''Службени лист општине Шабац'', бр. 22/92

ОДЛУКA
о проглашењу комлекса манастира Радовашница за
непокретно културно добро — споменик културе и
стављању под заштиту његове околине
Члан 1.
Овом Одлуком проглашава се за непокретно културно добро — споменик
културе комплекс манастира Радовашнице и ставља под заштиту његова околина.
Комплекс манастира Радовашница са својом околином може се користити за
потребе живота манастира као духовног и културног центра, чија се програмско-планска
садржина утврђује просторно-планским актом, уз детаљне услове прописане од служби
за заштиту споменика културе и заштиту природе.
Члан 2.
Комплекс манастира Радовашнице чине: црква св. Михајла и Гаврила,
археолошки остаци старих објеката и гробља, капела, звонара, стамбени и еконсмски
објекти.
Споменичка својства имају: црква св. Михајла и Гаврила, археолошки остаци
старих објеката и гробља и амбар-вајат.
- Црква св. Михајла и Гаврила, датира с почетка XV века, а подигнута је на
темељима старијег храма. Црква је 1941. године минирана и порушени су и попаљени
сви пратећи објекти.
Археолошка ископавања основне цркве и делова живописа
указују на архитектуру моравског стила.
- Амбар-вајат, саграђен од храстовине, у конструкцији бондрука, представља
добро очуван објекат народног градитељства.
Члан 3.
Споменик културе са заштићеном околином налази се на подручју општине
Шабац, К. О. Радовашница, на следећим катастарским парцелама: 451/1, 451/3, 451/5,
451/6, 451/7, 516/1, 559, 560, 561/1. 561/2, 561/3, 561/4, 561/5, 561/6, 562, 563, 564, 568,
569, 570/2, 57.1/3, 572, 573, 574, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 623/део, 628, 629, 630, 631,
632/2, 633.
Граница заштићене околине обухвата у потпуности напред наведене катастарске
парцеле и утврђује границу на изводу из катастарског плана у Р 1:2.500.
Укупно заштићена површина износи 53,92,51 ха.
Члан 4.
Сходно утврђеним вредностима манастира, начину презентације и коришћења
целог комплекса, прописују се и мере заштите споменика и његове околине.
За споменик културе утврђују се опште мере заштите према Закону о културним
добрима.
Посебне мере заштите, реконструкције и коришћења културног добра утврдиће се
искључиво на основу услова Републичког завода за заштиту споменика културе и
природе и Завода за заштиту споменика културе Крагујевац.

Поред задовољења потреба манастира за обављање верских обреда и економских
послова који обезбеђују егзистенцију, у манастирском комплексу се морају обезбедити
услови да се:
1} Изложи и презентује документација о геноциду над народом у I и П светском
рату;
2) Изложе и презентују сачувана покретна уметничко-историјска дела са
територије Шабачко-ваљевске епархије.
Члан 5.
За заштићену околину утврђују се опште мере заштите природе:
- забрањује се изградња индивидуалних стамбених и викенд објеката на
целом заштићеном простору.
- дозвољава се даља изградња викенд објеката у делу викенд насеља ради
његовог обликовања на парцели 561/1, искључиво на локацијама и уз услове Завода за
заштиту споменика културе Крагујевац,
- уређење, реконструкција и изградња објеката манастирског простора може се
вршити искључиво према Детаљном урбанистичком плану манастира Радовашница и уз
услове и мишљење надлежних институција заштите,
- изградња објеката инфраструктуре, саобраћаја и комуналне опреме вршиће
се на начин дефинисан пројектном документацијом, а према условима из ДУП и
надлежних институција заштите; комплетну инфраструктуру неопходно је подземно
спровести,
- забрањују се чисте сече шумских површина, посебно храстових састојина;
коришћење шума може се вршити искључиво сходно Закону о шумама, тако да се
форсирају опште-корисне функције шума.
Гајење и коришћење шумских површина спроводиће се кроз санитарне и
проредне сече, а дознаке за ове сече и отварање шумских путева вршиће се уз услове
Републичког завода за заштиту природе.
- Реконструкција и уређење зеленила у оквиру граница ДУП-а манастира
Радовашница вршиће се на основу услова Републичког завода за заштиту природе;
- При уређењу овог простора и реконструкцији објеката, посебно обратити
пажњу на заштиту и очување старих стабала (два бора и кестен);
- Забрањује се депоновање смећа и другог отпада над целом заштићеном
простору и испуштања отпадних вода директно у земљиште и водотоке;
Не дозвољава се експлоатација материјала из корита водотока на целом
заштићеном простору, као ни други радови који би у већој мери изменили природне
обале.
На делу простора где је дозвољено уређење водотока и рибњака (ДУП)
неопходно је извршити радове тако да се битно не наруши природни амбијент и очува
квалитет вода.
Члан 6.
Просторни и урбанистички планови и програми, шумско-привредне,
водопривредне и друге основе морају бити усаглашени са мерама заштите предвиђене
овом Одлуком.

Члан 7.
Сопственици и носиоци права, обавеза у погледу коришћења, управљања и
располагања спомеником културе и његовом заштићеном околином, дужни су да их
брижљиво чувају И одржавају у складу са овом Одлуком, као и да неодложно
обавештавају Завод за заштиту споменика културе из Крагујевца и Републичког завода
за заштиту природе о свим насталим правним и физичким променама.
Члан 8.
За предузимање конзерваторских, грађевинских радова и радова у заштићеној
околини потребни су услови и сагласност надлежних служби заштите споменика
културе и природе.
Члан 9.
Извршиоци радњи противних овој Одлуци казниће се по одредбама Закона о
културним добрима и Закона о заштити животне средине.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Шабац".

