиште. 
 
По карактеру потребних интервенција утврђују се категорије: 

 задржавање постојећег стања   - I степен реконструкције; 
 умерена реконструкција   - II степен реконструкције; 
 доминантна реконструкција  - III степен реконструкције; 
 потпуна реконструкција    - IV степен реконструкције. 
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Постојећи објекти изграђени са грађевинском дозволом задржавају се са постојећом 
спратношћу и габаритом, уз могућност надградње, док ће се за новопланиране објекте 
породичног становања габарит формирати према планираној спратности. 
 
Са аспекта изграђености и других тзв. створених карактеристика, простор обухваћен 
предлогом за заштиту је релативно неоптерећен. 
 
У зони заштите, осим дела атара села Жича, источно од манастира нема других насеља. 
Стамбена изградња има карактеристике сеоског типа становања са помоћним објектима, 
економским двориштем и окућницом. 
 
Евидентне су промене, јер близина Краљева као урбаног центра не спорно доприноси 
атрактивности овог дела насеља за подизање стамбених објеката што доводи до одређених 
трансформација, које ако се на време не усмере могу бити негативне за развој ове зоне 
заштите. 
 
Комплекс манастира је од насеља одвојен Жичком реком, тако да га не угрожава, али су 
централне функције села смештене на обали реке поред моста који води у манастир. 
 
Тај проблем није проблематичан у смислу функција за одређене услове али је констатовано 
да су ови објекти запуштени, а простор око њих деградиран. Из тог разлога Месна Заједница 
Жича је у договору са манастирским представницима за премештање објеката који су у 
функцији Месне Заједнице. 
 
Манастирски комплекс који обухвата порту са манастиром конак и помоћне зграде део 
конака и помоћних зграда је у денивелацији у односу на порту па нису уочљиви. Објекти су 
углавном реконструисани и одржавани.  
 
Испред самог улаза у манастир налази се већи паркинг. Насупрот улаза је чесма са почетком 
овог века а изнад ње на одсеку, мање гробље са црквицом. Са саобраћајних објеката 
најзначајнији је пут Краљево – Матарушка Бања регионалног значаја, који пролази поред 
манастира и пресеца везу између порте са једне стране и чесме, гробља и манастирске шуме 
са друге стране пута. Пут је прилично фреквентан. На прелазу преко жичке реке изграђен је 
бетонски мост а нешто низводно заобилазница која је у току изградње и која има функцију 
да усмери саобраћај у другом правцу и не омета миран манастирски дух.  
 
На простору предложеном за заштиту у западном делу манастирског луга регистрована је 
присуством неколико викенд насеља, новијег датума ради се о објектима малог габарита и 
спратности. Оријентисани су на југу и западу. 
 
Јужно од моста на Жичкој реци налази се једна зграда зидана чврстим материјалом и стара 
воденица која је ван употребе и која треба да се реконструише у потпуности. 
 
Дуж обе обале реке, у зони моста има неколико земљаних и макадамских путева локалног 
значаја. На овом истом потезу уочено је више плићака у реци које се често користе као 
јазови па су обе обале на више места «прошаране» траговима аутомобилских гума.  
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4.3.   
Евидентирани или заштићени објекти, споменик културе и природе и 
амбијенталне целине 
 
Манастир Жича, срез Жички, се сматра опште народним добром и ставља се под заштиту 
државе заједно са непосредном околином. Ово решење Завода за заштиту и научно 
проучавање споменика културе НР Србије, у смислу чл. 1. 2. 4 и 5 општег Закона о заштити 
споменика културе природних реткости («Сл.лист бр. 81/41») а по предлогу и мишљењу 
Савета стручњака при овом Заводу. 
 
Решење је донето у Београду 23. октобра 1947. године, бр. 422/47. Овим решењем се не 
може поправљати, рестаурирати, дограђивати ни рушити без претходне дозволе Завода 
(чл.5.) и у његовој околини је забрањена свака градња и ма каква промена облика терена 
без претходне дозволе овог Завода (чл.6.). Сопственик и друга правна лица која поступајући 
противно чл. 5. Закона, проузрокују на заштитном споменику какву штету дужни су да о свом 
трошку према упутствима Завода врати у првобитно стање или надокнади штету (чл. 10.). 
 
Заштита и уређење околине споменика културе, као дела природног амбијента у коме су 
споменици настали и егзистирали вековима, поставља се као императив у савременој 
комплексној заштити и презентацији културно-историјског наслеђа.  
 
Граница заштићене амбијенталне целине, као природног простора манастира Жиче, биће 
дефинисан онај део простора који чини интегрални део споменичког наслеђа, а 
спровођењем мера и услова заштите обезбедиће се заштита од активности и процеса који, 
негативном смислу, могу утицати на сам споменик и његово окружење.  
 
А) културна добра и археолошки локалитети који су од великог значаја за амбијенталну 
целину су: 
 

1. Локација « Јањићи », Жича- насеље (бронзано доба/антика); 
2. Локација « Бошковац », Жича – узвишење у облику тумула; 
3. Локација « Гробљиште », Жича – некропола (средњи век – турски период); 
4. Локација « Прњавор », Жича – траса старог пута; 
  

Б) Значајна културна добра  
 
Ц) Културна добра са споменичким својствима 
 
Увидом у Регистар заштитних природних добара констатовано је да се у границама Плана 
генералне регулације налази заштићено природно добро – споменик природе « Два стабла 
храста лужњака »-треће категорије. Одлуку о заштити два храста стабла лужњака у околини 
манастира Жича – донела је Скупштина општине Краљево, на седници одржаној дана 23. 
јула 1997. године. У прилогу дописа достављена је копија Акта о заштити са мерама заштите 
природних добара и копију катастарског плана са положајем добра. 
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4.4.  
Потребе за локацијама објеката за јавну употребу, привредних и других објеката 
 
Грађевински реон је Планом подељен на јавно грађевинско и остало земљиште. 
 
За  део територије општине који је предмет израде Плана није донета Одлука Скупштине 
општине Краљево о одређивању јавног грађевинског земљишта. По дефиницији из Закона, 
грађевинско земљиште у државној својини на коме су изграђени јавни објекти од општег 
интереса до 13. маја 2003. године, представља јавно грађевинско земљиште. 
Из корисничког статуса земљишта у оквиру посматраних граница, земљиште у државној 
својини се односи на некатегорисане путеве, локација јавних намена и водно земљиште. 
 
Јавно грађевинско земљиште је земљиште у општој употреби а односи се на јавне површине 
и објекте. 
 
А)  Јавне саобраћајне површине; 
Б)  јавне функције и објекте; 
В)  јавно зеленило; 
Г)  водопривредну инфраструктуру; 
Д)  енергетску и комуналну; 
Е)  гасовод. 
 
 

  

НН  АА  ММ  ЕЕ  НН  АА        ПП  ОО  ВВ  РР  ШШ  ИИ  НН  АА  

  

  

  

1. ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ: 
1.1. Заштитна зона комплекса манастира Жича према ГП Краљево 2010. године   

1.2.Заштитна зона коплекса манастира Жича према ГУП-у Матарушка Бања  

2. СТАНОВАЊЕ: 
2.1. Становање малих густина  
2.2. Становање малих густина  
2.3. Становање малих густина  
2.4. Становање малих густина  
2.5. Становање малих густина са пољопривредом  
2.6. Становање малих густина са пољопривредом  
3. ЗАШТИТНЕ ПОВРШИНЕ: 
3.1. Заштитно зеленило  

3. ПОЉОПРИВРЕДА: 
3.2. Пољопривреда  

3.3. Воћњаци, њиве, ливаде и расадници  
3.4. Шуме  

4. ПОСЛОВАЊЕ: 
4.1. Пословање са становањем  

5. ЈАВНЕ НАМЕНЕ: 
5.1. Школство  

6. ЗОНА ЗАШТИТЕ УЗ ВОДОТОКОВЕ: 
6.1. Рибњак  
6.2. Водено земљиште  

  
У овом тренутку изказане су потребе Месне Заједнице Жича за: 
 изградњу Дома културе са обдаништем, амбулантом и месном канцеларијом; 
 уређење корита Жичке реке; 
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 изградња инфраструктуре-канализације за насеље око манастира; 
 реконструкција и изградња електричне мреже, јавне расвете; 
 реконструкција и асфалтирање споредних путева. 

 
 

4.5.  
О стању мреже и капацитети јавне комуналне инфраструктуре 
 
На основу података добијених од Јавног Комуналног Предузећа за производњу и 
дистрибуцију воде и одвођење отпадних вода ''Водовод'' Краљево, за насеље Жича, стање 
постојећих инсталација је следеће: 
 
 
4.5.1.  
В о д о в о д н а     м р е ж а 
 
На посматраној локацији тренутно постоји водоводна мрежа која се простире у највећем 
делу посматраног насеља, третирана постојећим саобраћајницама, са диспозицијом 
приказаном као на ситуацији. Постојећи цевоводи су махом добро димензионисани и могу се 
узети као довољни јер задовољавају све критеријуме неопходне за несметано снабдевање 
водом  у оквиру зоне заштите. Неопходна реконструкција би била на делу водоводне мреже 
од Ч1 до Ч2 и то заменом цевовода ø80мм са цевоводом ø100мм до превезивања са 
цевоводом за манастир Жичу који је профила ø100мм. Исти нема довољну пропусну моћ и 
адекватне хидрауличке карактеристике. На деловима насеља који нису покривени ГП 
Краљево не постоји развијена водоводна мрежа и иста је овим пројектом није урбанистички 
разрађена јер у скорој будућности неће имати вишак воде из постојећег система и захтева 
много шири приступ у склопу решавања проблема водоснабдевања општине Краљево  у 
целини, што ће бити предмет других разматрања у оквиру развоја водоводно система.  
 
 
4.5.2. Ф е к а л а н а     к а н а л и з а ц и ј а 
 
На посматраној локацији не постоји разрађена фекална канализација за највећи део насеља, 
а делови који су изграђени нису приведени намени јер је то могуће само онда када се 
реализује цео систем каналисања и одвођења отпадних вода. Но, при 
дефинисању профила канализационе мреже узимана је у обзир и ова количина воде од 
већ изграђене канализације, као постојећи подаци којима се располаже, а при том се није 
упуштало у адекватно димензионисање ове мреже, која се мора ускладити са предвиђеним 
концептом каналисања падова и профила. Како се ради о већи количинама отпадних вода са 
будећег локалитета, једино адекватно и у овом тренутку прихватљиво техничко решење 
јесте прикупљање свих отпадних вода са овог локалитета и љиховог усмеравања ка 
постојећем пречистачу отпадних вода града Краљева.  
 
Диспозицијом уличне фекалне канализације у односу на попречни профил улице, док су 
леви десни део саме улице остављени коридори за воду и евентуално атмосферску 
канализацију, осим ако то услови не дозвољавају на терену. Профили канализационе мреже 
су дефинисани и прорачунати у зависности од количине отпадне воде, тј. у функцији намене 
објеката, те према важећим густинама насељености по ГП Краљева. Минимални профил 

уличне канализацијебез обзира на прорачун мора да износи 200мм, а минимална дубина 
укопавања1.50м, сем ако услови на терену то не дозвољавају.  
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4.5.3.  
А т м о с ф е р к а     к а н а л и з а ц и ј а  
 
На посматраној локацији не постоји изграђен систем каналисања атмосферских вода. 
Тренутно одвођење се дешава разливањем на постојеће зелене површине, те донекле 
каналиасање воде према постојећим каналима. Неопходно је предвидети адекватно 
одвођење истих за случај потпуне разраде локације, тј. у тренутку привођења намени 
целокупног простора, када ће се реално повећати атмосферска вода коју треба каналисати, 
а у функцији смањења зелених површина и каналских простора.  
 
 
4.5.4.  
Е л е к т р о е н е р г е т с к а     м р е ж а 
Постојеће стање:  
     
На овој територији имамо лоциране три ТС 10/0.4 kV са целокупном НН мрежом и три ТС 
10/0.4 kV kоје нису на овој локацији, али делимично њихова НН мрежа напаја заштитну зону 
комплекса манастира Жиче са приближно 455 потрошача.  
 
У прилогу Јавног предузећа за дистрибуцију електричне енергије «Електросрбија» Краљево 
дописом бр. 01-82/2 од 28. јануара 2005. године достављене су уцртане све ТС и 
високонапонски водови на геодетским подлогама у Р=1:2500. 
      
4.5.5.  
Т Т    и н с т а л а ц и ј а 
Постојеће стање:            
           
Телекомуникациона мрежа на подручју обухваћеном границама Плана детаљне регулације 
заштитне зоне Комплекса манастира Жича је изграђена у складу са досадашњим потребама 
и инвестиционим могућностима «Телеком Србије». Обезбеђено је покривање целог подручја, 
али не и са потребним капацитетом  квалитетом.  
 
Подручје обухваћено израдом Плана  је покривено из телефонских централа: 
 
 Из централе смештене у згради поште у Матарушкој бањи су покривени Матаручка 

бања, Матаруге и део Готовца. У питању је стара електромеханичка централа, чија 
замена је планирана за 2005. годину. Инсталисано је 1200, а у функцији је 1067 
прикључака; 

 из централе смештене у згради поште у Жичи је покривен део Готовца ближи 
манастиру Жичи. Централа је средње генерације која у потпуности обезбеђује 
основне телекомуникационе сервисе који се комутирају. На подручју Плана је у 
функцији 170 прикључака. 

 
Матарушка Бања и Жича су повезане каблом са бакарним проводницима. Положен је и 
оптички кабл, али ће повезивање преко њега бити остварено у следећој години. 
 
Приступна телекомуникациона мрежа има функцију повезивања претплатника на 
телефонску централу. Реализује се кабловима са бакарним проводницима који су положени 
у ров димензија 0.8 h 0.4м. 
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Матарушка Бања, Матаруге  и Готовац имају подземну примарну мрежу, док је разводна 
мрежа, а према кућама претплатника, реализована надземним кабловима. Квалитет и 
капацитет ове мреже је незадовољавајући.  
 

ГГ  АА  СС  ИИ  ФФ  ИИ  КК  АА  ЦЦ  ИИ  ЈЈ  АА – постојећа гасификација не постоји. 
 
4.5.6.  
Стечене урбане обавезе 
Стечене урбанистичке обавезе сматрају се: 
 површине, локације за које је издат Акт или одобрење за изградњу или да је 

извршена додела земљишта са одређеним правима коришћења; 
 изграђене саобраћајнице; 
 изграђена инфраструктура; 
 регулација водотокова. 

 
 

ББ..    ППЛЛААНН  ии  ППЛЛААННССККОО  РРЕЕШШЕЕЊЊЕЕ  

  

11..  ООссннооввннии  ккооннццеепптт  ппллааннаа    

  

11..11..  ЦЦииљљееввии  ии  ззааддаацции  ииззррааддее  ппллааннаа  

11..11..11..  ДДееффииннииссаањњее  ццииљљеевваа  
-  Дефинисање заштите амбијента манастирског комплекса и шире амбијенталне целине; 
- стварање одређених могућности изградње објеката ради санације подручја које угрожава 

бесправна градња; 
- обнова и реконструкција историјских и амбијенталних целина; 
- капацитети и потребно земљиште за саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну 

и др. инфраструктуру; 
- попис и опис локације за јавне објекте; 
- средњорочни програм уређивања јавног грађевинског земљишта; 
- девастација простора; 
- очување и унапређење укупног градитељског наслеђа; 
- очување земљишта погодног за пољопривреду, природних вредности и животне средине 

тог насеља; 
 

11..11..22..    

ДДееффииннииссаањњее    ии    ззааддааттаакк  
- дефинисање основних смерница за заштиту и уређење споменичког подручја; 
- реконструкција – уређење простора у циљу очувања просторних и визуелних вредности 

подручја; 
- дефинисање постојећих и планираних саобраћајница; 
- дефинисање јавног и осталог грађевинског земљишта у изграђеним и неизграђеним 

деловима; 
- дефинисање споменичног амбијента непосредне околине културног добра (прва зона 

заштите); 
- дефинисање ширег амбијенталног подручја (друга и трећа зона заштите); 
- планирање и размештај комуналне опреме у простору и њихове фазне реализације; 
- задржавање постојећих спонтано насталих намена површина у деловима где је то могуће 

као и обезбеђивање нових локација за стамбену градњу; 

  

  

  



ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ КОМПЛЕКСА МАНАСТИРА ЖИЧА  

НАРУЧИЛАЦ: СО КРАЉЕВО ОБРАЂИВАЧ: ДИРЕКЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ « КРАЉЕВО » Јун 2006 

 

стр.25 

 

  

ППООДДЕЕЛЛАА  ННАА  ГГРРААЂЂЕЕВВИИННССККЕЕ  ЗЗООННЕЕ  ИИ  ЦЦЕЕЛЛИИННЕЕ  ((ооппиисс  ии  ккррииттеерриијјууммии  ппооддееллаа))  

  
У складу са зонама заштите и наменом земљишта, као и положајем одређеног простора за 
који се ради План подељен је на три зоне заштите а унутар сваке зоне заштите на блокове 
са истим карактеристима грађења. 
 
Анализирајући постојеће, али и будуће стање манастирског комплекса, простор може бити 
заштићен на оптималан начин само ако се укључи у савремене животне токове, при чему се 
примарна функција споменика задржава. 
 
Констатовано је да центар насеља има егсцентричан положај односно да положај, односно 
да, у просторном смислу, не заузима средиште насеља. Уочена је извесна површина која је 
за сада неизграђена, али судећи по површинама парцела и другим показатељима, треба 
очекивати да овај простор у ближој перспективи буде изграђен. 
 
Пошто се ради о простору у непосредној близини манастира, логично је било превентивним 
мерама усмеравати развој овог дела насеља у жељеном правцу. 
 
Подела простора за заштиту на три зоне није резултат градације међу зонама по значају или 
по неком другом основу. Основно опредељење при утврђивању зона је био различит 
карактер појединих делова посматраног простора у погледу постојеће и планиране намене 
површина. 
 
Подручје Плана генералне регулације заштитне зоне комплекса манастира Жиче, је у 
саставу грађевинског подручја утврђеног Генералним Планом Краљево 2010. године и 
Генералним урбанистичким Планом Матарушке Бање и садржи изграђено и неизграђено 
грађевинско земљиште намењено за коришћење и изградњу објеката. 
 
Цело подручје Плана чини функционалну целину, односно обухвата подручје 3 
урбанистичко-заштитне зоне манастирског комплекса. 
 
Планска решења разрађују се углавном концептом Генералног плана Краљево 2010. године 
и ГУП-а Матарушке Бање, уз захтев корисника односно власника и омогућавају нову 
изградњу и реконструкцију за стамбене, јавне и пословне функције. 
 
Мере и смернице заштите, уређења и коришћења природног простора око манастира Жича 
(прва зона), предложеног за заштиту заснивају се на одредбама Закона о заштити природе, 
Закона о заштити културних добара, Закона о планирању и уређењу простора, Закона о 
шумама, других релевантних за заштиту. 
 
Не дозвољава се изградња индустријских, рударских, енергетских објеката док се изградња 
фарми инфраструктурних и других објеката дозвољава само у случају да својим габаритом 
обликом и наменом не могу угрозити непокретно културно добро по било ком основу, 
односно деградирати и нарушити естетске и остале елементе његове заштићене околине 
(прва, друга и трећа зона). 
 
Примарна мера је непосредна у оном домену у коме се односи на заштиту градитељске и 
природне баштине и посредна, чини обавезни услов при изради свих планских аката који 
регулишу уређење и коришћење овог простора. 
 



ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ КОМПЛЕКСА МАНАСТИРА ЖИЧА  

НАРУЧИЛАЦ: СО КРАЉЕВО ОБРАЂИВАЧ: ДИРЕКЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ « КРАЉЕВО » Јун 2006 

 

стр.26 

 

Од општег интереса је да се заштићена околина манастира Жиче чува, одржава и плански 
уређује и користи сагласно врсти, значају, заштићеног културног добра и потребама његове 
укупне презентације. 
Радови и мере које би водили одступању од режима предвиђених и одлуком о заштити могу 
се вршити само у циљу обезбеђивања, осигурања и заштите појединих елемената, читаве 
заштићене површине или културних добара, ефикасније заштите и то само на основу 
дозволе органа, односно организација која врши послове заштите у смислу Закона за 
заштиту природе и Закона о заштити културних добара. 
 
При свим допуштеним делатностима и изградњи комуникација, градње различитих објеката, 
коришћењу природних извора и богатстава и сличним радовима мора се водити рачуна да се 
њиховим размерама, начином извођења, величином и дубином појединих захвата 
наметљивошћу и артифицијелношћу објекта у односу на карактер и сликовитост природног 
амбијента. 
 
У односу на вредност градитељске баштине, не сме да се доведе у питање или да се униште 
неке од његова основна обележја која чине специфичност заштићеног подручја, а самим тим 
и његова привлачност и атрактивност. 
 
У складу са овим ставом, критеријумима и циљевима заштите пејзажних и других природних 
вредности простора и споменика културе предлажу се мере и смернице за заштиту, уређење 
и коришћење: 

- мере техничке заштите и други радови на непокретном културном добру, могу се 
изводити под условима, у поступку и на начин утврђен Законом о заштити културних  
добара (прва, друга и трећа зона); 

- забрањује се раскопавање, рушење, преправљење, презиђивање и вршење било 
каквих радова који могу нарушити својства споменика културе (прва зона); 

- забрањује се коришћење или употреба овог споменика културе у сврхе које нису у 
складу са његовом природом (прва зона); 

- ако се приликом пољопривредних, грађевинских или других радова наиђе на 
материјалне остатке прошлости – добра која уживају претходну заштиту према 
Закону о заштити споменика културе и Закона о заштити природе – морају се радови 
прекинути и о томе обавестити Завод за заштиту споменика културе, односно Завод 
за заштиту природе. После валоризације таквог добра може се предложити измена 
коришћења на тој и околним парцелама (прва, друга и трећа зона); 

- не дозвољава се изградња индустријских, рударских, енергетских објеката, 
сточарских и животињских фарми, инфраструктурних и других објеката који својим 
габаритом, обликом и наменом могу угрозити културно добро по било ком основу, 
односно деградирати и нарушити естетске и остале елементе његове заштитне 
околине (прва, друга и трећа зона); 

- дозвољава се изградња и реконструкција објеката у делу простора означеног као 
друга и трећа заштитна зона, према  посебним условима, на основу стручног 
мишљења организација за заштиту споменика културе и природе, прибављени у 
поступку према ближим условима о локацији или друге  планске документације којом 
ће се дефинисати садржај и начин уређења тог простора; 

- дозвољава се изградња и реконструкција објеката и пратећа уређење простора у 
циљу презентације споменика културе и ради адекватне организације и опремања 
манасирског домаћинства, а према условима који ће се разрадити кроз посебну 
пројектну документацију (прва зона); 

- изградња саобраћајница, саобраћајне опреме и инфраструктурно опремање простора 
врши ће се под условима који ће се разрадити одговарајућом планском или 
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пројектном документацијом, а на основу мишљења стручних организација заштите 
споменика културе и природе (прва, друга и трећа зона); 

- не дозвољава се превођење електричних ваздушних водова високог напона (прва 
зона); 

- на шумским површинама не дозвољава се чиста сеча (крчење шума, а коришћење и 
уређење шума вршити тако да се постигне стање високих шумских састојна) - (прва и 
друга зона). 

 

ППООДДЕЕЛЛАА  ННАА  ЦЦЕЕЛЛИИННЕЕ  
 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  
 
Правила грађења садрже све услове који се односе на изградњи објеката који су 
дефинисани по зонама односно целинама из Плана, према специфичностима  и потребама 
зоне односно целине. 
 
Правила грађења објеката на грађевинским целинама дата су за изградњу свих објеката у 
оквиру подручја Плана. 
 
Правила грађења из Плана, подједнако важе за објекте који се граде на осталом 
грађевинском земљишту, објекте од општег интереса и објекте за јавну употребу, као и за 
сву саобраћајну, комуналну и енергетску инфраструктуру. Сви објекти морају бити изграђени 
у аутохтоном српском стилу грађења и то у обавезним четвороводним крововима, тремом и 
са материјалима као што су класична цигла, камен и цреп. 
 
Регулација простора заснива се на систему елемената регулације.  

- урбанистичким показатељима (намена, индекс или степен изграђености, индекс или 
степен искоришћености); 

- урбанистичким мрежама – линија, регулациона линија, грађевинска линија, осовинске 
линије саобраћајнице, гранична линија зоне односно целине); 

- правилима изградње постављање објеката, удаљеност објеката, висина објеката, 
постављање ограде, паркирање и гаражирање; 

- правила грађења Планом су дефинисана за одређене зоне односно целине у којима 
се на основу Извода из Плана може израдити идејни пројекат и прибавити одобрење 
за изградњу. 

 
Израдом Урбанистичких пројеката и одабиром архитектонског решења дефинисати и тип 
изградње.  
 
Спровођење Плана у зависности од стања на терену, односно парцели извршиће се: 

1. Рушењем постојећим објеката уз могућност изградње новог објекта. 
2.    «Легализација» постојећих објеката која су у складу са Планом и то:  
а)     «легализацијом» постојећих објеката без интервенције на њима; 
б) «легализацијом» постојећих објеката уз могућност реконструкције,        адаптације, 
доградње и надоградње у складу са одредбама Плана; 
3. Изградњом нових објеката на постојећим или новим парцелама у складу са одредбама 

Плана. 
 
ИНДЕКС ИЛИ СТЕПЕН ИЗГРАЂЕНОСТИ исказан је за целину у оквиру зоне заштите, чини 
однос између бруто развијене површине свих етажа корисног простора и површине парцеле. 
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Индекс или степен изграђености може бити различито примењен на појединачну парцелу у 
оквиру зоне или целине али не сме прећи вредност утврђену за целину. 
 
ИНДЕКС ИЛИ СТЕПЕН ИСКОРИШЋЕНОСТИ  земљишта је однос између бруто површине 
под објектом и површине грађевинске парцеле, помножен бр. 100. и утврђене за сваку 
целину у оквиру блока. 
 
 

ППРРВВАА        ЗЗООННАА        ЗЗААШШТТИИТТЕЕ    
  
ОБРАЂЕНА ЈЕ КРОЗ ЕЛАБОРАТ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА 
КУЛТУРЕ БЕОГРАД – ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ КОМПЛЕКСА 
МАНАСТИРА ЖИЧА. 
 
1.1. МБ (ГУП Матарушка Бања до 2005. године и 1.1.К ГП Краљево до 2010. 
године) 
ПРВА ЗОНА ЗАШТИТЕ КОМПЛЕКСА МАНАСТИРА ЖИЧА  
Површина: 50.06+0.38 ха  
Катастарска општина: КО Готовац и КО Крушевица 
 
Заштитна зона комплекса манастира Жича налази се непосредно уз манастирски комплекс 
пресечен Жичком реком. На овом простору предвиђена заштита, уређење и коришћење 
природног простора око манастира Жича предложеног за заштиту заснива се на одредбама 
Закона о заштити културних добара, Закона о планирању и уређењу простора, Закона о 
шумама, као и друге релевантне мере предвиђене за заштиту.  
 
Како је наведено радови и мере које би водиле одступању од режима предвиђених одлукама 
о заштити, могу се вршити само у циљу осигурања заштите појединих елемената, читаве 
заштићене зоне, површине или културних добара, ефикасније заштите и то само на основу 
органа, односно организација која врши послове заштите.  
 
Уређење и изградња ове целине је додатно обрађен кроз елаборат Републичког Завода за 
заштититу споменика културе и то конкретно кроз опште и посебне мере заштите. 
 
1.2. МБ (ГУП Матарушка Бања до 2005. године) 
Р И Б Њ А К  
Површина: 5 ха 16 ар 
Катастарска општина: КО Готовац 
 
Некадашњи посед манастира се сад користи и у саставном делу је риболовачког друштва.  
 
На овом простору постоји угоститељски објекат са просторијама риболовачког друштва,  
 
Пошто се налази у непосредној близини манастира свака изградња мора да буде строго 
контролисана од органа, односно организације која врши послове заштите. 
 
У оквиру прве зоне заштите у блоку 1.2. Рибњак забранити такође сваку даљу изградњу, 
односно предвидети евентуалну адаптацију постојећег објекта у постојећим габаритима. 
 
 
 
 



ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ КОМПЛЕКСА МАНАСТИРА ЖИЧА  

НАРУЧИЛАЦ: СО КРАЉЕВО ОБРАЂИВАЧ: ДИРЕКЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ « КРАЉЕВО » Јун 2006 

 

стр.29 

 

1.3. МБ (ГУП Матарушка Бања до 2005. године)  
П О Љ О П Р И В Р Е Д А  
Површина: 6 ха, 28 ара 
Катастарска општина: КО Готовац 
 
Пољопривредне површине у првој зони заштите које се простиру северно од манастира нису 
у реону градског грађевинског земљишта па самим тим се избегава изградња сеоских 
домаћинстава у овом блоку. Такође у овом блоку треба забранити уситњавање поседа.  
 
1.4. МБ (ГУП Матарушка Бања до 2005. године)  
ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО  
Површина: 0 ха 46 ара  
Катастарска општина: КО Готовац  
 
Овај простор је предвиђен као заштитно зеленило и уједно тампон зона између регулисаног 
тока Жичке реке, нове сабирне саобраћајнице између са једне стране и комплекса 
манастира Жиче са друге стране. 
 

Д Р У Г А   З О Н А 
 
2.1.К (ГП Краљево до 2010. године)  
ЗАШТИТНА ЗОНА КОМПЛЕКСА МАНАСТИРА ЖИЧА ПРЕМА ГЕНЕРАЛНОМ ПЛАНУ 
КРАЉЕВО 2010. ГОДИНЕ – становање малих густина са делатностима 
Површина: 15 ха 42 ари  
Катастарска општина: КО Крушевица  
 
По важећем ГУП-у Краљево до 2010. године, ова  зона је дефинисана као «заштитна зона 
манастира Жича». То је данас изграђено подручје, претежно неплански у непосредној 
близини манастира уз десну обалу жичке реке. 
 
У овој зони по ГУП-у Краљево до 2010. године могуће је постојећа домаћинства 
осавремењавати адаптацијама, мањим доградњама, као и изградња урбаних стамбених 
објеката у мањем обиму. 
 
Густина становања може бити највише до 80 ст/ха у слободно стојећим објектима. 
 

- Планирана изградња нових индивидуалних стамбених објеката; 
- Реконструкција и доградња постојећих стамбених објеката; 
- Задржавање објеката доброг квалитета; 
- Максимална спратност П+1+Пк; 
- Претежна намена индивидуално становање; 
- на истој грађевинској парцели могућа изградња пословног простора у посебним 

објектима за обављање делатности до мах 40 м2 корисног простора; 
- однос становања и делатности: 

степен изграђености 1.; 
степен заузетости 40%. 

- најмања ширина уличног фронта грађевинске парцеле за слободностојећи објекат је 
10 м, двојног објекта 16 м; 

- најмања грађевинска парцела за слободностојећи објекат је 300 м2, двојног објекта 
400 м2; 

- минимална удаљеност објеката 4.0 м; 
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- минимална удаљеност породичног стамбеног објекта од бочне међе суседне парцеле 
је 1.5 м односно друге бочне међе 2.5 м; 

- обавезно гаражирање у оквиру грађевинске парцеле; 
- грађевинске парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом или живом зеленом 

оградом; 
- површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој 

парцели; 
- постојеће пословне делатности задржати. 
 

Допуштено је обављање само делатности комплементарним становањем у функцији 
манастирског комплекса за потребе насеља Жича, а које немају негативне утицаје на 
животну средину, а посебно на манастирски комплекс (бука, загађење и сл.). 
 
Услове за уређење и изградњу у овом блоку издавати на основу услова или сагласности 
регионалног Завода за заштиту споменика културе Краљево. 
 
2.1. МБ (ГУП Матарушке Бање до 2005. године) 
СТАНОВАЊЕ МАЛИХ ГУСТИНА са делатностима 
Површина: 24ха  06 ара  
Катастарска општина: КО Готовац  
 
Граница ове целине почиње заобилазницом око манастирског комплекса и простире се на 
левој и десној страни Жичке улице до краја границе Плана. 
 
Густина становања може бити највише до 80 ст/ха у слободно стојећим објектима. 
 

- Планирана изградња нових индивидуалних стамбених објеката; 
- Реконструкција и доградња постојећих стамбених објеката; 
- Задржавање објеката доброг квалитета; 
- Максимална спратност П+1+Пк; 
- Претежна намена индивидуално становање; 
- на истој грађевинској парцели могућа изградња пословног простора у посебним 

објектима за обављање делатности до мах 40 м2 корисног простора; 
- однос становања и делатности: 

степен изграђености 1.; 
степен заузетости 40%. 

- најмања ширина уличног фронта грађевинске парцеле за слободностојећи објекат је 
10 м, двојног објекта 16 м; 

- најмања грађевинска парцела за слободностојећи објекат је 300 м2, двојног објекта 
400 м2; 

- минимална удаљеност објеката 4.0 м; 
- минимална удаљеност породичног стамбеног објекта од бочне међе суседне парцеле 

је 1.5 м односно друге бочне међе 2.5 м; 
- обавезно гаражирање у оквиру грађевинске парцеле; 
- грађевинске парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом или живом зеленом 

оградом; 
- површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој 

парцели; 
- постојеће пословне делатности задржати. 
- дозвољена је изградња више објеката за делатности туризма и угоститељства према 

надзору Регионалног Завода за заштиту споменика културе Краљево. 
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Услове за уређење и изградњу у овом блоку издавати као што је поменуто за блок 2.1.К.  
 
 
2.2. (Ван ГП-а) 
СТАНОВАЊЕ МАЛИХ ГУСТИНА СА ПОЉОПРИВРЕДОМ  
Површина: 6 ха 12 ари  
Катастарска општина: КО Крушевица  
 
Овај простор никад није био власништво манастира. Насеље «Маричићи», «Милићи» и 
«Недељковићи» чине блок 2.2. са локацијом јужно од манастира Жиче.  
 
Својом близином, као и малом изграђеношћу овај блок треба третирати као «либералну 
заштиту прве зоне». Стара сеоска домаћинства треба адаптирати и осавременити, али 
парцеле није дозвољено делити или вршити промет посебно у циљу нове стамбене 
изградње. 
 
Ову групу показатеља треба применити на стамбене зоне нижих густина (25ст/ха) и 
стамбене зоне у рубном појасу. 
 
Оријентациони показатељи: 

- густина насељености «г»: 10-50 ст/ха; 
- однос становања и делатности: 85-90% стамбене површине према 15-10% површине 

за делатности; 
- степен изграђености «и»: 0.2-0.4; 
- степен искоришћености земљишта «к»: до 25%. 

 
Услови и стандарди: 

- нова изградња треба да осавремени постојећи облик изграђености; 
- висина нових објеката не може да пређе П+1; 
- слободна површина треба да износи око 90 м2/ст; 
- потребно је обезбедити 1.1. паркинг место по стану у оквиру грађевинске парцеле 

објекта; 
- у оквиру парцеле може се организовати пољопривредно домаћинство, са стамбеним, 

пословним и економских делом дворишт. 
 

Оријентациони показатељи у овом случају односе се на стамбено двориште 
- могућа је организација пољопривредне производње на нивоу окућнице са садржајима 

повратства и воћарства. Изградње мини фарми није дозвољена; 
- економско двориште не може се градити уз улицу, већ у дубини парцеле; 
- стамбено двориште садржи: објекте за становање и помоћне објекте (летња кухиња, 

гаража); 
- економско двориште садржи: гаражу или надстрешницу за паркирање 

пољопривредне механизације, објекте за складиштење пољопривредних производа, 
објекте за смештај стоке (само оне која се користи за потребе домаћинства) и мање 
објекта за прераду пољопоривредних производа. Улаз у економско двориште мора 
бити одвојен од стамбеног дела дворишта; 

- у оквиру окућнице могу се налазити и воћњак или повртњак, али они не могу бити са 
уличне стране парцеле; 

- дозвољена је изградња објеката за делатности туризма према надзору Регионалног 
Завода за заштиту споменика културе Краљево. 
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2.2.МБ (ГУП Матарушке Бање до 2005. године) 
СТАНОВАЊЕ МАЛИХ ГУСТИНА СА ПОЉОПРИВРЕДОМ 
Површина: 16 ха 23 ара  
Катастарска општина: КО Готовац  
Овај блок се налази северозападно од манастирског комплекса. На овом простору предвиђа 
се пољопривредна производња на нивоу окућнице са садржајима повртластва и воћарства. 
 
Стамбено двориште треба да садржи објекте за становање и помоћне објекте. Економско 
двориште садржи гаражу, надстрешницу за паркирање пољопривредне механизације, 
објекте за складиштење пољопривредне производње, објекте за смештај стоке и др. 
 
Ову групу показатеља треба применити на стамбене зоне нижих густина (25ст/ха) и 
стамбене зоне у рубном појасу. 
 
ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПОКАЗАТЕЉИ: 

- густина насељености «г»: 10-50 ст/ха; 
- однос становања и делатности: 85-90% стамбене површине према 15-10% површине 

за делатности; 
- степен изграђености «и»: 0.2-0.4; 
- степен искоришћености земљишта «к»: до 25%. 

УСЛОВИ И СТАНДАРДИ: 
- нова изградња треба да осавремени постојећи облик изграђености; 
- висина нових објеката не може да пређе П+1; 
- слободна површина треба да износи око 90 м2/ст; 
- потребно је обезбедити 1.1. паркинг место по стану у оквиру грађевинске парцеле 

објекта; 
- у оквиру парцеле може се организовати пољопривредно домаћинство, са стамбеним, 

пословним и економских делом дворишт. 
Оријентациони показатељи у овом случају односе се на стамбено двориште 

- могућа је организација пољопривредне производње на нивоу окућнице са садржајима 
повратства и воћарства. Изградње мини фарми није дозвољена; 

- економско двориште не може се градити уз улицу, већ у дубини парцеле; 
- стамбено двориште садржи: објекте за становање и помоћне објекте (летња кухиња, 

гаража); 
- економско двориште садржи: гаражу или надстрешницу за паркирање 

пољопривредне механизације, објекте за складиштење пољопривредних производа, 
објекте за смештај стоке (само оне која се користи за потребе домаћинства) и мање 
објекта за прераду пољопоривредних производа. Улаз у економско двориште мора 
бити одвојен од стамбеног дела дворишта; 

- у оквиру окућнице могу се налазити и воћњак или повртњак, али они не могу бити са 
уличне стране парцеле; 

- дозвољена је изградња објеката за делатности туризма према надзору Регионалног 
Завода за заштиту споменика културе Краљево. 

 
 
2.3. МБ (ГУП Матарушка Бања до 2005.  2.3. (Ван ГП-а) 
П О Љ О П Р И В Р Е Д А  Ш У М Е  
Површина: 21 ха 10 ара  Површина: 4 ха 71 ари 
Катастарска општина: КО Готовац  Катастарска општина: КО Крушевица  
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Југоисточно и јужно од манастира Жиче се налази простор који је заступљен густим 
листопадним покровом и задржава се као такав. 
 
Северозападно од манастира простире се блок 2.3. који је махом неизграђен а разграничен 
је од блока 1.3. само имовинским статусом. Овај део је приватно власништво. На овом 
простору је предвиђена пољопривредна делатност без уситњавања парцела, а изградња 
стамбених и економских објеката предвидети до мах. П+1 спратности, коефицијент 
изграђености до 0.20 и искоришћености до 20%. 
 
У оквиру окућнице могу се налазити воћњак или повртњак само за потребе домаћинства. 
Стара сеоска домаћинства могу се адаптирати и осавремењивати.  
 
Пољопривреда је традиционална и развијена функција насеља Жича и у перспективи 
задржава значајну улогу како са економског тако и са еколошког становишта. 
 
Дефинисане пољопривредне површине са заштитним шумским зонама треба да одреде и 
учврсте грађевинско подручје Жиче и да омогуће аутентични привредни развој Жиче. 
 
Ради тога је овим Планом предвиђено да се очува активна површина за ову намену и развија 
највећи део пољопривредних површина у непосредној околини манастира Жиче иако се 
данашње грађевинско подручје шири ове пољопривредне површине се режимом коришћења 
чувају. 
 
Дозвољава се само изузетна адаптација и доградња постојећих сеоских пољопривредних 
домаћинстава. Према бонитетним карактеристикама земљишта као и према 
специфичностима рељефа развијаће се различити облици пољопривредне производње уз 
примену неопходних агротехничких мера. У том смислу вршиће се и неопходна 
реорганизација пољопривредних атака.  
 
Пољопривредна површина и шуме ван грађевинског подручја забрањене су за градњу, 
уситњавање парцела и промет земљишта. На њима је дозвољено градити искључиво објекте 
у функцији пољопривредне производње под посебним условима заштите насеља и 
ограничавајућим условима доминантних вертова и подземних вода. Изузетно је могуће 
староседиоцима који имају домаћинства у овим зонама да своје објекте дограђују ули 
санирају у циљу осавремењавања или побољшавања животних услова. 
 
У границама ове целине забрањује се изградња мини фарме. 
 
Југоисточно и јужно од манастира Жиче се налази простор који је заступљен густим 
листопадним покровом и задржава се као такав. 
 
 
2.4. К. (ГП Краљево до 2010. године)  
ВОЋЊАЦИ, ЊИВЕ, ЛИВАДЕ И РАСАДНИЦИ 
Површина: 5 ха 71 ари, 
Катастарска општина: КО Крушевица  
  
Северно од манастира се налазе њиве са ретким сеоским окућницама. На овом простору 
поменуте целине по смерницама Плана задржава се пољопривредна зона где није 
дозвољена изградња сем објеката у функцији пољопривредне производње под посебним 
условима заштите и ограничавајућих и других посебних услова. 
 



ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ КОМПЛЕКСА МАНАСТИРА ЖИЧА  

НАРУЧИЛАЦ: СО КРАЉЕВО ОБРАЂИВАЧ: ДИРЕКЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ « КРАЉЕВО » Јун 2006 

 

стр.34 

 

Овај блок се перспективно задржава јер има значајну еколошку улогу заједно са шумским 
зонама које су овде заступљене. 
 
2.5. К. План детаљне регулације за изградњу деснообалног заштитног насипа у 
жичком пољу (заштита изворишта) 
ВОЋЊАЦИ, ЊИВЕ, ЛИВАДЕ И РАСАДНИЦИ 
Површина: 4 ха 23 ари, 
Катастарска општина: КО Крушевица  
 
Овакав распоред заштитног зеленила на овом простору је условљен Планом детаљне 
регулације који штити постојеће извориште за снабдевање града водом.  
 
Основна намена унутар целине су воћњаци, њиве, ливаде и расадници са ограниченом 
применом пестицида.  
 
Како је ова целина обрађена Планом детаљне регулације сви детаљи уређења овог простора 
треба прихватити из овог елабората. 
 

Т Р Е Ћ А   З О Н А   З А Ш Т И Т Е  
 
3.1.К. (ГП Краљево до 2010. године) и 3.1. (ван ГУП-а) 
СТАНОВАЊЕ МАЛИХ ГУСТИНА са делатностима  
Површина: 38 ха 71 ари 
Катастарска општина: КО Крушевица  
 
На овом простору је предвиђено становање малих густина са делатностима. Овај простор 
«Доња Крушевица» обухвата подручје са десне и леве стране пута Краљево – Жича и треба 
да буде стамбено подручје са индивидуалном изградњом, а у зони жичког пута са 
делатностима већ започета изградња индивидуалног становања као и парцелација и 
уситњавање поседа. 
 
Нова изградња треба да следи утврђену регулацију. Поштовати започети унутрашњу 
матрицу и само је надограђивати. Објекти могу бити слободностојећи или у прекинутом 
низу. Грађевинска линија не сме бити удаљена мање од 3.00м од регулационе линије улице 
нити ближе од 2.00 м од суседне парцеле. 
 
Густина становања може бити највише од 100-150 ст/ха у слободно стојећим објектима. 
 

- Планирана изградња нових индивидуалних стамбених објеката; 
- Реконструкција и доградња постојећих стамбених објеката; 
- Задржавање објеката доброг квалитета; 
- Максимална спратност П+1+Пк; 
- Претежна намена индивидуално становање; 
- на истој грађевинској парцели могућа изградња пословног простора у посебним 

објектима за обављање делатности до мах 40 м2 корисног простора; 
- однос становања и делатности 70:30 

степен изграђености 1.2; 
степен заузетости 40%. 

- најмања ширина уличног фронта грађевинске парцеле за слободностојећи објекат је 
10 м, двојног објекта 16 м; 

- најмања грађевинска парцела за слободностојећи објекат је 300 м2, двојног објекта 
400 м2; 
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- минимална удаљеност објеката 4.0 м; 
- минимална удаљеност породичног стамбеног објекта од бочне међе суседне парцеле 

је 1.5 м односно друге бочне међе 2.5 м; 
- обавезно гаражирање у оквиру грађевинске парцеле; 
- грађевинске парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом или живом зеленом 

оградом; 
- површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој 

парцели; 
- постојеће пословне делатности задржати. 
- дозвољена је изградња више објеката за делатности туризма и угоститељства према 

надзору Регионалног Завода за заштиту споменика културе Краљево. 
 
Услове за уређење и изградњу у овом блоку издавати као што је поменуто за блок 2.1.К.  
 
3.2.К (ГП Краљево до 2010. године) и 3.2. (ван ГП-а) 
СТАНОВАЊЕ МАЛИХ ГУСТИНА СА ПОЉОПРИВРЕДОМ 
Површина: 12 ха 38 ари  
Катастарска општина: КО Крушевица  
 
Блок 3.2.К налази се североисточно од манастирског комплекса, а блок 3.2. југоисточно и 
заузимају релативно малу површину изграђену појединачним објектима. На овом простору је 
предвиђена пољопривредна производња на нивоу окућнице са садржајима повртларства и 
воћарства (изградња мини фарме није дозвољена). 
 
Урбанистички показатељи, услови и стандарди из ГП Краљево до 2010. године су преузети 
из норматива за становање малих густина са елементима пољопривредне производње. 
 
Ову групу показатеља треба применити на групације кућа у овој целини:  

- густина насељености «г»:50-100 ст/ха; 
- однос становања и делатности:80% стамбене површине према 20% површине за 

делатности; 
- коефицијент изграђености «и» 0.50; 
- степен искоришћености земљишта «к»:до 30. 

Оријентациони показатељи у овом случају односе се на стамбено двориште. 
 
Могућа је организација пољопривредне производње на нивоу окућнице са садржајима 
повртларства и воћарства.  
 
Економско двориште не може се градити уз улицу, већ у дубини парцеле. Стамбено 
двориште садржи објекте за становање и помоћне објекте, летња кухиња, гаража и сл.  
 
Економско двориште може да садржи гаражу, објекте за смештај стоке, мање објекте за 
прераду пољопривредних производа. У оквиру окућнице могу се налазити воћњак или 
повртњак. 
 
Дозвољена је изградња објеката за делатности. Стара сеоска домаћинства, могу се 
адаптирати и осавремењивати. 
 
Густина насељености до 30ст/ха. Однос становања и делатности 75:25 коефицијент 
изграђености до 0.4, степен искоришћености до 30%. 
 
Висина нових објеката не може да пређе П+1+Пк.  
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3.3. К. (ГП Краљево до 2010. године) 
ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО  
Површина: 1ха 
Катастарска општина: КО Крушевица  
 
Уз Жички пут треба задржати заштитно зеленило као тампон зону и не дозволити да се овај 
простор изгради било каквим објектима и препрекама. 
 

Поред Жичке улице формирати двостране дрвореде или засаде од шибља у зависности од 
ширине уличног профила. 
 
Ради безбедности саобраћаја дрвеће садити 2.0 м од ивице коловоза, а шибље 2.0 м од 
ивице зелене траке.  
 
Растојање стабала не би требало да буде мање од 4.5 – 7.0 м што зависи од избора врста. 
 
Растојање између дрворедних садница је најмање 5.0 м, а у зависности од врсте креће се од 
5-15.0м. 
 
За ову улицу је потребно изабрати једну врсту дрвећа и тиме обезбедити индивидуалност 
улице.  
 
При томе треба водити рачуна о карактеру улице, правцу доминантног ветра као и смени 
фенолошких аспеката.  
 

3.4.К. (ГП Краљево до 2010. године) 
Ш К О Л С Т В О  
Површина: 1 ха 59 ари  
Катастарска општина: КО Крушевица  
 
Овај простор је углавном изграђен и приведен својој намени. 
Део основне школе «Живан Маричић» је новијег датума и коректан је објекат у 
конструктивном смислу, док старији објекат у склопу основне школе мора да се 
реконструише. 
 
Простор око школе треба обогатити спортским садржајем и реконструисати постојећи. 
Неопходна је изградња спортске сале као и осалих пратећих објеката. 

- школство-основна школа; 
- максимална спратност П+2; 
- на истој грађевинској парцели могућа је изградња једног објекта или више објеката 

који чине грађевинску целлину; 
- степен изграђености 1.4; 
- степен заузетости 40; 
- минимална удаљеност основног габарита објекта од бочне међе суседне парцеле је 

минимум 3.0м; 
- грађевинске парцеле се могу ограђивати; 
- површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој 

парцели; 
- није обавезна израда Урбанистичког пројекта. 
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3.5.К. (ГП Краљево до 2010. године)  
П О С Л О В А Њ Е    С А   С Т А Н О В А Њ Е М  
Површина: 2 ха 44 ара  
Катастарска општина: КО Крушевица  
 
Овај простор уз Жички пут је неизграђен и треба да прихвати низ централних функција које 
се налазе тренутно на простору уз манастирски комплекс у првој зони заштите (здравствена 
станица, библиотека, дом културе, предшколска установа). 
 

Како су постојећи објекти претежно лошег квалитета дислокацијом на простор предвиђен 
ГУП-ом Краљева у зони «пословања са становањем»  би насеље добило централне функције 
на идеалном положају.  
 

Олакшавајућа околност је што је манастир правно регулисао ову парцелу и у договору са 
представницима месне заједнице одобрио изградњу објеката поменутих централних 
делатности и кроз План генералне регулације је подржана ова идеја. 
 
Део ове парцеле може попримити садржај месне цркве која би дневним активностима 
растеретила активности манастира Жиче.  
Овај простор по сложености функција које треба да прими заслужује израду урбанистичког 
пројекта. 
Пословање: 

- Дом културе,  предшколска установа, здравствена станица и остале компатибилне 
функције; 

- Максимална спратност ВП и П+1; 
- На истој грађевинској парцели могућа изградња једног објекта или више објеката 

који чине грађевинску целину; 
- На локацији је планирана изградња парохијског дома; 
- Степен изграђености 1.2; 
- Степен заузетости 40; 
- Грађевинске парцеле се могу ограђивати; 
- Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој 

парцели; 
- Пословање (хидрометереолошка станица, дечја установа); 
- Максимална спратност П+1; 
- На истој грађевинској парцели могућа изградња једног објекта; 
- Степен изграђености 1.6 
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11..22..  ББииллааннссии  ппллаанниирраанниихх  ппоовврршшииннаа  ((ууккууппннаа  ппоовврршшииннаа  ии  ппоојјееддииннааччннее  ннааммееннее,,  

ссллооббоодднноо  ии  ннееииззггрраађђеенноо  ззееммљљиишшттее,,  ввооддаа  ии  ооссттааллоо))  

  

  

  
Н А М Е Н А    П О В Р Ш И Н А 

  

ппоовврршшииннаа    

((ххаа))    

ППРРВВАА  ЗЗООННАА  ЗЗААШШТТИИТТЕЕ    

1.1.К Прва зона заштите Комплекса Манастира Жича према ГП-у    Краљево 2010 0.38 

1.1.МБ Прва зона заштитна коплекса манастира Жича према ГУП-у Матарушка 
Бања 

 
50.06 

1.2.МБ. Рибњак 5.16 

1.3.МБ. Пољопривреда 6.28 

1.4.МБ. Заштитно зеленило 0.46 

Зеленило у путном појасу, паркинг простор, водопривредно земљиште и жичка 
река  

 

У К У П Н О :  68.86 

ДДРРУУГГАА  ЗЗООННАА  ЗЗААШШТТИИТТЕЕ   

2.1.К Друга зона заштитна Комплекса Манастира Жича према ГП-у    Краљево 
2010 

15.42 

2.1.МБ Становање малих густина  24.06 

2.2.МБ Становање малих густина са пољопривредом 6.12 

2.3.МБ Пољопривреда 21.10 

2.4.К Воћњаци, њиве, ливаде и расадници 5.71 

2.2. Становање малих густина са пољопривредом (ван ГУП-а) 12.59 

2.3. Шуме (ван ГУП-а) 4.71 

2.5.К. План детаљне регулације насипа жичке реке 4.23 

          Водопривредно земљиште    

          Путни појас   

У К У П Н О :  105.45 

ТТРРЕЕЋЋАА  ЗЗООННАА  ЗЗААШШТТИИТТЕЕ    

3.1. Становање малих густина (ван ГУП-а) 2.97 

3.2. Становање малих густина  са пољопривредом (ван ГУП-а) 11.30 

3.1.К Становање малих густина  38.71 

3.2.К Становање малих густина са пољопривредом  1.08 

3.3.К Заштитно зеленило уз Жички пут 0.63 

3.4.К Школство 1.59 

3.5.К Пословање са становањем 2.75 

У К У П Н О :  60.85 

У К У П Н О :  235.16 
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ОПШТА ПРАВИЛА  
 
Општа правила односе се на правила уређења и правила грађења, примењују се у свакој 
целини према намени, типу изградње и другим карактеристикама везаним за зону односно 
целину ако појединачно нису дата а односе се на следећа правила: 
 
УСЛОВИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 
 
Правила парцелације површина јавних намена 
Парцеле за изградњу објеката јавних намена дефинисане су са регулационим, 
нивелационим, теменим тачкама и осовинским линијама. Сви аналитичко геодетски 
елементи за парцеле објеката јавних намена биће урађени на дигиталној подлози и 
очитавају се у дигиталном облику у моменту када се парцелација спроводи кроз израду 
Урбанистичких пројеката. 
 
Код свих парцела за објекте јавних намена максимално је испоштована постојећа 
катастарска парцелација као и код парцела саобраћаја где је утврђена парцела у границама 
регулације планираних улица. 
 
ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ОСТАЛОГ ЗЕМЉИШТА  
 
Планом је предвиђено да се за потребе реализације плана ради Урбанистички пројекат за 
парцелацију и препарцелацију, односно укупњавање или деоба постојећих катастарских 
парцела, уз сагласност корисника и власника, а све у циљу формирања грађевинских 
парцела, на којима ће се градити објекти предвиђени планом. 
 
Минимална површина грађевинске парцеле за изградњу породичног стамбеног објекта може 
бити: 
- за слободностојећи објекат мин.  300.00 м2  мин.ширине 10.0 м; 

- у непрекинутом низу  мин.  150.00 м2  мин.ширине  5.0 м; 
- у прекинутом низу   мин.  200.00 м2  мин.ширине  5.0 м; 

- двојни     мин.      400.00 м2 (2x200) мин.ширине 16.0 м (2x8); 
- за пољ.домаћинства  мин.   800.00м2  мин.ширине 15.0 м; 

- за остала домаћинства  мин.   600.00 м2  мин.ширине 15.0 м. 

 

ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
Јавно грађевинско земљиште планом је дефинисано како у погледу формирања грађевинске 
парцеле за изградњу објеката од општег интереса тако и у погледу намене. 
 
Грађевинске парцеле на јавном грађевинском земљишту дефинисане су са регулационим, 
нивелационим и координатама осовинских тачака као и темених тачака и радијусима 
кривина. 
 
Сви аналитичко-геодетски елементи за дефинисање парцела на јавном грађевинском 
земљишту биће урађени кроз урбанистички пројекат. 
 
Пре преношења података на терен исти ће бити проверени од стране Службе за геодезију 
при Дирекцији за планирање и изградњу «Краљево» из Краљева, као обрађивача Плана а на 
основу података из катастарског операта. 
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При дефинисању парцела за објекте од општег интереса максимално је испоштована 
постојећа катастарска парцелација осим код парцела саобраћаја где је утврђен коридор у 
границама регулације планиране улице. 
 
Положај објеката у односу на регулацију и у односу на грађевинске парцеле 
Изградња нових објеката реконструкција и доградња врши се до задатих грађевинских 
линија. 
 
Грађевинске линије у целинама у којима је планирана изградња дефинисане су у односу на 
постојеће објекте паралелно осовинским линијама улица. 
 
Регулационе линије углавном прате постојеће катастарске границе према јавној 
саобраћајници, постојећој улици. 
 
Грађевинска линија подземних етажа идентична је са грађевинском линијом приземља. 
 
Положај објеката на грађевинској парцели дефинисан је правилима изградње (постављање 
објеката, удаљеност објеката, висина објеката, постављања ограде, паркирање и др.). 
 
Врста и намена објеката дефинисана је по целинама и поред основне намене дати другу 
компатибилну намену према потреби инвеститора. 
 
Дозвољени индекс заузетости и индекс изграђености: 
Урбанистички показатељи по зонама односно целинама исказани су крозо индекс или степен 
заузетости, индекс или степен искоришћености, максимална спратност, тип изградње и 
преоблађајућу намену и дати су у табеларном прегледу по зонама. 
 

11..33..  ППррооццееннаа  ррааззввоојјнниихх  ммооггуућћннооссттии    

  
За дефинисање правца новог простора развоја заштитне зоне комплекса манастира Жиче у 
склопу територије града имају природно географски услови и физичке могућности 
територије, као и започета изградња на путним правцима.  
 
Неопходно је изградити потребну саобраћајну и комуналну инфраструктуру што је предуслов 
за дефинисање правца новог просторног и урбаног развоја. 
 
Анализирајући изградњу на овом простору и широј околини, уочава се да преовлађује 
индивидуална стамбена изградња око манастирског комплекса. Све већа интересовања су да 
на овом подручју се граде објекти «мале привреде» са потребним пратећим садржајима које 
треба укинути ради заштите манастира. Једини развојни потенцијал у овом делу требао би 
да буде туризам, поред индивидуалне стамбене изградње. Треба предвидети слободну 
изградњу, без комуналних и индустријских објеката. 
 
Простор обухваћен овим зонама у блиској перспективи мора се изградити по одређеним 
условима које буде дозволио Републички и Регионални Завод за заштиту споменика културе. 
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11..44..  ППррееддллоожжееннии  ооббууххвваатт  ппллааннаа,,  ггрраађђееввииннссккии  ррееоонн  ии  њњееггоовваа  ппооддееллаа  ннаа  јјааввнноо  ии  

ооссттааллоо  ззееммљљиишшттее  
 
Предложени обухват Плана детаљне регулације је простор на територији општине Краљево, 
односно катастарским општинама Готовац и Крушевица. Граница заштићене околине и зоне 
заштите утврђене су на основу:  
 

- валоризације елемената природне средине; 
- валоризације елемената створене средине; 
- утврђивање прелиминарних потреба за презентацију споменика; 
- претежна намена површина из Генералног Плана Краљево 2010. године; 
- намене површина Генералног Урбанистичког Плана Матарушке Бање 2005. 

 
Подељено је према концепту претходно наведених планова на: 

- јавно грађевинско земљиште – јавне површине које служе општој употреби 
(саобраћајнице, јавно зеленило, објекти од општег интереса, као што су школство, 
здравство, култура и др.); 

- остало грађевинско земљиште, намењено за изградњу и редовну употребу једног или 
више објеката, на грађевинској парцели; 

 
Подручја обухваћена овим планом већим делом се налази у саставу грађевинског земљишта 
које је дефинисано општинском Одлуком. 
 

Статус власништва над земљиштем је следећи: 
- у државној својини корисник РС; 
- у државној својини корисник СО; 
- у државној својини са правним корисницима; 
- у приватној својини 

 
Парцеле јавног грађевинског земљишта су дефинисане како својом величином тако и 
наменом, за изградњу саобраћајница јавног зеленила и објеката од општег интереса. 
 
Грађевинске парцеле на осталом грађевинском земљишту се формирају од једне или више 
катастастарских парцела, односно делова парцела а у складу са планским условима. 
Грађевинска парцела мора имати одговарајућу величину и облик за предвиђену намену и 
трајни приступ на улицу или пут прописане ширине. 
 

11..55..  ППллааннииррааннее  ттрраассее,,  ккооррииддооррии  ррееггууллаацциијјаа,,  ссааооббррааћћаајјннииццаа  ии  ммрреежжаа  јјааввннее  

ккооммууннааллннее  ииннффрраассттррууккттууррее    

11..55..11..  УУллииччннаа  ммрреежжаа  

  
Основу уличне мреже представља Жичка улица, која је уједно и регионални пут Р225 
Краљево-Матарушка Бања. 
 
У току су завршни радови на изградњи обилазнице око манастира Жича која представља део 
наведеног регионалног пута. Завршетком радова на делу регионалног пута Р225а, омогући 
ће се заштита манастирског комплекса од утицаја динамичког саобраћаја и штетних утицаја 
(буке, вибрација, аеро загађења итд.). 
 
На жичку улицу прикључују се сабирне саобраћајнице на које се прикључују, интер 
насељске стамбене улице. 
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Постојећа улична мрежа, у зони обухвата плана, хаотично је формирана, а пратила је 
потреба непланског формирања насеља, тако да су улице у мрежи интернасељских улица не 
адекватних регулационих профила са углавном « Y « раскрсницама. Постојећа саобраћајна 
регулатива је неадекватна са аспекта утврђивања приоритета кретања у мрежи сабирних и 
интер насељских саобраћајница. 
 
Може се приметити да су дуж жичке улице сви колски прилази парцелама директно 
прикључени на Жичку улицу што представља посебан проблем са аспекта саобраћајне 
регулативе а самим тим ремети се одвијање динамичког саобраћаја на главној саобраћајној 
артерији у простору који обухвата овај план. 
 
Из наведених разлога, а и имајући у виду основне циљеве планирања саобраћаја, извршена 
је делимична планска реконструкција уличне мреже како би се омогућило нормално 
одвијање саобраћаја на уличној мрежи. 
 
Са аспекта геосаобаћајног положаја, манастир Жича је повезан регионалним путем Р225, 
односно Жичком улицом са насељима у окружењу, Краљевом и Матарушком Бањом, као и са 
мрежом магистралних путева М22 и Е5 (Краљево-Крушевац) и магистралним путем М23.1 
Краљево-Крагујевац. Може се констатовати да је гео саобраћајни положај манастира Жича 
изванредно повољан, обзиром да је приступачан из свих саобраћајних праваца посматрано 
са ширег просторног аспекта. 
 
Планирана матрица уличне мреже у обухвату плана ослања се на регионални пут М225, 
односно жичку улицу са модификацијом елемената сабирних и интер насељских улица по 
питању елемената регулационог профила, елемената трасе и нивелета, као и углова 
укрштања на раскрсницама ради постизања оптималних услова који су предуслов за 
безбедно одвијање саобраћаја. 
 
Елементи регулационих профила улица, преузети су из «саобраћајне студије Краљево до 
2010. године за мрежу улица које су обрађене овом студијом, а  првенствено се односе на 
примарне и секундарне улице. Може се рећи да у уличној мрежи обухвата плана доминира 
профил «д-д» чија је ширина регулације 12.00м. 
 
У стамбеним зонама малих густина формирана је мрежа чисто стамбених улица којима је 
омогућен приступ сваком стамбеном објекту. 
 
По усвајању Плана потребно је урадити План техничког регулисања саобраћаја којим ће се 
дефинисати правила одвијања саобраћаја на раскрсницама са елементима хоризонтално-
вертикалне саобраћајне сигнализације.  
 

11..55..22..  ССттааццииооннааррннии  ссааооббррааћћаајј  

  
Планском концепцијом, постојећи прилаз манастиру Жича, служиће интерним потребама 
самог манастира, а постојећи паркинг простор за путничка возила биће интерног карактера. 
 
За посетиоце манастира Жича који користе путнички аутомобил или аутобус, обезбеђен је 
паркинг простор у непосредној близини манастира чији је саобраћајни прикључак, 
обезбеђен са постојећег пута за Готовац а даље и на регионални пут Р225 (чија је изградња у 
току). 
 
Овај паркинг простор је двонаменског карактера тај. Користиће се за паркирање путничких 
аутомобила и аутобуса, а посетиоци ће до манастира долазити пешице. 
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Капацитет дела паркинг простора, који је намењен за паркирање путничких возила је 147 
паркинг аутомобила а део паркинг простора који је намењен за паркирање аутобуса је 25 
аутобуса у тзв. « једновременом паркирању ». 
 
Капацитет наведеног паркинг простора за аутобусе одређен је на основу броја посетилаца 
паркинга у време ђачких екскурзија, а бр. паркинг места за путничка возила према 
расположивим просторним карактеритикама. 
 
За остале делове простора у обухвату плана предвиђено је паркирање у зонама 
индивидуалног становања у гаражама, а у зонама рада предвиђено је једно паркинг место 
на 10 запослених. 
Подужено паркирање се не предвиђа на уличној мрежи, обзиром да такав начин паркирања 
представља тзв. «бочне сметње» у одвијању саобраћаја на уличној мрежи. 
 

11..55..33..  ЈЈааввннии  ггррааддссккии  ппррееввоозз  

  
Превоз путника аутобусом обавља се на линији Краљево-Жича-Матарушка Бања-Краљево-
Ковачи. 
 
Трасе наведених линија јавног превоза путника поклапају се са трасом Жичке улице. 
 
Време полазака на назначеним линијама је уклопљено према потребама корисника јавног 
превоза, а диспозиција аутобуских стајалишта на принципу «петнаестоминутног пешачења». 
 
Изградњом обилазнице Р225а, указала се потреба за два нова стајалишта у зони раскрснице 
локалног пута за Готовоац, која ће користити посетиоци манастира и становници дела 
насеља Жича. 
 
Сва остала аутобуска стајалишта ће бити у функцији јавног превоза путника као до сада. 
 
Планирана је реконструкција постојећих аутобуских стајалишта у смислу грађевинских 
елемената а према важећим стандардима, као и опремање аутобуских стајалишта 
одговарајућом опремом (надсрешница, клупе, ветробран, корпе за отпатке итд.). 
 
 ППеешшааччккии  ссааооббррааћћаајј  

  
Пешачки саобраћај се у постојећим условима одвија на тротоарима дуж уличне мреже у 
обухвату плана, али се може констатовати да је изграђен простотр само дуж Жичке улице 
(Р225) и то са леве стране коловоза посматрано у смеру од Краљева према Жичи. 
 
Сматрамо да је неопходно да се настави изградња назначеног тротоара дуж Жичке улице 
све до манастира Жиче, и то обострано у оквиру регулационог профила Жичке улице. 
 
Неопходна је изградња тротоара на осталим улицама унутар насеља како би се пружила 
могућност несметаног одвијања пешачких тонова, обзиром да то до сада није урађено па су 
пешаци користили коловоз што је доводило до саобраћајних незгода. 
 
Пешачке прелазе треба пројектовати у зонама раскрсница а испред школе треба осветлити 
пешачке пролазе са («лежећи полицајци» већ постоје) одговарајућом светлосном 
сигнализацијом. 
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У зони манастирског комплекса планиране су пешачке стазе од паркинг простора до 
манастира, а из правца насеља Жича, користиће се постојећи тротоари као пешачки прилаз 
манастиру Жича. 
 
Претвара се  некадашњи Регионални  пут који је пролазио поред манастира  у пешачку стазу 
до деонице иза постојећег моста до капије за улаз у имање манастира Жича (пут ка 
''Костурници''). Остатак старе трасе пута предвидетиза потпуно укидање. Исти ставови 
усаглашени  са Републичком дирекцијом за путеве. 
 

11..55..44..  ББииццииккллииссттииччккии  ссааооббррааћћаајј  

  
У постојећем стању, бициклистички саобраћај, одвија се на уличној мрежи, заједно са 
динамичким саобраћајем, што је чест узрок саобраћајних незгода. 
 
Анализирајући могућности за одвијање бициклистичког саобраћаја констатовали смо да је 
могућа изградња бициклистичких стаза дуж Жичке улице, а у оквиру постојећег 
регулационог профила. Ширина бициклистичке стазе је 2.30 м и двосмерна је, све до улаза у 
комплекс манастира Жича. 
 
Бициклистичке стазе су планиране и на осталим улицама где за то постоје могућности са 
аспекта ширине регулационих профила и теренских услова. 
 

11..55..55..  ООссттааллии  ввииддооввии  ссааооббррааћћаајјаа    

  
Остали видови саобраћаја на простору обухвата плана не егзистирају али близина 
аеродрома Лађевци и постојећег спортског аеродрома у Краљеву, пружају изванредне 
могућности за комбиновани вид превоза посетилаца манастира Жича са туристичког 
аспекта. 
 
На основу ранијих разматрања може се констатовати да простор обухвата плана има 
изванредних услова за развој динамичког, стационарног, бициклистичког и пешачког 
саобраћаја посматрано са аспекта теренских услова. 
   

11..55..66..  ЕЕллееккттррооееннееррггееттссккаа  ммрреежжаа  

  
- трафостанице  ТС 10/0.4 кV  
За напајање овог подручја потребно је поред постојеће три ТS 10/0.4 кV са целокупном НН 
мрежом и три ТS 10/0.4 кV које нису на овој локацији али њихова НН мрежа напаја заштитну 
зону комплекса манастира Жича. 
 
Све нове ТS  треба лоцирати на планираним паркинг просторима, односно поред постојећих 
и планираних улица.  
 
Све ТS су предвиђене да буду типске, монтажно-бетонске, грађевински део предвиђен за 
инсталисану снагу 2x630 kV. Потребан габарит 6.00x6.00m. Локација нових ТS као и 
постојећих морају бити јасно дефинисане у графичком прилогу плана. Прикључење нових ТS 
10/0.4 кV, биће дефинисани приликом изградње истих. 
 
Редослед изградње нових ТS биће условљен динамиком, захтева за електричном снагом и 
енергијом на овом подручју. 
 
Посебни услови за ТS 10/0.4 кV:  
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- све ТS треба да имају приступни пут за тешка возила током изградње и током целог века 
експлоатације; 

- током изградње ТS неопходно је да око целе због постављања уземљивача буде 
слободан појас ширине 2.50 м; 

- пожељно је да се по завршетку изградње ТS и уземљивача, асфалтира појас ширине 1.50 
м. 

 
Планирани објекти 
У тексту који следи даће се услови за изградњу ТС 10/0.4 kV и магистралног водова 10 кV. 
Ови објекти у графичком делу приказани су у посебном “layer-u Novi EEO”. 
 
Трафо станице 10/0.4 kV 
За напајање овог блока потребно је, поред постојећих 8 ТС 10/0.4 Kv изградити још 8 нових 
ТС. Све нове ТС су лоциране поред постојећих и планираних улица. Све ТС су предвиђене да 
буду типске стубне за инсталисану снагу 250 кVa. Локације ових ТС дате су на подлози 
плана регулације Ради прикључење нових ТС 10/0.4 kV неопходна је изградња прикључних 
ДВ 10 kV које предвидети као надземне са проводником AlFe 3x50мм на бетонским 
стубовима. Зона надземног далековода је појас шиурине 10 м (по 5 метара лево и десно од 
хоризонталне пројекције средњег проводника на земљу, односно по 3 метра лево и десно од 
хирозонталне пројектције спољашњих проводника на земљу). Објекти планирани за 
изградњу у зони постојећих ДВ 10 kV морају имати посебно обрађене услове изградње и 
прикључења на електроенергетску мрежу. Под тим се подразумева да ће пре изградње 
објекта бити неопходно да се постојећи ДВ 10 kV или изместе или каблирају, а прикључак 
оваквих објеката биће изведен подземним кабловима. Редослед изградње ових ТС биће 
услвољен динамиком захтева за електричном снагом и енергијом на овом подручју. 
 
Посебни услови за ТС 10/0.4 Kv 
- све ТС морају имати приступни пут за тешка возила током изградње и током целог века 

експлоатације (трајно); 

--  током изградње ТС неопходно је потребно, да око целе ТС, а због постављања 
уземљивача, буде слободан појас ширине 2.5 м, као и простор за радно уземљење на 
удаљењу од 20 м од ТС (троугласнот облика странице 10x10x10 м).  

 
ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 
Јавно осветљење (ЈО) планирати према намени простора. 
 
Појединачни кућни прикључци 
Решаваће се по појединачним захтевима странака. У максималној могућности уважаваће се 
постојеће стање на терену. Доминантан вид прикључка биће надземни, уз коришћење 
самоносивог кабловског снопа. За оне потрошаче који ће захтевати већу снагу, ЕД Краљево 
ће издавати посебне услове, који ће бити у складу са могућностима електроенергетске 
мреже. 
 

ККааббллооввссккаа  ииннссттааллаацциијјаа::  
Сви каблови 10 кV, који се планирају за напајање нових ТS 10/0.4 kV биће положени у 
кабловску инсталацију коју треба изградити према опште познатим и прихваћеним 
стандардима. 
 

Јавно осветљење: 
Јавно осветљење планирати према намени простора. У зависности од зоне заштите сваки 
пројекат јавног осветљења мора да набави сагласност надлежног Завода за заштиту 
споменика културе. 
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11..66..88..  ВВооддооввооддннаа  ммрреежжаа  

  
Постојећи цевоводи су махом добро димензионисани и могу се узети као довољни јер 
задовољавају све критеријуме неопходне за несметано снабдевање водом у оквиру зоне 
заштите. 
 
Замена постојећих секундарних цевовода профила мањих од Ø50мм предвидеће се после 
детаљне анализе и евентуалне промене намена површина које се снабдевају са поменуте 
водоводне мреже. 

  
Цевоводи су целом дужином израђени од материјала за радне притиске од 10 бара, 
различитих врсти материјала. Предвиђени профили цевовода су довољни за покривање 
сатног махимума при нормалним режимима рада у садашњем систему водоснабдевања. 
 
Избор врсте цеви се остављају на разматрање пројектанта у складу са условима на терену и 
важећим прописима. Предвиђени минимални профили за уличну мрежу су узети од Ø80мм, а 
у складу са важећим законима и препорукама, осим ако то услови на терену у односу на 
развијену мрежу. 

  

Динамика разраде истих се мора усклађивати са проширењем капацитета постојећих 
изворишта и добијање нових количина вода, јер би се у овим околностима са повећањем 
броја потрошача могао угрозити постојећи систем водоснабдевања и квалитет услуга 
постојећих потрошача. 
 
Диспозиција водоводне мреже у самим улицама које су локалног карактера, унутар 
посматране локације се предвиђа за водоводну мрежу у самом коловозу и то левом ивицом 
истог, осим ако то није могуће. Прецизан положај водоводне мреже је дат на ситуацији који 
се прилаже уз ове услове. 
 

11..66..99..  ФФееккааллннаа  ккааннааллииззаацциијјаа    

  
Диспозиција уличне фекалне канализације у односу на попречни профил улице је 
дефинисан и то полагањем средине улице, док су леви и десни део саме улице остављени 
коридори за воду и евентуалну атмосферску канализацију, осим ако то услови на терену не 
дозвољавају. 
 

11..66..1100..  ТТТТ  ииннссттааллаацциијјее    

  
Будуће стање 
Телекомуникације су у свету у последњој деценији доживеле велике промене: 

- технолошки скок се огледа кроз: 

 дигитализацију фиксне мреже у свим сегментима, са вишеструко увећаним 
могућностима у брзини и количини информација које се могу пренети; 

 масовну изградњу мреже мобилне телефоније; 
- експлозију нових сервиса која омогућава дигитализована мрежа; 
- дерегулација у погледу укидања монопола и увођења конкуренције кроз давање 

лиценци већем броју оператера. 
На подручју Матарушке Бање, Матаруга и Готовца ће се градити нова телекомуникациона 
мрежа. Главни каблови су већ положени у заједнички ров са оптичким каблом дуж пута 
Конарево – Матарушка Бања – Жича. Кабл је положен у првој половини 2004. године, 
предстоји пројектовање и изградња дистрибутивног дела мреже ван те саобраћајнице. 
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При урбанистичком планирању и уређењу подручја које је предмет Плана детаљне 
регулације од суштинског значаја је дефинисање коридора за изградњу телекомуникационе 
инфраструктуре. Како телекомуникациони кабл треба да дође до стамбеног и пословног 
објекта то значи да тај коридор мора постојати дуж свих саобраћајница, постојећих и 
будућих укључујући и приступе самим објектима.  
 

За план су од значаја грађевински радови који ће бити извођени у поменутим коридорима 
они се састоје углавном у следећем: 

- за пословне објекте: 
 изградња приводне канализације у оквиру локације објеката који се гради, она 

повезује све објекте, све објекте уколико их има више. Реализује се ПВЦ цевима 
Ø50-110 мм. На месту промене правца се постављају ревизиона окна мин. 
димензија 60hа 60ha 60 цм. Канализација служи за све телекомуникационе 
каблове и елиминише потребу накнадних прекопавања локација; 
 изградња прикључног ормана за телекомуникације у самом објекту 

оријентисаних димензија 500h 500h 150 мм који је повезан са приводном 
канализацијом, а у који се доводи са једне стране јавна мрежа Телеком-а, а са 
друге стране концентрација унутрашњих инсталација свих објеката на локацији; 

- за индивидуалне објекте постављања ПЕ цеви Ø40мм од коридора до места на 
спољашњем делу објекта на које се доводи унутрашња инсталација објекта. 

 

Приликом градње објекта мора се урадити посебан сепарат пројекта за њихово прикључење 
на телекомуникациону мрежу. За детаљније податке о местима прикључења на постојећу 
телекомуникациону инфраструктуру, и детаљима за израду пројекта нужно је да се 
инвеститор обрати Телекому. 
 
Пројекат може радити лице са лиценцом за пројектовање телекомуникационих мрежа и 
система. «Телеком» треба да изврши преглед таквог пројекта. Извођење радова може 
водити лице лиценцом за извођење телекомуникационих мрежа и система. 
 
Телеком треба да изврши проверу квалитета изведених радова и мерење електричних 
параметара, који треба да су у складу са нормама ЗЈПТТ и међународне асоцијације ИТУ. 
Опрема која се специфицира у пројекту и уграђује мора поседовати атест ЗЈПТТ. 
 
1.6.11. Г А С И Ф И К А Ц И Ј А  
 
Простор Плана генералне регулације заштитне зоне комплекса манастира Жича предвиђен 
је за гасификацију и покривен са једном мерно регулационом станицом (МРС Жича). 
 
Мерно регулациона станица је планирана на кп бр. 873 КО Крушевица а предвиђен 
капацитет је око 800 м3/х. Објекат је зидани, приземни са лаким кровом и подом од тешко 
горивих материјала који не изазивају варнице. Просторија мора имати отворе за природно 
проветравање, са вратима која се отварају на спољну страну, отворе за природно 
проветравање, са вратима која се отварају на спољну страну димензија мин 0.8x2 м, са 
бравом која се не закључава аутоматски. Габарит објекта је 5.5x3.5 m и ограђен је жичаном 
оградом висине 2.5 м. У оквиру објекта МРС са потребном опремом, предвиђа се и опрема 
потребна за одоризацију природног гаса. Између ограде и спољних зидова мора постојати 
заштитна зона од најмање 2.0 м. МРС се прикључују на шахт (Ш) испред МРС 12 на коме ће 
се извршити редукција притиска, а по изласку из МРС улази у ПО шахт дистрибутивне 
мреже. Одавде почиње траса дистрибутивне мреже радног притика 3 бара (4 бара абц). 
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Цевовод се изводи од полиетиленских цеви према ЈУС Г.Ц.6.661 са фитинзима предвиђен за 
максимални пристисак од 5 бара. 
 
Збирни капаците мреже износи укупно око 800 м3/х, што је са фактором једновремености 0.7 
и нормативом 1.2 м3/х по потрошачу, покривено предвиђеним капацитетом МРС-Жича од 800 
м3/ха. 
 
Услови за постављање објекта МРС су: 

- од било које спољне ивице објекта МРС до ивице зграде растојања износи минимум 
15 метара; 

- од било које спољне ивице објекта МРС до ивице пута хоризонтално растојање 
износи  минимум 6 метара; 

- од било које спољне ивице објекта МРС до надземних електроводова хоризонтално 
растојање износи минимум 1.5 х висина стуба. 

 
Обзиром да је простор Плана покривен са једном мерно регулационом станицом, то се и 
дистрибутивна мрежа за комплетно насеље покрива са једне мерно регулационе станице. 
 
Са ове МРС вршиће се снабдевање свих објеката на територији Плана, тако што ће траса 
прићи свим објектима са једне или обе стране улице у зависности од потреба. Траса почиње 
у ПП шахту, креће дуж  примарних саобраћајница насеља и на тај начин напаја све 
потрошаче. 
 
Укупна претпостављена дужина водова, према типу насеља, износи око 10200 м1. 
 
На овом подручју неће бити потрошача чија је снага већа од 1 МW, за чиније прикључење је 
потребно радити посебне мерно регулационе станице. 
 
Основни принцип вођења трасе гасовода је да се полаже у слободним површинама, лево и 
десно уз коловоз улица у тротоарима. Минимална дубина полагања цевовода је 0.80 м 
мерено од горње ивице цеви до земље  или тротоара. Испод објеката (пут, железничка 
пруга) ове дубине су веће (1-1.5м).  
  
1.6. 

ССТТРРААТТЕЕШШККАА  ППРРООЦЦЕЕННАА  УУТТИИЦЦААЈЈАА  ППЛЛААННССККИИХХ  РРЕЕШШЕЕЊЊАА  ННАА  ЖЖИИВВООТТННУУ  ССРРЕЕДДИИННУУ  
 
Израдом Програма генералне регулације Жиче извршена је измена планирања простора, али 
нема  значајних утицаја на животну средину. У складу са Законом о процени утицаја на 
животну средину («Сл.гласник РС», бр. 135/04), на основу члана 5. став 1. у току израде 
Плана извршена је стратешка процена утицаја на животну средину, а на основу Одлуке о 
неприступању израде стратешке процене утицаја на животну средину бр. 350-73-05-V од 
24.10.2005.год. донете од надлежног органа, а по претходно прибављеном мишљењу органа 
надлежног за послове заштите животне средине. Елаборат ће бити приложен у саставу 
потребне документације Плана генералне регулације Жиче. 
 
1.7. 

ССРРЕЕДДЊЊООРРООЧЧННИИ  ППРРООГГРРААММ  УУРРЕЕЂЂИИВВААЊЊАА  ЈЈААВВННООГГ  ГГРРААЂЂЕЕВВИИННССККООГГ  ЗЗЕЕММЉЉИИШШТТАА  УУ  

ООББУУХХВВААТТУУ  ППЛЛААННАА  
 
Подручје Плана генералне регулације заштитне зоне комплекса  манастира Жиче садржи 
изграђено и неизграђено грађевинско земљиште намењено за изградњу и коришћење 
објеката и подељено је по концепту на: 
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- јавно грађевинско земљиште  - јавне површине које служе општој употреби 

(саобраћајнице, јавно зеленило, објекти од општег интереса, као што су школство, 
здравство, култура и др.); 

- остало грађевинско земљиште, намењено за изградњу и редовну употребу једног или 
више објеката, на грађевинској парцели. 

 
Како средњорочни Програм уређивања јавног грађевинског земљишта не постоји, 
приложени су подаци из Програма уређивања јавног и осталог грађевинског земљишта за 
2005. годину, који је донела Скупштина општине Краљево, на седници одржаној 18.02.2005. 
године, на основу члана 71. 72 и 80. Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник РС», бр. 
47/03), члана 5. 12. и 52. Закона о путевима («Сл.гласник РС», бр. 46/90; 52/91; 53/93; 
67/93; 48/94 и 42/98), члана 17. Статута општине Краљево («Сл.лист општине Краљево», бр. 
14/04) и Одлуке о оснивању јавног предузећа Дирекције за планирање и изградњу 
«Краљево» («Сл.лист општине Краљево», бр. 15/94; 8/95; 14/95; 10/98 и 29/00). 
 
Програмом је планиран расход буџета, намењен следећим ставкама: 
- летње одржавање локалних путева и крпљење ударних рупа 
на асфалтним и некатегорисаним путевима ... 

 
... 21.000.000.00 дин. 

- одржавање саобраћајне сигнализације на локалним и 
некатегорисаним путевима ...    

 
... 500.000.00 дин. 

- зимско одржавање локалних путева ... ... 2.500.000.00 дин. 
- одржавање пружних прелаза на локалним и некатегорисаним 
путевима  ...  

 
... 1.000.000.00 дин. 

- помоћ Месним Заједницама у одржавању некатегорисаних 
путева по одлукама Комисије за рад са Месним Заједницама и 
утврђеним критеријумима ... 

 
 

... 9.000.000.00 дин. 
- одржавање некатегорисаних путева и путног појаса ...  ... 520.000.00 дин. 
- санација, реконструкција или изградња улица, локалних и 
некатегорисаних путева ...  

 
... 1.150.000.00 дин. 

- удружена средства са Месним Заједницама за изградњу 
водоводне и канализационе мреже ... 

 
... 908.000.00 дин. 

- удруживање средстава са Месним заједницама за јавну 
расвету ...    

 
... 908.000.00 дин. 

- удруживање средстава са Месним заједницама за изградњу 
водоводне и канализационе мреже (50:50% по одлукама 
Комисије СО Краљево)...  

 
 

... 8.750.000.00 дин. 
- удруживање средстава са Месним Заједницама за изградњу 
јавне расвете (50:50%) по захтевима Месних Заједница и 
Одлукама Комисије СО) ... 

 
 

... 1.400.000.00 дин. 
- радови на изградњи атмосферске канализације у улици 
Жичкој ... 
 

 
... 4.000.000.00 дин. 

- реконструкција или изградња улица, локалних и 
некатегорисаних путева, путем удруживања са Месним 
Заједницама по Одлукама Комисије СО Краљево и утврђеним 
критеријумима ... 

 
 
 

... 14.000.000.00 дин. 
-  појачано одржавање локалних путева на територији СО 
Краљево који су изграђени од бито шљунка по захтевима 
Месних заједница и предлогу Комисије СО Краљево...  

 
 

... 7.000.000.00 дин. 
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11..88..  ССААДДРРЖЖААЈЈ  ООССННООВВННИИХХ  ФФААЗЗАА  ИИЗЗРРААДДЕЕ  ППРРООГГРРААММАА  ГГЕЕННЕЕРРААЛЛННЕЕ  РРЕЕГГУУЛЛААЦЦИИЈЈЕЕ  
 
Садржај Плана генералне регулације заштитне зоне комплекса манастира Жиче усклађен је 
са Законом о планирању и изградњи («Сл.гласник РС», бр. 47/03) и односи се на: 
 

1. Поделу грађевинског реона на јавно грађевинско земљиште и остало грађевинско 
земљиште. 

2. Трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну 
и другу инфраструктуру. 

3. Висинске коте раскрсница улица (нивелациони план). 
4. Намене површина које су претежно планиране у грађевинском реону. 
5. Поделу на зоне или целине са истим правилима грађења. 
6. Локације за јавне објекте. 

 
Основне фазе израде су следеће: 
 

1. Програм Плана генералне регулације заштитне зоне комплекса манастира Жиче. 
2. Доношење Одлуке о изради Плана генералне регулације. 
3. Израда предлога Плана генералне регулације. 
4. Јавни увид. 
5. Израда коначног решења и корекције након обављеног јавног увида. 
6. Доношење Одлуке о усвајању Плана генералне регулације.  
 

11..99..  ДДИИННААММИИККАА  ИИ  ППРРООЦЦЕЕДДУУРРАА  ИИЗЗРРААДДЕЕ  
 

1. Програм за израду Плана генералне регулације заштитне зоне комплекса манастира 
Жиче у периоду од децембра 2004. године до маја 2005. године. 

2. Доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације заштитне зоне комплекса 
манастира Жиче од маја до јуна 2005. године. 

3. Израда предлога Плана од маја до децембра 2005. године. 
4. Јавни увид од јануара до фебруара 2006. године. 
5. Израда коначног решења од марта до априла 2006. године. 
6. Доношење Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације заштитне зоне комплекса 

манастира Жиче мај 2006. године. 
 

 
мај јун Јул      август септем. октобар новембар децембар јануар фебруар март април мај 

Одлука о 
доношењу 
преграма 

27.05. 
2005. 

            

Одлука о 
изради 
Плана 

 14.06. 
2005. 

           

Израда 
предлога 

Плана 

      14.11. 
2005. 

      

Јавни увид         16.01.-
16.02. 
2006. 

    

Коначно 
решење 

          24.03. 
2006. 

  

Одлука о 
усвајању 

Плана 

            19.05. 
2006. 
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11..1100..  ФФИИННААННССИИЈЈССККАА  ССРРЕЕДДССТТВВАА    
 
Процена потребних финансијских средстава за израду Плана детаљне регулације заштитне 
зоне комплекса манастира Жиче је базирана на годишњем Програму уређивања јавног и 
осталог грађевинског земљишта за 2005. годину, усвојен под бр. 128/2005 дана 27.01.2005. 
године где је издвојено 500.000.00 дин. за израду планова. Обзиром на Програм израде 
регулације, може се рачунати на једну петину средстава у износу од 100.000.00 дин. Како ће 
израда Плана да пређе и у наредну годину, реално је очекивати да се износ ових средстава 
утростручи, ради израде потребних студија и анализа, тако да се износ укупних средстава за 
израду Плана процењује на 200.000.00 дин.  
 

11..1111..  ММЕЕРРЕЕ  ЗЗААШШТТИИТТЕЕ  ИИ  УУННААППРРЕЕЂЂЕЕЊЊАА  ЖЖИИВВООТТННЕЕ  ССРРЕЕДДИИННЕЕ  
 

Подручје обухваћено границама Плана је део јединствене урбане целине, па самим тим и 
интегралне животне средине.  
 
У погледу мера заштите и унапређења животне средине, као опште мере треба спровести 
смернице и услове заштите појединих области животне средине као што су пољопривреда, 
водопривреда, саобраћај, комунална инфраструктура, зеленило и др. 
 
Циљ ових мера јесте постизање уравнотежености природних и створених услова 
урбанизоване средине и самим тим остваривања квалитетније животне средине. 
 

11..1122..  ЗЗААШШТТИИТТАА  ВВААЗЗДДУУХХАА  
 

 У циљу заштите ваздуха чије загађење највећим делом у сеоском насељима потиче од 
сточних стаја и ђубришта, индустријских извора као и из саобраћаја, неопходно је спровести 
све донете одлуке Општине и предузећа које се односе на заштиту ваздуха. 

- повремено мерити карактеристичне загађиваче из саобраћаја (угљен диоксид, оксиди 
азота, формалдехид, олово) и повремено мерити “специфичне загађиваче” из 
енергетских, индустријских или других производних објеката који потенцијално 
угрожавају ваздух; 

- извршити максимално озелењавање слободних површина, како јавних, тако и у 
двориштима индивидуалних објеката, првенствено сађењем дрвећа са крошњама 
ради заштите од прашине, буке, неугодних мириса итд.; 

- за заштиту од издувних гасова, прашине и буке из саобраћаја приликом пројектовања 
и изградње саобраћајница предвидети заштитне дрвореде, евентуално и друге чврсте 
баријере; 

- приликом изградње нових или модернизације (реконструкције) постојећих 
производних погона који могу да угрозе ваздух насеља, дозволу за рад условити 
прилагођавањем одговарајуће документације о утицају грађења, употребе објекта 
или технологије рада на стање животне средине, са мерама њене заштите и то пре 
опредељења за одређену локацију. 

 

          11..1133..  ЗЗААШШТТИИТТАА  ВВООДДAA  
 
У циљу заштите површинских и подземних вода од загађивања из индустријских и 
комуналних извора отпадних материја, неопходно је: 
- редовно праћење исправности воде за пиће у насељеном месту Жича, уз доследну 

примену Закона о искоришћавању и заштити изворишта водоснабдевача; 
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- изградити колекторе кишне канализације, које усмерити на постојеће водотоке, 
раздвојити фекалне од кишних вода и укључити у главни фекални колектор; 

- употпунити водоводну и канализациону мрежу тамо где она не постоји и прикључити 
на њу сва домаћинства. Забранити коришћење септичких јама у зонама које су 
покривене канализационом мрежом и коришћење бунара за септичке јаме у зонама 
које су покривене водоводном мрежом; 

- за заштиту вода (и од вода) такође је битно регулисати речне токове – Ратинска 
река; 

- приликом изградње нових или модернизације (реконструкције) постојећих делатности 
који могу да угрозе воде (или земљиште) дозволу за пуштање у рад условити 
свођењем штетних отпадних материја у границе одређене Правилником о опасним 
материјама у водама; 

- евидентирати све загађиваче водотока на подручју села и спровести редовну 
контролу воде; 

 

11..1144..  ЗЗААШШТТИИТТАА  ЗЗЕЕММЉЉИИШШТТАА  ООДД  ЗЗААГГААЂЂЕЕЊЊАА  
 
Заштита земљишта најуже је повезана са заштитом ваздуха и воде, јер се многи загађивачи 
преко падавина, нагиба и пукотина у тлу и сл. преносе из вода у земљиште. 
 
У циљу заштите од отпадака из комуналне средине битно је да се у складу са одговарајућим 
прописима затворе све “дивље” депоније чврстог материјала (шута, песка, кућног смећа и 
др.). 
 
Решавање одлагања и одношења комуналног отпада мора се планирати уз обавезну 
рециклажу смећа. Евакуацију отпадака вршити у складу са важећим прописима. 
 

11..1155..  ЗЗААШШТТИИТТАА  ЖЖИИВВООТТННЕЕ  ССРРЕЕДДИИННЕЕ  ООДД  УУГГРРООЖЖААВВААЊЊАА  ИИЗЗ  ООССТТААЛЛИИХХ  ИИЗЗВВООРРАА  

ШШТТЕЕТТННИИХХ  УУТТИИЦЦААЈЈАА  
 
Заштиту од буке обезбедити одговарајућим распоредом стамбених и саобраћајница сходно 
прописима о дозвољеним нивоима буке у насељу. Да би се ово успешно провело потребна су 
повремена мерења буке у најугроженијим деловима села. 
 
Евидентирати све изворе јонизујућег зрачења, редовно их контролисати и обезбедити 
праћење радиоактивне контаминације животне средине. 
 
Због штетности електромагнетског зрачења у појасу ваздушних водова далековода, Планом 
се не предвиђа изградња објеката за боравак људи и домаћих животиња у зони од 15м од 
ваздушних водова обострано. 
Извести потребне санационе захвате у циљу регулисања, одвођења и снижења нивоа 
подземних вода, адекватно уређење терена са одговарајућом инфраструктуром, као и 
прилагођавања планирања даље градње постојећим природним условима терена. 
 
Посебну пажњу посветити озелењавању насеља (реконструкцији постојећег зеленила и 
његовој правилног дистрибуцији). Заштитно зеленило и зеленило површина спорта и 
рекреације, заједно са осталим категоријама зелених површина, као свеукупни фонд 
зеленила треба да има заштитну функцију у погледу прочишћавања ваздуха, смањења 
екстремне температуре, заштите од ветра, гасова, прашине, подземних вода, еолске ерозије, 
буке, вибрација и других штетних утицаја. 
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Правилном дистрибуцијом насељског зеленила чију кичму представља зеленило уз 
водотокове и међусобним повезивањем у систем зеленила, постићи ће се и веза са 
зеленилом ван изграђених површина. 

 

11..1166..  ММЕЕРРЕЕ  ЗЗААШШТТИИТТЕЕ  ООДД  ЕЕЛЛЕЕММЕЕННТТААРРННИИХХ  ННЕЕППООГГООДДАА  ИИ  РРААТТННИИХХ  РРААЗЗААРРААЊЊАА  

Мере заштите од елементарних и других већих непогода и просторно - плански услови од 
интереса за одбрану земље обрађују се у складу са: 

- Законом о одбрани (“Сл.гласник РС”, бр. 45/91); 
- Законом о заштити од пожара (“Сл.гласник СРС”, бр. 37/88); 
- Правилником за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара (“Сл.лист 

СФРЈ”, бр. 30/91); 
- Правилником о Изменама и допунама Правилника о техничким нормативима за 

изградњу објеката у сеизмичким подручјима (“Сл.лист СФРЈ”, бр. 55/83) и неопходне 
просторне и грађевинско-техничке услове и мере заштите за подручје обухваћено 
границама Плана опште регулације, утврђене (су) у сарадњи са надлежним војним 
органом и Министарством одбране и уграђене у концепт плана. 

Од стране Министарства одбране – сектора за грађевинско – урбанистичку делатност, 
управе за уређење простора и инфраструктуру одбране, Управа за одбрану Краљева, донета 
је Одлука о утврђивању степена угрожености насељених места у општини Краљево, са 
реонима угрожености и одређеном врстом и обимом заштите у тим реонима, што служи  као 
основ за дефинисање услова изградње склоништа. 
 
Сви новоизграђени стамбени и стамбено-пословни објекти треба да имају изграђена 
двонаменска склоништа допунске или основне заштите у складу са важећим техничким 
нормативима за склоништа («Сл. лист СФРЈ», бр. 55/83). 
  
Од ограде војног комплекса обезбеђен је појас заштитне зоне у ширини од 50.0м. 
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ДД  ОО  КК  УУ  ММ  ЕЕ  НН  ТТ  АА  ЦЦ  ИИ  ЈЈ  АА  ::  
 

 


