РАШКА ИМА КУЛТУРНА ДОБРА
НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

О

пштина Рашка има велики број,
регистрованих, непокретних културних добара на својој територији.Та
добра, на свој начин, сведоче о значајним дометима
становништва, не само у области градитељства, већ и
о културном, историјском и економском развоју у
дугом временском периоду, од праисторије до данашњег доба. Сва та регистрована, непокретна културна добра , разврстана у одређене групе (Споменици,Спомен чесме и Споме плоче,
Археолошки локалитети, Стамбено-пословни објекти-варошке куће, Објекти
индустријског наслеђа, Објекти народног градитељства и стара гробља, Немачки
бункери поред железничке пруге) евидентирана су према подацима надлежног Завода
за заштиту споменика културе Краљево. Њихов списак, а реч је о више од стотину
објеката, је саставни део документа Стратешка процена утицаја Просторног плана
општине Рашка на животну средину. Наравно да нису сва та непокретна културна добра
једнаког значаја нити су пак сва у истом стању заштите. Уосталом њихово разврставање
па дакле и ниво припадајуће им заштите дефинисан је нормативним актима различитог
ниво међу којима је свакако најважнији Закон о културним добрима из 2011 године као
и низ других,подзаконских аката, међу којима су најважније различите Одлуке о
утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја.У
централном регистру Републичког завода за заштиту споменика културе тренутно jе,
на територији Србије, уписано 2536 непокретних културних добара, од тога 2192
споменика културе, 77 просторно културно-историјских целина, 191 археолошких
налазишта и 77 знаменитих места. Категорисаних непокретних културних добара има
782 од чега 200 од изузетног значаја а 582 од великог значаја.Међу непокретним
културним добрима од изузетног значаја налази се 155 споменика културе, 11
просторно културно-историјских целина, 18 археолошких налазишта и 16 знаменитих
места, а међу непокретним културним добрима од великог значаја 512 споменика
културе, 28 просторно културно-историјских целина, 25 археолошких налазишта и 17
знаменитих места. Од категорисаних непокретних културних добара у Листу светске
културне и природне баштине Унеска први је уписан споменички комплекс Стари Рас
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са Сопоћанима 1979. године, затим манастир Студеница 1986, следе манастир Дечани
2004, манастири Грачаница и Пећка Патријаршија и црква Богородица Љевишка у
Призрену 2006, као и археолошко налазиште Гамзиград / Ромулијана 2007. На
националном списку непокретни културних добара од изузетног значаја са територије
општине Рашка налази се манстир Градац а на списку од 630 непокретних културних
добара од великог значаја са територије општине Рашка налазе се манастири Стара и
Нова Павлица, цркве Светог Николе у Шумнику и Баљевцу и манастир Кончулић. У
Регистру територијално надлежног Завода за заштиу споменика културе из Краљева
,под различитим видовима заштите, поред већ поменутих непокретних културних
добара на националном нивоу налазе се још и: црква Свете Петке у Трнави, стара кућа у
Градцу (кућа Радомира Вујанца), Курсулића кућа, средњовековни град Брвеник са
црквом посвећеном Светом Николи, старо и ново купатило у Јошаничкој Бањи и
археолошки локалитет Зајачак у Кремићима.

Пише: Зоран Николић

Овај текст је један од садржаја медијског пројекта „Богатство градитељског наслеђа општине Рашка" кога
спроводе „КВ Новости-он лине" а кога је подржала општина Рашка.Ставови изнети у тексту су искључива
одговорност „КВ Новости-он лине" и ни на који начин не представљају ставове и мишљења општине
Рашка.
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