
Београд 02.04.2015. 



Општина Ивањица 
Површина 1090 km2 
Број становника 31 963 
Клима: планинска 
Удаљеност од Београда 224 

км 
19 MZ – 48 насељених места 
По степену 

развијеностиприпада III 
категорији општина 

 



Перспективе развоја Ивањице 
• Интензивни и плански развој 

пољопривреде - Производња здраве 
и еколошки исправне хране; 

• Развој шумарства,  очување и јачање 
шумског фонда, коме припада 49,54 
%  укупне територије општине;  

• Дрвна и текстилна индустрија; 
• Развој туризма јер је Ивањица 

проглашена ваздушном бањом, а 
подручје планине Голије Парком 
природе и Подручјем биосфере  

• обновљиви извори енергије: 
     локације за 64 мини-хе и највећи 

потенцијал дрвне биомасе у Србији. 

 



Парк природе Голија  
• Уредба о заштити ПП Голија из 2001. 

године из 2001. године 
• УНЕСКО – светска баштина, Резерват 

биосфере Голија - Студеница 
• Подручје општина  Ивањица, 

Рашка и Сјеница, као и градова  
Краљево и Нови Пазар укупне 
површине 75.183,00 ха 

• Територији општине Ивањица 
обухвата 55 % ПП Голија  

• Просторни план подручја посебне 
намене ПП Голија 

• Мастер план развоја туризма на Голији 
са пословним планом – 2007. година  

• Регистована 2 ЛАГ-а на овом подручју: 
ЛАГ Голија-Студеница и Планинска 
заједница Голија    
 

 



 
НУШИЋИЈАДА 
“Дођу гости, оду пријатељи!“ 
 Од 2010. године обновљен је фестивал 

Нушићијада чији је сновни циљ  овог 
унапређење тиристичке понуде 
општине и региона, са акцентом на   
богаћење културног живота заједнице 
као и активирање младих и 
талентованих грађана.  

Признања:  
•  Најбоља традиционална 

манифестација, „Туристичку слагалицу“ 
2010.  године 

• „Туристички цвет“ као најбољи 
специјални догађај у функцији 
промоције туризма – 2011. године 

• освојила и бројне награде за 
промотивни материјал.  

     



НУШИЋИЈАДА 



ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
• Општински услужни центар  
     основан   је 2004. године  
• Успостављен јединствен шалтер за 

издавање грађевиских дозвола и 
подршку бизнису 

• Канцеларија за локални економски 
развој – ЛЕР основана 2006. године  
 

• општина Ивањица је и чланица 
Националне алијансе за локални 
економски развој – НАЛЕД и  једнa од 
оснивача Регионалне агенције за 
просторни и економски развој  

    Рашког и Моравичког округа  
 

• Фонд за развој пољопривреде је  
   основан 2010. године и његова  
   средства су усмерена на унапређење   
    подстицајних мера у пољопривреди 
• Локална Канцеларија за младе 
 



Остварени резултати локалне сaмоуправе 

• Развоја општине се заснива на 4 локалне стратегије и 4 
ЛАП-а, као и на Регионалну стратегију 

•  Од 2002. године  реализовано преко 130 пројеката – 
највише из области инфраструктуре, с.заштите ,  

    васпитања и образовања, омладине и спорта... 
• општина Ивањица је на развојном и пројектном нивоу већ 

иницирала  партнерства са другим општинама у региону, 
као и развијена партнерства са НВО сектором на локалном 
нивоу; 

• развијене услуге социјалне заштите  - помоћ у кући, 
дневни боравак, предах-викенд програм, клуб за младе 



Даљи развој општине 

 
 Унапређење путне и комуналне 

инфраструктуре од значаја за развој 
општине 

 Санација депоније Грбавчевица  
 Изградња постројења за пречишћавање отппадних вода 
 Побољшање управљања отпадом на територији општине 
 Реконструкција магистралног водовода ( замена азбестних 

цеви) 
 Изградња путне инфраструктуре 

 
 



Даљи развој општине 

 
 
 
 Туристичка инфраструктура  
 
• Реконструкција главне улице у Ивањици – просторно културана 

историјска целина од великог значаја НКД 
• Изградња спортског рекреативног центра Јелића Поље 
     ( базени, хала, стадион , терени) 

• Оснивање завичајног музеја 
• Нушићијада- даљи развој 



Даљи развој општине 

 
 
 Енергетика и енергетска ефикасност 
Адаптација јавних објекта за побљшање ЕЕ  
Изграда пројектне документације и изградња  топлане на 

биомасу за јавне  објекте Дом Здравља, ОШ Милинко Кушић, 
Вртић Ђурђевак, Гимназија ( пројектана документација ) 

Изградња акумуалционог језера на реци Моарвици- куманица  
     25  000  000  м³ ( енергетско коршћење и водоснадбевање западне 

Србије) 
Изградња МХЕ на 25 преосталих потенцијалних локација 



Даљи развој општине 

 
 





ЦИЉ 

ПОЧЕТАК 



Хвала на пажњи ! 
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