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ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ ФРУШКЕ ГОРЕ И СРЕМА 
 

Стеван М. Станковић
1
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Извод: Фрушка гора представља усамљену острвску планину издигнуту у среди-

ни панонске равнице. Многи светски признати научници је називају огледалом 

географске прошлости због своје културне и духовне историје. На падинама 

планине векује 17 манастира саграђених између XVI и XVIII века у стилу барока 

и моравске архитектуре средњовековне Србије. Управо због богатог културно-

историјског наслеђа, Фрушку гору називају још и Светом Гором и српским Ато-

сом. Некада се у њеним скривеним удолинама налазило чак 35 српских правосла-

вних манастира које је подизала деспотска породица Бранковић, настављајући 

тако култ старе Немањићке државе, али су они уништавани у ратовима и осваја-

њима. Од оних који су претрпели разарања, напознатији су Крушедол, Ново 

Хопово, Гргетег и Јазак. У њима су сахрањени многи знаменити Срби којима, 

између осталих, припадају патријарх Арсеније Чарнојевић, краљ Милан Обрено-

вић и кнегиња Љубица. Имајући у виду туристичке вредности Фрушке горе у раду 

се указује на комплементарност, међусобну условљеност и повезаност геогра-

фских, историјских и културних особености овог простора. 
 

Кључне речи: Фрушка гора, Срем, манастири, туризам, насеља 

 

Abstrakt: Fruška gora represents a lonely island mountain raised in the middle of the 

Pannonian plain. Many world-renowned scientists call it a mirror of the geographical 

past due to its cultural and spiritual history. On the slopes of the mountain there are 17 

monasteries built between the sixteenth and eighteenth centuries in the style of baroque 

and moravian architecture of medieval Serbia. Just because of the rich cultural and his-

torical heritage, Fruska gora is also called the Holy Mountain and the Serbian Atos. It 

used to be in its hidden cavities as many as 35 Serbian orthodox monasteries that were 

built by the despot family Branković, continuing the cult of the old Nemanjić state, but 

they were destroyed in wars and conquests. Of those who suffered destruction, the more 

familiar are Krušedol, Novo Hopovo, Grgeteg and Jazak. Many famous Serbs are buried 

in them, among them patriarch Arsenije Čarnojević, King Milan Obrenović and princess 

Ljubica. Having in mind the tourist value of Fruška gora, the paper points to the com-

plementarity, mutual conditionality and connection of the geographical, historical and 

cultural characteristics of this area. 
 

Keywords: Fruška gora, Srem, monasteries, tourism, settlements 
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Увод 

 

Фрушка гора је 78 km дугачка и 15 km широка планина, коју са севе-

рне стране прати ток Дунава, док се ка југу постепено губи у равнича-

рском Срему, чија је укупна површина 3.838 km
2
. Срем је географски, 

морфолошки, историјски и туристички најинтересантнији део Војводине. 

Главно планинско било Фрушке горе изграђено је од кристаластих шкри-

љаца, а падине од мезозојских и терцијарних наслага, међу којима се исти-

че лапорац, од значаја за рад фабрике цемента у Беочину. На неколико 

места у прошлости је експлоатисан грађевински камен. До надморске 

висине од 400 m, на благо нагнутим планинским падинама, наталожен је 

лес, основа за формирање плодног земљишта, погодног за раст шумског 

дрвећа, гајење воћа, посебно винове лозе, коју су овде донели Римљани за 

време владавине императора Проба. На више места има еруптивних стена, 

које указују на бурну геолошку и морфолошку прошлост, која је, поред 

осталог, представљена у рељефу са пет тераса, које су јасно изражене на 

северној страни. Фрушка гора има одлике острвске планине. Површина 

Фрушке горе је око 500 km
2
, a највиши врх, Црвени чот, достиже 538 m. 

Планина је лако проходна, ниска и питома и као таква била погодна за 

насељавање. Римљани су је називали Mons almus, што значи благородна 

планина. Данашњи назив потиче из VIII века, када су овде живели Франци 

(Фрузими).  

Због низа природних и антропогених вредности, историјских дога-

ђаја, познатих локалитета, сеоских и градских насеља, бројних споменика, 

цркава и манастира, као и због специфичности предеоних целина, биљних 

и животињских врста, године 1948. формирано је предузеће Народно изле-

тиште Фрушка гора, са седиштем у Сремској Каменици. Неколико година 

касније презентована је студија о шумско-предеоној основи Фрушке горе. 

Национални парк Фрушка гора проглашен 1960. године, први у тадашњој 

Југославији. Припада општинама Нови Сад, Ириг и Сремска Митровица. 

Границе Националног парка Фрушка гора одређене су 1962. године 

и он је тада захватао површину од 24.302 ha, а заједно са непосредном 

окружујућом зоном 45.000 ha. Уз План уређења, извршена је реонизација, 

дефинисане су основне одлике и одређене намене простора. Реч је о 

шумама, излетиштима, опоравилиштима, местима за логоровање и камп 

насељима, видиковцима, пропланцима, ливадама, ловним теренима, исто-

ријским споменицима, споменицима културе, музеју и арборетуму. 

Законом о националним парковима 1993. године утврђене су грани-

це Националног парка Фрушка гора припајањем Чортановачке шуме, 

Калишта, Шидског церја, Крушедолског гаја и Корушке, тако да му је 

данас површина 25.393 ha, по чему је трећи у Србији, иза националних 
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паркова Ђердап и Шар планине. Године 1993. основано је јавно предузеће 

Национални парк Фрушка гора са седиштем у Сремској Каменици.  

 

Непоновљива природа Фрушке горе 
 

Туристичке вредности Фрушке горе потребно је схватити у компле-

ментарности, спајању и прожимању низа природних и антропогених обје-

ката, појава и процеса, као и одговарајућих традиционалних и савремених 

манифестација спортског, етнографског, духовног, гастрономског и музи-

чког карактера. Убраја се у излетнички најпосећеније планине Србије, која 

је уз то позната по великом броју викенд кућа, привредних објеката у 

воћњацима и виноградима, угоститељским објектима поред прометнијих 

путева, на раскрсницама, у приобаљу Дунава, али и сликовитим сеоским 

насељима. 

У књигама из XVIII века, први пут је систематично представљена 

флора Славоније и Срема, укључујући и Фрушку гору. Два века касније 

објављени су значајни прилози о флори Фрушке горе, која по низу пока-

затеља спада у нашу најбоље и најдетаљније истражену планину. Чини се 

да је то последица њеног повољног географског, саобраћајног и туристи-

чког положаја и лаке приступачности свих њених делова током целе годи-

не. Близина Новог Сада, са севера, Београда са југоистока, Сремске Митр-

овице са југа и још неколико већих насеља, дају јој посебно обележје у 

смислу све развијенијег транзитног, излетничког, спортско-манифестаци-

оног, бањског туризма и боравка у бројним приватним викенд кућама. 

Од укупно 3.562 врсте виших биљака, регистрованих на територији 

Србије, 1.454 врсте, су пронађене на Фрушкој гори. Од укупног броја биљ-

них врста које су у нашој земљи законом заштићене, 70 расте на Фрушкој 

гори. Од посебног значаја је велики број орхидеја. Од 64 врсте које су 

нађене у Србији, 31 врста расте на Фрушкој гори, а од тога 17 врста има 

статус природних реткости. Интересантне биљке су кадивка, терцијарни 

реликт на Стражилову, пчелица на локалитету Главица, челинац као пано-

нски ендем, лоптица у Поповици, вероника код Черевића и Лежимира и 

овчије руно са Црвеног чота. Међу балканским елементима флоре, на Фру-

шкој гори је најзаступљенија сребрнаста липа. Дацијско-карпатским еле-

ментима припада Хојфелова зановет. На планини има медитеранских 

врста, попут црног граба. Из атланске групе биљака значајне су оне са 

уским ареалом. 

Посебну пажњу туриста и љубитеља природе привлаче пространи 

шумски комплекси Фрушке горе који дају основни изглед простору и 

извор су све потребнијег кисеоника. Истичу се шумске заједнице чистог 

граба, заједница фестуке и китњака. Шуме храста и белограбића, орије-
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нтисане ка плодној сремској равници, чине јој изразиту контраст. На 

надморској висини преко 300 m је мешовита шума брдске букве и липе, 

изнад које су састојине брдске букве и шумског вијука, шуме букве са 

маховином и заједнице цера и крупнолисног медунца. На Фрушкој гори 

постоји 21 шумска заједница. Најнижи делови Фрушке горе, имају степску 

и ливадску вегетацију. Овде крајем зиме и почетком пролећа цветају виси-

баба, дивљи зумбул, кукурек, љубичица, ледињак, плућњак, бреберина и 

јетренка, приређујући љубитељима природе непоновљиву изложбу обли-

ка, боја и мириса под ведрим небом. 

За Фрушку гору је карактеристичан велики број врста инсеката. 

Неке врсте су законом заштићене као природне реткости и налазе се на 

црвеним листама, јер су угрожене. То важи и за неколико врста гмизаваца. 

На планини и у њеној подгорини, регистровано је 220 врста птица, од 

којих је 150 у шумским комплексима и заштићеним природним резерва-

тима. Орнитологе и љубитеље природе посебно привлачи орао крсташ, 

чије је једино место гнездења у Србији. На Фрушкој гори живе патуљасти 

орао, орао кликтавац, даурска ласта, дрозд камењар, сеница, крстокљун, 

зимовка, црна жуна и друге птице. Део природног богатства Фрушке горе 

може се видети у изложбеним просторијама Завода за заштиту природе 

Србије у Новом Саду. 

Од посебног значаја су локалитети са наглашеним функцијама изле-

тничког туризма и рекреације. Истичу се Змајевац, Липовача, Иришки ве-

нац, Чортановци, Бранковац, Ердевик, Стражилово, Вилине воде, Лете-

нка, Рохањ база, Главица и комплекс Електро Војводине. Сви излетнички 

и туристички локалитети Фрушке горе лако су приступачни и добро посе-

ћени. Уз све то има центара стационираног и бањског туризма, уз више 

локалитета и насељених места познатих по манифестацијама различитог 

значаја и карактера. Неколико маловодних потока, који са Фрушке горе 

теку ка Сави, преграђени су ниским бранама те су створена вештачка 

језера, од којих су нека за време лета добро посећена. Истичу се Бруја и 

Мохарач код Ердевика, Чалма и Врањаш код Манђелоса, Кудреч у 

близини Врдника, Шеловренац код Марадика, Међеш и Борковачко неда-

леко од Руме и Шидска шидина код Сота, као и оно крај Лединаца. Током 

године Национални парк Фрушку гору посети преко 50.000 туриста, који 

остваре више од 150.000 ноћења. Број излетника је знатно већи. По броју 

викенд кућа, Фрушка гора је међу првима у Србији. 

Мало је планинских предеоних целина у нашој земље који попут 

Фрушке горе, њеног националног парка, сеоских и градских насеља на 

њеним падинама, имају тако богато културно-историјско наслеђе предста-

вљено археолошким локалитетима, црквама, манастирима и споменицима 

различитих врста из више временских периода. Уз природу, која је крајње 
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контрасна равници Срема, ка којој се Фрушка гора благо спушта, и при-

обаља Дунава, ка којем се обрушава лесним одсеком, богатство културног 

наслеђа, вишеструко је допринело проглашењу Фрушке горе национа-

лним парком. 

 

Планина и равница у вечном прожимању 
 

Већи део Срема је равничарски и налази се поред Саве и Дунава. Из 

алувијалних равни ових река, терен се постепено издиже према Фрушкој 

гори, другој по висини планини у Војводини, после Вршачких планина у 

Банату (Гудурички врх 639 m). Сава, Дунав и Босут, окосница су хидро-

графске мреже Срема. Планина и равница у Срему у вечном су прожима-

њу, функционалном допуњавању и туристичкој препознативости. Лака 

проходност у готово свим правцима, редовне аутобуске линије између 

бројних насеља, дају јој одлике својеврсног саобраћајног полигона. Кроз 

знатан део Срема путује се железницом на правцима Београд – Шид – 

Загреб (запад) и Београд – Нови Сад – Суботица – Будимпешта (север). 

Привлачношћу се истиче Обедска бара, која је законом заштићена. 

Дугачка 13 km, широка 750 m, са просечном дубином воде од 2,5 m, има 

14 окана, делова без вегетације. Природни резерват захвата површину од 

9.820 ha, а околна заштитна зона 19.611 ha. Богатство воде и мочварних 

биљака, којих има више од 500 врста, допуњује 200 врста зополанктона. 

Рибљи свет је представљен са више од 20 врста. Од 220 врста птица, 

колико је овде запажено, 140 врста имају статус природних реткости. Овде 

живи 50 врста сисара, 13 врста водоземаца и 12 врста гмизаваца. 

Недалеко од Обедске баре и Купинова, у равничарском Срему, нала-

зи се манастир Фенек, који се први пут помиње 1563. године. Манастир је 

спаљиван 1914. и 1942. године, али је временом обнављан. Црква барокног 

стила има осмоугаоно кубе и декоративан звоник. Иконостас, уметничко 

дело вредних мајстора резбара, потиче из 1798, а зидне слике из 1859. 

године. Ту је и село Купиново, подигнуто на месту града Купника, који се 

помиње у XIII веку. Истиче се црква Светог Луке. Старе сеоске куће и 

помоћне зграде, покривене трском, са изрезбареним и обојеним дрвеним 

елементима, трајна су етнолошка обележја овог дела Срема и као таква 

законом заштићена. Зна се да је манастир Фенек посебан значај имао за 

време Првог српског устанка 1804-1813. године, који је организован под 

вођством Карађорђа Петровића (1762-1817). Тада је прихватао избеглице 

из Србије. Међу њима су били и сам Карађорђе, као и прота Матија 

Ненадовић (1777-1854), војвода, писац, дипломата и председник Совјета. 

Данашња црква је саграђена у стилу барока, са осмоугаоним кубетом и 

декоративним звоником.  
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На туристичком путовању по Срему, могуће је боравити у Пећи-

нцима и провести пријатно време у Српском музеју хлеба, једином те 

врсте код нас и другом у Европи, после оног у Улму. Пространо двориште 

увек украшено сезонским цвећем, зидови осликани фреско портретима 

Немањића, фуруна за печење хлеба, жрвањ и други експонати, срећу се 

само овде. Сликар и ентузијаста Слободан Јеремић  увек је спреман да 

покаже хиљаде експоната, посебно 100 врста обредног хлеба (славски, 

божични, ускршњи, задушни, свадбени). Збирка експоната (хлеб, алатке, 

машине, уметничке слике, сувенири) се непрестано обогаћује, музејски 

комплекс шири и постаје све посећенији. То траје од 1974. године и 

трајаће занавек, јер су житна поља Срема и хлеб основа живота. 

 

Специфичности јужних планинских падина 
 

Посматрана са севера на југ, тј. у меридијанском правцу, Фрушка 

гора је асиметрична планина. Северне падине су стрме, понегде стеновите 

или покривене лесом, док су јужне благе и под плодним педолошким 

покривачем, погодним за узгој различитих пољопривредних култура. На 

северној страни Фрушке горе, наспрам Новог Сада, са десне стране 

Дунава, на узвишеном стеновитом терену, налази се Петроварадин. Реч је 

о насељу и тврђави која предстаља леп видиковац на знатна пространства 

Срема и Бачке. Убраја се у старе насеобине, јер је за време Римљана овде 

постојало утврђење Castrum, а у време Византије, Петрикон. Насеље је 

крајем XV века проширио мађарски надбискуп Петрус де Варда, од чијег 

је имена изведен назив Петроварадин. Град и тврђаву освајали су Аустри-

јанци и Турци, али су објекти временом обнављани. Године 1948. Петро-

варадинска тврђава је законом заштићена. Мостом је повезана са Новим 

Садом. Историјски значај, туристичко-угоститељски објекти, моћни беде-

ми, подземне просторије, куле, уметничке галерије, атељеи сликара и ску-

лптора, музејски експонати, планетаријум, туристичке и музичке манифе-

стације (Exit) у тврђави или Горњем граду и сакрални објекти (Фрање-

вачки самостан са црквом Светог Јурја, православни храм Светих апостола 

Петра и Павла) у Доњем граду, туристички су веома привлачни. 

Западно од Петроварадина, на падини Фрушке горе, оријентисаној 

према Дунаву, налази се Сремска Каменица, сликовито насеље, које је у 

средњем веку представљало утврђену варош. Под називом Camone поми-

ње се 1223. године. Данас је то градско насеље (11.000 становника) са 

познатом болницом, али и меморијалним музејем у кући у којој се родио 

лекар, песник, оснивач и уредник публикација, драматург, Змај Јован Јова-

новић (1823-1904). Музеј и гроб недостижног дечјег песника, покретача 

часописа Невен, посећује хиљаде ученика на школским екскурзијама. 
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Југоисточно од Петроварадина, само 15 km даље од Инђије, у приобаљу 

Дунава, налази се Сланкамен, окружен виноградима, познат по извору 

лесковите воде, некада добро посећеној бањи, данас специјалној болници. 

На јужним падинама Фрушке горе, налази се сликовито насеље 

Врдник, које се убраја у најстарија у Срему, смештено на благо нагнутим 

странама потока Дубочац, Моринтово и Врдник и издуженим косама изме-

ђу њих. Терен је благо заталасан, препознатив по наглашеној хоризонта-

лној разуђености, јужној експозицији, изванредној осунчаности и закло-

њености од северних ветрова. За Врдник се каже да је насеље стрмих 

улица и кућа на брегу, иако је читаво насеље са непосредном околином на 

надморској висини од 200 до 250 m. Терен северно од насеља, код оста-

така Врдничке куле, достиже надморску висину од 320 m, a врхови Мори-

нтово (347 m) и Забеља (350 m), на посебан начин доприносе лепоти про-

стора. Године 1910. Врдник је имао 4.012 становника. Депопулацион, као 

и нека друга насеља Војводине, данас има нешто мање од 3.000 житеља.  
 

 
Фотографија 1. - Хотел Premier Aqua у Врднику 

 

Године 1804. недалеко од Врдника отворен је рудник мрког угља, 

који је означио полет у развоју Врдника и његових функција, утолико пре 

што је изграђена и термоелектрана. Рудник је затворен 1968. године, чиме 

је означена извесна стагнација Врдника. Пошто је у дубоким хоризонтима 

рудника откривена термоминерална вода, (32.5
о
С), иста се већ више 
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деценија користи за бањско лечење и рекреацију посетилаца. Најбољи 

ефекти постижу се код лечења дегенеративних болести локомоторног апа-

рата (артритис, спондилоза, запаљенски и ванзглобни реуматизам, повреде 

меких ткива, периферна одузетост, псоријаза и сл.). Уз то, развијен је 

богат програм савремених СПА третмана. Медицински и спортски објекти 

су бројни и разноврсни, а околина привлачна. Хотели Термал и Premier 

Aqua добро су попуњени током целе године. 

 
Табела 1. - Туристи и ноћења у Врднику 

Година 
Т    у    р    и    с    т    и Н    о    ћ    е    њ    а 

Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни Укупно 

1980. 9.586 160 9.746 20.742 925 21.667 

1991. 8.114 275 8.389 47.206 977 48.283 

1995. 6.462 53 6.515 42.198 117 42.315 

2000. 9.655 575 10.240 67.741 2.785 64.526 

2005. 8.132 621 8.753 47.644 2.645 50.289 

2010. 8.603 800 8.863 60.245 3.567 63.812 

2015. 15.404 2.690 18.094 57.410 7.331 64.741 

 

Рума (30.076 становника) је општински центар са 17 насеља. Под 

називом Arpatolo помиње се 1323. године. Плански се развија од 1746. 

године, када је израђен први урбанистичи план. Има цркве Светог оца 

Николаја из 1759. године, Сошествија Светог духа (Грчка црква) из 1840. 

године, Вазнесења Господњег завршену 1861. године, као и римокато-

личку цркву Уздизања Светог крижа из 1813. године. Неколико споменика 

и Завичајни музеј од посебног су значаја. Поред пута за Јарак налази се 

летњиковац Фишеров салаш. У Руми се родио Павле Вујевић (1881-1966), 

знаменити географ, потамолог и климатолог, који је после одбране докто-

рске дисертације у Бечу, на позив Јована Цвијића, дошао у Београд где је 

изабран за првог доцента за климатологију новооснованог Универзитета. 

Из Руме се лако и брзо стиже у Шид. Ово сремско насеље статус 

града је добило 1773. године и данас има 14.900 становника. За љубитеље 

уметности и туристе, Шид је интересантан по Галерији сликара Саве 

Шумановића (1896-1942), која је основана 1952. године. Дела непролазне 

вредности Пијани брод, Илочки друм под снегом, Шидски виногради, 

Јесењи пејзаж, Доручак на трави, Пејзаж из Срема, Берачице, Улица у 

Шиду, Цигнка, Словачки крај и друга, светске су вредности. Преносећи на 

платна део свог завичаја, Сава Шумановић на својим платнима представља 

пролеће када цвета цвеће, лето са бујним зеленилом, јесен са бакарно-

златним увелим лишћем и зиму бескрајне белине снега, али увек јасно, 

једноставно и прозрачно. Галерија је легат сликареве мајке, која је кућу, 
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земљиште и 399 радова даривала граду, под условом да се слике не могу 

отуђивати.  

Јужно од Шида, у селу Вишњићеву, поред реке Босут, године 1834, 

сахрањен је слепи гуслар Филип Вишњић, рођен око 1765. године, по 

чијем је казивању Вук Стефановић Караџић (1787-1864) 1815. године у 

манастиру Шишатовцу, забележио предивне епске песме о Првом српском 

устанку. У Вишњићеву је средином октобра 2010. године подигнут споме-

ник Филипу Вишњићу. У близини Вишњићева се налази познато ловиште 

Моровић. 

 

Од Римљана до наших дана 
 

Из равничарског Срема, као својеврстан стожер давне прошлости 

истиче се Сремска Митровица (37.750 становника). У доба владавине 

Римљана то је био царски град Сирмиум, један од четири царска града на 

нашим просторима. Посебно је познат као родно место седам Римских 

царева, од укупно осамнаест, колико је рођено на тлу наше земље. Трагови 

давне насељености и објекти археолошког и историјског значаја, данас су 

на дохват руке, јер су на знатним површинама откопани, рестаурирани, 

конзервирани и туристима презентирани. Царска палата, терме, мозаици, 

остаци улица и водовода, палате, житница, систем за грејање, градски 

бедем, музеј и лапидаријум, као и новији објекти (православна црква 

Светог Стефана, зграде на Барокном тргу, Бајићева кућа у којој је Музеј 

Срема, Галерија Срема, Галерија сликара Лазара Возаревића), велике су 

историјске, културне и туристичке вредности. Све то указује на наглашену 

културно-манифестациону туристичку функцију Сремске Митровице, која 

је уз то јак индустријски центар, препознатв по бродоградилишту на Сави 

и неколико индустријских објеката. Римски град Сирмијум се интензивно 

развијао у трећем и четвртом веку, али су га 441. године освојили Хуни, а 

крајем шестог века похарали и запалили Авари. По манастиру Светог 

Димитрија, насеље се извесно време називало Димитровица. Више година 

Митровица је била значајно насеље Војне границе између Турске и 

Аустроугарске. 

Недалеко од Сремске Митровице, са десне стране Саве, уз Мачва-

нску Митровицу, налази се законом заштићени природни резерват Заса-

вица. Истиче се као све посећенија туристичка вредност вишеструко 

комплементарна Срему, иако није у његовим природним границама. Реч је 

о природном добру од изузетног значаја прве категорије. Датира из 1997. 

године, када је река Засавица, дугачка 33 km, са бројним меандрима, 

вировима и трстицима, смештена између Дрине на западу и Саве на севе-
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ру, законом заштићена, иако је, због богатог биљног и животињског света, 

пажњу истраживача привукла још 1892. године.  
 

 

Фотографија 2. - Осматрачница у законом заштићеној Засавици 

 

Данас у Засавици има више од 600 врста биљака, међу којима су 

неке реликтне, ендемске, ретке и угрожене. У водама Засавице живи 250 

врста алги и 180 врста зоопланктона, од којих је 25 овде први пут 

евидентирано и увршћено у регистар Србије. Рибљих врста има 21. 

Посебно је интересантна риба мргуда или умбра, које нема више ни у 

једној другој реци Србије. Птичјих врста је 185. Од 2005. године овде 

живи неколико породица даброва, који су се брзо прилагодили новој 

средини. 

 

Сакрални објекти симбол времена и простора 
 

Посебну историјску, културну, националну и туристичку вредност 

Фрушке горе представљају њени манастири, због којих планина носи 

епитет Фрушкогорска Света Гора (Српски Атос). Погодности за усамље-

нички живот монаха, условиле су подизање бројних сакралних објеката. 

Монашке насеобине биле су заједничке до поделе цркве на Западну и 

Источну, али су још извесно време прилазиле једна другој, под утицајем 

власти, историјских прилика и верског опредељења. Засноване на дубоким 
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коренима обе вероисповести имале су у Угарској, као и на Фрушкој гори, 

своје објекте током XIII и XIV века. Надирање Турака са југа на север, 

условило је масовне сеобе српског становништва, које је градило нове 

центре верског живота. Уз постојеће и обновљене сакралне објекте, грађе-

ни су нови, те је до извесне мере промењен културни живот и физионо-

мија непоредног окружења. У изградњу цркава унети су елементи виза-

нтијске традиције и декорисања. Заблистали су олтари и фреске велике 

уметничке вредности. Манастирске ризнице су обогаћене значајним књи-

гама и мноштвом црквених реликвија. У манастирским конацима борави-

ли су знаменити људи. Култура, уметност, књижевност, зрачили су широ-

ким простором.  

Цркве и манастири на Фрушкој гори су добијали помоћ из Влашке, 

Москве и Кијева. Две сеобе народа са Косова и југа Србије, преко Саве и 

Дунава, улиле су нову снагу свештенству, животу и култури Срба на 

Фрушкој гори. Стварањем војне границе, која је из Славоније продужена 

до Земуна, створени су услови за формирање Карловачке митрополије. 

Одлуком цара Леополда I од 21. августа 1690. године, Срби у 

Угарској су добили слободу вероисповести, употребу старог календара и 

право да бирају архиепископа. На основу тога, патријарх Арсеније III 

Чарнојевић приступа организацији српске цркве у Угарској. После његове 

смрти, на народно-црквеном сабору, одржаном у манастиру Крушедолу 

1708. године, успостављена је Крушедолска митрополија. Због бољих 

саобраћајних веза, седиште митрополије је 1713. године пренето у Сре-

мске Карловце, када митрополит добија звање архиепископа. За само 

неколико година изведена је реформа школа, основана Богословија, обно-

вљен манастир Гргетег, подигнуте митрополитска резиденција и Саборна 

црква у Сремским Карловцима. Манастири Фрушке горе су средином 

XVIII века имали 5.000 металних украсних предмета, 2.000 штампаних 

књига, 1.400 икона, 500 рукописних књига и низ других драгоцености. 

Иако су током времена, готово сви страдали, рушени, паљени и пљачкани 

(последњи пут за време Другог светског рата) обнављани су и данас 

законом заштићени. 

Од посебног историјског, културног, насеобинског и туристичког 

интереса су Сремски Карловци, данас једно насеље једна општина на 

падинама Фрушке горе и у приобаљу Дунава, на надмордкој висини од 

120 до 140 m. Делови овог насеља познати као Горњи град и Доњи град 

имају 3.024 домаћинства и 8.530 становника. Сремски Карловци су један 

од симбола Срема, Војводине и Србије. Насеље се први пут помиње 1308. 

године. За време аустроугарске владавине насеље се називало Castellum 

Karan. Турци су га освојили 1521. године и пред налетом Аустроугарске 

спалили 1688. године. Обнови и напретку насеља допринеле су црквене 
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старешине из околних сакралних објеката, посебно из манастира Круше-

дол. Овде је 1713. године установљено седиште Карловачке митрополије. 

Иза тога почињу да раде школе (основна 1726. године, класична гимназија 

1731. године, богословија 1794. године) које се убрајају у најстарије и 

најорганизованије у Србији.  

 

 

Фотографија 3. - Поглед на манастирски комплекс Ново Хопово 

 

Током година Сремски Карловци су средиште црквеног и духовног 

живота и уздизања, са резиденцијама српских митрополита и патријарха. 

Овде је 1699. године потписан Карловачки мир између чланица Свете 

лиге, Аустрије, Пољске и Венеције, с једне стране, и Турске с друге стра-

не. Капела мира и данас је добро посећен сакрални објекат, са крстом и 

полумесецом на врху куполе. Неколико зграда, цркава, споменика и 

манифестација, чине Сремске Карловце значајним туристичким центром 

Фрушке горе и Срема. Међу историјским, уметничким и туристички при-

влачним објектима истичу се Капела мира, Гимназија изграђена 1891. 

године, дворац Јосифа Рајачића, кућа Домитрија Анастасијевића, оснивача 

Карловачке гимназије, Богословија, музеј, Саборна српска православна 

црква из 1758-1762. године, Римокатоличка црква саграђена 1768. године, 

Магистрат (сада архив), апотека из 1890. године, чесма Четири лава, 

Митрополија, Стефанијум и др. 

На себи својствен начин, само са неколико реченица, историјску 

слику и значај Сремских Карловаца, боље него многи други, дочарао је 

књижевник Борислав Михајловић Михиз (1922-1997). Некадашњи упра-
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вник библиотеке Матице Српске у Новом Саду, есејиста и драмски писац, 

проницљив до најфинијих детаља, беспрекоран стилиста писане речи, 

оштрог пера и топле душе, написао је следеће: „Кад су већ давно у носта-

лгичну прошлост утонули Рас, Призрен и Скопље, кад је згаснуо после-

дњи краткотрајни блесак моравске деспотовине и пали дворови Београда и 

Смедерева, Срби задуго немају престоницу. Обнова патријаршије учи-

нила је да Пећ, у недостатку цивилне, постане духовна српска престоница. 

Центар српске цркве, Чарнојевићевом сеобом, прешао је у пречанлук, и 

после кратке амбулантне селидбе од Београда до Сентандреје, најзад се 

зауставио и настанио у Карловцима. Тако је овај панонски градић постао 

духовно и цивилизацијско средиште српског народа.“ 

Недалеко од Сремских Карловаца су Чортановци, привлачан тури-

стички центар поред Дунава, смештен у богатом воћарско-виноградарском 

делу Фрупке горе. Лако је приступачан са раскрснице старог пута Београд 

– Нови Сад, односно раскрснице за Крушедол и Иришки венац, ка западу 

и Дунаву, ка истоку. 

Јужније од Сремских Карловаца, са обе стране старог пута Београд – 

Нови Сад, налазе се Инђија, Стара Пазова и Нова Пазова, три градска 

насеља у аграрно богатом простору, препознатљивом по новим индустри-

јским и трговинским објектима, уз прометне саобраћајнице, са више 

функција, међу којима је и туристичка.  

Инђија се као самостално насеље помиње 1455. године и интереса-

нтна је по насељавању Чеха, Немаца и Мађара. Данас има више од 26.000 

становника. Препознаје се по православној цркви Ваведења Пресвете 

Богородице из 1754. године и католичкој цркви Светог Петра из 1872. 

године, обе 1977. године проглашене културним добрима. Музеј се налази 

у кући која је саграђена 1873. године. Спортски терени, са базенима који 

се пуне термалном водом из дубоких артешких бушотина, и бројне 

манифестације, доприносе препознативости овог места. Стара Пазова је 

насеље са лепо уређеним центром. Има готово 19.000 становника. На сада-

шњој локацији насеље се почело градити у другој половини XVIII века, 

када је насељено Србима, после којих се досељавају Словаци, којих и 

данас има. Православна црква Светог Илије је из 1825. године, а 

Евангелистичка из друге половине XVIII века. Из великог дистрибутивног 

центра, различита роба се свакога дана доставља потрошачима широм 

Србије. Нова Пазова је основана 1792. године, када су је населили Немци. 

После Другог светског рата, исељавају се Немци, а досељавају становници 

из јужне Србије, Македоније, Црне Горе и Босне и Херцеговине. 

Православна црква је посвећена Светој Петки. Постоји и храм Сошествија 

светог Духа. Данас у овом насељу живи 10.000 становника. Неколико 

познатих компанија овде има своје производне погоне. 
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Крушедол, маузолеј и ризница фресака 

 

Манастир Крушедол се налази у југоисточној подгорини Фрушке 

горе, недалеко од раскрснице путева Београд – Нови Сад и Чортановци - 

Иришки венац. Крушедол су између 1509. и 1515. године подигли владика 

Максим, односно деспот Ђорђе Бранковић и његова мајка Ангелина, који 

су помоћ добили из Русије и Влашке. Црква манастира Крушедол посве-

ћена је Благовештењу. Има одлике сакралних објеката моравске архите-

ктонске школе. Основа цркве је у облику триконхоса, са полукружном 

певничком и олтарском апсидом. Сводови наоса су полуобличасти, а кубе, 

које је изнутра кружно, споља осмоугаоно, лежи на четири стуба зару-

бљених ивица. Припрата је одвојена од наоса и има равне зидове са два 

прозора. Високи трем, испред улаза, потиче из 1745. године. Четворо-

спратни звоник изведен у стилу барока, повезан је са западним делом 

конака и највиши је објекат Крушедолског комплекса. Црква је споља 

једноставно омалтерисана и одише беспрекорном белином. У поткровном 

венцу има орнамената биљне вреже која је стилизована у знаку бидерма-

јера. Врата и прозори су од камена, који је украшен биљним и геоме-

тријским барељефним мотивима. Зид око манастирског комплекса, кула на 

улазу, паркинг простор и уређене стазе, потичу из наших дана. 

Унутрашњост цркве представља најбогату ризницу фресака рафини-

раног колорита и снажног израза Срба у Војводини. У црквеној припрати 

на фрескама које потичу из 1543. године и црквеном наосу, који је осликан 

1545. године, насликани су Стефан Немања, Свети Сава, Стефан Првове-

нчани, Стефан Дечански, Владислав, краљ Милутин, кнез Лазар и Бранко-

вићи, као ктитори. Лепотом се истичу иконе Исуса Христа, Светог Јована 

Претече и Арханђела Гаврила, које су приказиване на изложбама евро-

пског и светског значаја, посебно на оној Уметност на тлу Југославије, 

која је одржана 1971. године у Паризу. Реч је о монументалном фреско-

сликарству, префињених боја и снажног израза, што указује на то да су 

сликари били пореклом из Грчке, односно са Свете Горе. Посебну вре-

дност представља иконостас, који су једним делом радили мајстори слика-

ри из Румуније. Манастир Крушедол је био и остао познат по богатој ризн-

ици. Највреднији предмети пренети су и презентују се јавности у Музеју 

Српске православне цркве у Београду, који се налази у згради Патри-

јаршије, наспрам Саборне цркве. 

У манастиру Крушедол, који с правом означавамо српским Парте-

ноном, сахрањени су владика Максим-Ђорђе Бранковић, његова мајка 

Ангелина, патријарх Арсеније III Чарнојевић, патријарх Арсеније IV 

Чарнојевић-Шакабента, митрополит Јован Георгијевић, митрополит Иса-

ија Ђаковић, пуковник Атанасије Рашковић, војвода Стеван Шупљикац, 
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београдски митрополит Петар, књегиња Љубица и краљ Милан Обре-

новић, те је реч о својеврсном маузолеју. Манастирски конаци изграђени 

1759. године, више пута обнављани и данас се користе. У манастиру Кру-

шедол 1861. године се замонашио Иларион Руварац, човек великог иску-

ства и оштроумних речи. 

У литератури је констатовано да је „Оснивањем Крушедола, обно-

вом Митрополије и градњом осталих манастира, Срем у етничком и култу-

рном смислу постао саставни део Србије. Фрушкогорски манастири су на 

најбољи начин неговали целовитост српске црквене културе и доцније, 

после пада Срема под Турке (1521), а особито после обнове Пећке патри-

јаршије (1557).“ Крушедол је био седиште митрополије од 1708. до 1713. 

године. За време Другог светског рата није рушен, али је опљачкан. 

У селу Крушедол постоји Сретењска црква, коју је 1512. до 1516. 

године градила деспотица Ангелина Бранковић, по повратку из Влашке, 

где је добила извесну материјалну помоћ. Сретењска црква је једнобродна 

грађевина, са петостраном олтарском апсидом, припратом и звоником. 

Осликана је 1634. године. Због честих страдања, првобитни слој фресака 

слабо је очуван. Зна се да је функционисао као женски манастир, али је 

због ратова извесно време био напуштен. Иконостас, у стилу барока, дело 

је Теодора Димитријевића Крачуна и Димитрија Бачевића, познатих 

иконописаца. Од 1753. године, метох је манастира Крушедол. 

 

Ремета и Хопово 

 

Манастир Велика Ремета први пут се помиње у једном ферману 

султана Сулејмана II у вези са манастирским дажбинама. Ктитор је био 

српски краљ Драгутин. Манастирска црква је посвећена Светом Дими-

трију и потиче из 1534. године, а фреске из 1568. године, када је овде 

написана књига и урађена фреска Светог Димитрија. Звоник из 1734. 

године, висок 39 m, убраја се у највише у Срему. Делови манастирског 

конака и монашких ћелија су из четврте деценије осамнаестог века. Мана-

стир се налази недалеко од раскрснице Чортановци – Иришки венац – 

Рума и лако је приступачан. Иако је готово два века зрачио лепотом и 

напретком, 1716. године спалили су га Турци, али је убрзо обновљен. Зна 

се да је овде 1721. године боравио Јеротеј Рачанин, писац књиге Пут у 

Јерусалим, која се уважава као први путопис наше новије књижевности. 

Интересантно је да се овде налазе експонати српске духовне музике 

Музиколошког института Српске академије наука и уметности. 

Избегавши из Србије, овде су се сместили монаси из манастира 

Раковица код Београда и Вољавча код Крагујевца. Велика страдања 

манастир је претрпео у Другом светском рату. Манастирска црква има 
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облик крста са тространом олтарском апсидом. Истиче се барокни звоник 

са пирамидалним кровом. Већина фресака је временом уништена. На 

иконостасу се истичу четири престоне иконе добијене из царске Русије. 

Конаци из XVIII и XIX века као правоугаоник опасују црквени комплекс. 

Манастир Мала Ремета се налази поред села и манастира Јазак и 

лако је приступачан са пута Врдник – Рума. Садашња црква, изграђена на 

темељима старог храма, убраја се у најмање, али најлепше на Фрушкој 

гори. Ктитор манастирске цркве, која је посвећена Светом покрову, био је 

краљ Драгутин. Има основу у виду крста, олтарску апсиду и кубе, покри-

вено лимом. Спољни зидови су украшени венцем слепих аркада. Обнови-

ли су га монаси из манастира Раче 1697. године. О изградњи цркве 1738. 

године уговор су склопили мајстори Тодор и Никола и братство манастира 

Беочин, заједно са ктитором Станком Милинковићем из села Шумља. 

Данашњи изглед цркве датира из 1739. године. Престоне иконе дело су 

Јанка Халкозовића из 1759. године. Уз цркву је 1758. године подигнут 

конак. 
 

 

Фотографија 4. - Споменик Кипови недалеко од Ирига 

 

Старо Хопово се налази поред пута Рума – Нови Сад, недалеко од 

излетишта Иришки венац. Из постојећих списа се зна да је реч о метоху 
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Новог Хопова и да потиче из 1752. године. Храм је подигнут на месту 

цркве брвнаре, која је страдала 1751. године. Скромних димензија и зна-

тних оштећења, црква има облик правоугаоника са полукружном апсидом 

унутра и петоугаоном споља. Над полукружним луковима изграђено је 

десетострано кубе. Део иконостаса, рађен у дуборезу (26 икона), спасен је 

од страдања у Другом светском рату и после рестаурације враћен на своје 

место. Метох је манастира Ново Хопово и припада општини Ириг. 

Посебно интересантним, из овог дела Фрушке горе и њене подгори-

не, чини се Ириг, сликовито насеље транзитног карактера на путу преко 

планине који повезује сремско Подунавље са сремском Посавином. Седи-

ште је општине и има око 4.400 становника. Ириг је један је од центара 

фрушкогорског виноградарства. Има неколико познатих винарија и мани-

фестације у вези са грожђем и вином. Из историје је познто да му је стано-

вништво страдало у епидемији куге, која је харала јужним делом Срема од 

14. јула 1795. године до фебруара 1796. године. Заразну болест, дотле 

невиђених размера, донели су турски трговци и војници. У Иригу је тада 

умрло 53% укупног становништва. На тешке дане куге подсећа спомен 

комплекс Кипови, који је подигнут 1797. године, поред пута Рума – Ириг. 

Ново Хопово је лако приступачно аутомобилом и аутобусом са пута 

Рума – Нови Сад, преко Фрушке горе. Црква потиче из 1576. године, али 

има доказа да је овде постојао знатно старији храм. Црква је саграђена у 

виду триконхоса од тесаног камена и опеке. Има олтарску и три бочне 

апсиде. Спољни зидови и кубе са 12 прозора, украшени су слепим арка-

дама. Унутрашњост цркве први пут су осликали монаси са Свете горе 

1608. године. Пре тога, око 1578. овде је радила манастирска школа. 

Градитељ цркве манастира Ново Хопово био је широких замисли, 

одличан познавалац архитектуре свога времена, са извесним источњачким 

утицајима. Успео је да сажме елементе моравског градитељства и исла-

мске утицаје у ванредно обликовано дело. Такву грађевину Турци су спа-

лили 1688. године. Касније су црква и конаци више пута пљачкани и раза-

рани. У Другом светском рату оштећени су конаци, који су у приземљу и 

између два спрата имали серију аркада и стубова, између којих су се све-

тлост и сенке преплитали на најразличитије начине, стварајући несваки-

дашњи призор. Данас се убраја у ред најпосећенијих манастира Срема. У 

време црквених празника, посебно ђачких екскурзија (пролеће, јесен), на 

пространом паркингу буде на десетине аутобуса са ученицима из 

различиутих делова наше земље. 

Фреске у цркви Новог Хопова потичу из 1608. и 1654. године. На 

старијим фрескама запажа се утицај италијанске ренесансе, док су млађе у 

духу традиције. Иконостас из 1770. године израдио је Теодор Димитри-

јевић Крачун. Овде је 1893. године, патријарх Георгије основао монашку 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стеван M. Станковић 

 

 18 

школу, јер је раније постојало монашко училиште. У Новом Хопову је од 

1757. до 1760. године, боравио књижевник, просветитељ, министар про-

свете и оснивач Велике школе у Србији, Доситеј Обрадовић (1739-1811). 

Успомену на знамениту личност чува извор крај конака. Доситејева чесма, 

саграђена је у знак обележавања тристоте годишњице велике сеобе Срба. 

Планирано је уређење Меморијалног музеја Доситеја Обрадовића. Овај 

знаменити великан наше културне прошлости, прво образовање је стекао у 

Чакову у Банату. Из Темишвара је дошао у манастир Хопово, одакле је 

наставио путовања и усавршавања у Далмацији, Грчкој, Италији, Руму-

нији, Немачкој, Енглеској, Русији и Цариграду. Последње године живота 

провео је у Србији, где је 1808. године основао Велику школу и 1810. 

Богословију. Сахрањен је поред Вука Караџића, у порти Саборне цркве у 

Београду. 
 

 

Фотографија 5. - Црква манастира Ново Хопово 
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Гргетег, Јазак и Врдник 
 

Манастир Гргетег се налази недалеко од села Нерадин и излетишта 

Иришки венац. Први пут се помиње 1619. године, али је више пута рушен 

и обнављан. Има записа који казују да је црква постојала 1771. године. 

Детаљно је обновљена 1901. године, али је страдала у Другом светском 

рату. Године 1950. и 1965. изведени су обимни радови на обнови и 

заштити за потребе Архива Србије. Црква је сазидана од камена и опеке у 

виду триконхоса са полукружном олтарском апсидом и високим звоником 

изнад припрате. Иконе на зиданој олтарској прегради 1774. године, сликао 

је Јаков Орфелин, али је зид срушен 1900. године. Иконостас Орфелина 

Стефановића из 1901. године, замењен је иконостасом Уроша Предића 

(1857-1953), препознатив по престоним иконама на којима су предста-

вљене стајаће фигуре Светог Николе, Пресвете Богородице са Христом у 

наручју, Исуса Христа и Светог Јована Крститеља. Хорска зимска капела, 

цркве манастира Гргетег, јединствена је код нас. Склад и лепота су бескра-

јни и непоновљиви, као што је то и царски трон са иконом и кивотом 

краља Уроша. Манастирска црква је посвећена Светом Николи. Ктитор је 

био Вук Бранковић, познат и као Змај Огњени Вук, српски великаш, кома-

ндант десног крила Српске војске у Косовском боју 1389. године.  

У конаку манастира Гргетег од 1874. до 1905. године живео је архи-

мандрит Иларион (Јован) Руварац (1847-1905) професор и ректор Карло-

вачке богословије. Необично обдарен, иако је студирао права, и завршио 

богословију, истицао се делима историјског садржаја. Истинитошћу чиње-

ница борио се против лажног представљања историјских догађаја и лично-

сти, романтичарског заноса и култа. Био је „најодлучнији представник 

фрушкогорског калуђерства тога времена“. У манастирском конаку уређен 

му је меморијални музеј, док се гроб налази на брежуљку недалеко од 

манастира. У манастирском конаку је стална музејска поставка Ризница 

фрушкогорских манастира.  

Јазак је манастир недалеко од Врдника. Црква посвећена Ваведењу, 

помиње се 1522. године. Ктитор овог објекта је био Јован Бранковић. Овде 

се вековима негује култ светог краља Уроша, чије су мошти донете 1705. 

године. Данашња црква је саграђена 1736. године. Обновљена између 

1926. и 1930. године, страдала је у Другом светском рату. Има облик три-

конхоса, петострану апсиду и кубе које се ослања на четири стуба. Високи 

звоник има једноделне прозоре, који са бифорама и трифором на апсиди, 

уз камен и малтер, слепе аркаде оштрих лукова и кордонски венац, дају 

привлачан изглед цркви. Иконостас је израдио Димитрије Бачевић. Посе-

бно вредним овде се налазе тронови краља Уроша, Богородице и 

архијерера. 
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У књигама је констатовано да су манастирски конаци истините 

архитектонске чистоће, складних маса и ритма носача и сводова. „У призе-

мљу тече низ снажних четвртастих стубаца од љубичастог камена и 

њихови лакши наставци на спрату с подједнаким растојањима. Сви су 

међусобно повезани облим луковима потиснутих и оивиченних чеоних 

страна (на исламски начин). Носе крстасте сводове ходника. Образују 

читаво коло разговетних кружних линија и сферних исечака, сливену 

снажну симфонију једноликог ритма и мотива, али који звучи без замора, 

као лепа тема која се понавља у невероватном извођењу ведре музике са 

преласком из сазвучја у једногласни снажни јек“. Унутрашњи зидови нису 

осликани. Иконостас је израдио Димитрије Бачевић уневши у српску 

уметност извесне елементе ренесансе. 
 

 

Фотографија 6. - Црква манастира Врдник (Нова Раваница) 

 

Манастир Врдник, познат и под називима Нова Раваница и Врдни-

чка Раваница, налази се у бањском насељу Врдник, на јужној страни Фру-
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шке горе. Лако је приступачан и добро посећен. Први пут се помиње 1589. 

године. Нова црква подигнута је између 1801. и 1811. године. После стра-

дања за време аустријско-турских ратова, 1697. године обновили су је 

свештеници из Раванице, манастира недалеко од Ћуприје. Овде су дошли, 

враћајући се у домовину после изгнанства до Сент Андреје у Мађарској, 

докле су стигли носећи мошти кнеза Лазара. Са собом су на Фрушку гору, 

донели мошти српског кнеза Лазара, цркву посветили Светом Јовану 

Крститељу и завршили је 1811. године. 

Током минулих векова манастир Врдник је неговао и ширио култ 

кнеза Лазара, који је на бакрорезу Захарија Орфелина приказан у боју на 

Косову 1389. године. Сликар, бакрорезац и картограф, Захарије Орфелин 

(1726-1785), био је члан царско-краљевске Бечке академије уметности и 

због тога у вредност његовог дела не треба сумњати. Црква је једнобродна 

грађевина са осмоугаоним кубетом и звоником, изведеним у духу барока, 

класицизма и бидермајера. Белином спољних зидова, са низом украсних 

елемената плитког барељефа, никога не оставља равнодушним. Иконостас, 

дело Димитрија Аврамовића, настао 1853. године, сличан је иконостасу 

Саборне цркве у Београду. Лепотом плене царске двери изведене у дубо-

резу са две иконе, поред којих је кивут са делом моштију светог кнеза 

Лазара. Уметничке и историјске вредности из манастирске ризнице, међу 

којима и покров од црвене свиле, вез монахиње Јефимије, прве српске 

књижевнице, са Похвалом кнезу Лазару, недавно детаљно рестауриран, 

чува се у Музеју Српске православне цркве у Београду.  

У пространом дворишту, окруженом конацима, постављен је споме-

ник Милици Стојадиновић Српкињи (1828-1878) која је прву песму обја-

вила у тринаестој години, а затим три велике збирке песама и дневник У 

Фрушкој гори. Била је пријатељ Вука Караџића и његове кћерке Мине. За 

Вука је сакупљала песме и приче и бележила народне обичаје. У мана-

стиру се сваке године одржава Видовдански сабор у знак сећања на Косо-

вски бој. 

 

Шишатовац, Петковица и Бешеново 

 

Шишатовац је један од већих манастира Фрушке горе. Налази се у 

западном делу планине, недалеко од Лежимира. Основали су га монаси 

који су због турског насиља напустили манастир Жичу код Краљева. На 

рушевинама старе цркве 1520. године, саградили су храм посвећен Рођењу 

Пресвете Богородице. Из једног турског документа из 1634. године, којим 

дозвољавају обнову манастира, закључује се да је био порушен. Данашња 

црква сазидана је између 1758. и 1778. године. Извесно време овај мана-

стир је био посвећен Светом Николи и називао се Реметица. После 
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разарања у Другом светском рату, још увек није до краја обновљен. 

Манастир Шишатовац је током свог постојања прихватао бројне знаме-

ните људе. Овдашњи монаси и данас негују славу светог Стефана Шти-

љановића. Посећивао га је пећки патријарх Пајсије, писац биографије 

Стефана Штиљановића, ратника и светитеља који је 1540. године сахра-

њен на манастирком гробљу. Манастир су посетили Арсеније III и Арсе-

није IV. Овде је боравио филозоф, правник, професор богословије, архима-

ндрит и горњокарковачки епископ, Лукијан Мушицки (1777-1837) који је 

сарађивао са Вуком Караџићем, Доситејем Обрадовићем и Јернејем Копи-

тарем (1780-1844), филозофом и цензором словенских и новогрчких 

књига, посебно je значајaн по сарадњи на обликовању српског књижевног 

језика. Манастир је имао богату библиотеку, чије су књиге, поред осталих, 

користили Јаков Гершић, Григорије Магарашевић, Вук Караџић и други. 

Познато је да је 1815. године у Шишатовцу извесно време провео 

Вук Караџић и ту бележио народне песме које му је казивао слепи гуслар 

Филип Вишњић. Научним истраживањима у Шишатовцу бавио се фило-

лог и историчар Павел Јосиф Шафарик (1795-1861), један од вођа чешког 

и словенског покрета за национално ослобођење и први директор ново-

основане српске гимназије у Новом Саду. Добро је познавао историју 

словенских језика и књижевности и био од утицаја при покретању 

часописа Летопис Матице српске.  

Манастир Петковица се налази недалеко од Шишатовца. По запису о 

живописању цркве 1588. године, закључује се да је настао нешто раније. 

Дуго је био напуштен и више пута обнављан, а црква доста измењена. 

После Другог светског рата преуређен је кров, ојачан звоник и откривене 

фреске, које су биле прекречене. Фреске су очуване у наосу, док су при-

прата и спољни зидови под малтером. Иконостас је из 1753. године. Црква 

је од камена, са прозорима на кубету. На западној страни постоји низак 

звоник.  

Бешеново се убраја у мање манастире Фрушке горе. Налази се седам 

километара даље од Црвеног чота. Јужно од манастира је село Бешеново, а 

источно манастир Мала Ремета. Црква Светих Арханђела Михаила и 

Гаврила, грађена је од цигала. Имала је мермерни под, осмострано кубе, 

изнад наоса и троспратни звоник. Живописана је 1467. године. У Другом 

светском рату је паљен, рушен, миниран и бомбардован. Манастирски 

комплекс обновљен је од 2012. до 2015. године.  

 

Кувеждин, Привина Глава и Дивша 

 

Манастир Кувеждин, са црквом која је посвећена успомени на Све-

тог Симеона и Светог Саву, налази се на југозападним обронцима Фрушке 
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горе, у атару села Кувеждин, недалеко до села Дивош. Помиње се 1569. 

године. На месту старе цркве, године 1815-1816, подигнута је нова, која је 

порушена у Другом светском рату. Црква је била правоугаоног облика, са 

кубетом и звоником. Заједно са конацима деловала је као богат дворац у 

негованом парку. Првобитни иконостас урадио је Јанко Халко-зовић 1772. 

године, али je касније пренет у цркву села Опатовца. Зидне слике и ико-

ностас дело су академског сликара Павла Симића (1818-1876) и предста-

вљале су сцене из живота Светог Саве и Светог Симеона. Данас је Куве-

ждин велико градилиште. После детаљне обнове заблистаће у свој својој 

лепоти портала, иконостаса, икона, полијелеја, свећњака, трона, налоња, 

мермерног пода, хорске галерије, пространог конака, уређеног дворишта и 

извора Светог Саве. 

На узвишењу, поред манастира, налази се барокна капела, око које је 

монашко гробље. У овом манастиру у XVII веку нашли су уточиште 

монаси из манастира Винча и Сланци, оба крај Београда. Овде су донели 

разне драгоцености и рукописне књиге. Све то је највећим делом спаљено 

током Другог светског рата. Неке сачуване иконе изложене су у Галерији 

Матице српске у Новом Саду. 

Манастир Привина Глава или Прибина Глава налази се 5 km севе-

розападно од Шида. Лако је приступачан са пута Шид – Илок. Први пут се 

помиње 1607. године. Овде је 1627. године боравио патријарх Пајсије, 

познат по обимном књижевном раду. Настојао је да српски народ повеже у 

чврсту целину, те је обилазио крајеве насељене Србима. У манастиру је 

нашао илуминарну књигу, Минхенски псалтир. Књигу је поправио, пре-

повезао и вратио манастиру са својеручним записом 1629. године. Из ове 

књиге се закључује да су монаси манастира Привина Глава основали 

манастир Ковиљ, код истоименог насеља, недалеко од Дунава. Манастир 

Привина Глава је опустошен за време аустријско-турских ратова 1688. 

године. Препознаје се по почетку зидања нове цркве, која је освештена 

1760. године. Грађена по узору на цркву Новог Хопова, са касније дози-

даним звоником и конацима. Имала је иконостас и осликане певнице. 

Манастир Дивша, познат и под називом Ђипша, налази се на поло-

вини пута између Ердевика, са југа, и Нештина, са севера. У познатим 

писаним изворима први пут се помиње у привилегији аустроугарског цара 

Јосипа I, кoja је издата у манастиру Кувеждину 1706. године. Црква Светог 

Николе зидана каменом и циглом, потиче из XVI века. Зна се да је храм 

1744. године обновио Петар Јовановић из Новог Сада. Од првобитних 

икона, сачуване само две. Црква је готово у потпуности уништена у Дру-

гом светском рату и делимично обновљена 1971. године. Иконостас Тео-

дора Стефанова, рађен у духу барока, чува се у Галерији Срем у Сремској 

Митровици. 
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Беочин и Раковац 
 

Манастир Беочин се у писаним изворима први пут помиње 1622. 

године, када је игуман Лонгин жалио што је он разорен. Седам деценија 

касније, патријарх Арсеније III одобрава монасима из манастира Раче, који 

се налази недалеко од Бајине Bаште и у близини реке Дрине, да се настане 

и обнове Беочин. Црква је изграђена између 1731. и 1740. године, када су 

сазидани и конаци. Године 1762. на западној страни је дограђен барокни 

трем са аркадама. Детаљна рестаурација манастирског комплекса обавље-

на је 1893. године. За време Другог светског рата манастир је опљачкан. 

Уметничке вредности однете су у Загреб, али су касније враћене у Београд. 

На великој једнобродној грађевини, налази се пространа олтарска 

апсида, која је са унутрашње стране полукружна и надовезује се на 

правоугаоне певничке испусте. Наглашена висина цркве потиче од утицаја 

готике. У једној гробници манастира Беочин налазе се мошти Војислава 

Настића (1914-1964) светог Варнаве хвостинског, епископа, писца и затво-

реника. Недалеко од Беочина налази се дворац Шпицер, подигнут 1848. 

године. Током времена био је лечилиште, одмаралиште, основна школа, 

угоститељски објекат и културни центар. 

Манастир Раковац је изграђен на археолошки богатом локалитету, с 

налазима из неолита, бронзаног доба и халштата. Остаци германских гро-

бова, трагови римске архитектуре, византијских икона, средњовековних 

цркава и конака, указују на бурну историјску прошлост овог локалитета. 

Манастир потиче из XVI века, на шта указује у зид припрате уписана 

1533. година. Раковац је био центар за преписивање књига. Године 1700. 

овде је преписан Душанов законик, а 1714. написан Раковачки србљак. У 

Другом светском рату, због партизанске базе која се налазила овде, непри-

јатељ је спалио и разорио готово све манастирске објекте. Манастирска 

црква је касније рестаурирана. Зидана је од камена и има облик издуженог 

крста са осмоугаоним кубетом, олтарском и двема бочним апсидама. Заје-

дно са новим конаком, капелом и гробљем, представља јединствену целину. 

 

Закључак 
 

Фрушка гора и Срем су синоними, два недељива појма, са безбој 

елемената спајања и прожимања времена и простора, археолошких лока-

литета и савремених остварења, културе и уметности, сеоских и градских 

насеља, путева и пруга, историјских догађаја и сакралних објеката, 

пространих воћњака и винограда, шумских комплекса и плодне равнице, 

викенд кућа, хотела, ресторана и одмаралишта. Ниска планина, са нацио-

налним парком, готово подједнако удаљена од Београда, Земуна, Панчева, 
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Шапца, Зрењанина и Бачке Паланке, са градовима у непосредној околини, 

или на њеним падинама, какви су Нови Сад, Рума, Ириг, Врдник, Сремска 

Митровица, Шид, Инђија, обе Пазове и други, на себи својствен начин 

предодређена је за развој више врста туризма. Погодује развоју транзитног 

туризма, у готово свим правцима, јер је инфраструктурно добро опре-

мљена. До највиших делова планине, долинама потока, и преко превоја, 

изграђени су асфалтни путеви. Са југа и истока се налазе давно изграђене 

железничке пруге међународног значаја. Погодује развоју излетничког и 

спортско-манифестационог туризма. Обе врсте су добро заступљене и 

одвијају се из матичних места ка добро познатим локалитетима у разли-

читим деловима планине. Давно је позната по стационарном туризму у 

приватним викенд кућама, којих је на планини и у њеној подгорини 

неколико стотина. На бази лековите воде, бањски здравствено-лечилишни 

и рекреативни туризам, одвија се у Сланкамену и Врднику, који је недавно 

обогаћен луксузним хотелом Премијер аква. Неколико дечјих одмара-

лишта истиче се добром опремљеношћу и максимуном посета за време 

летњег и зимског школског распуста. Историјски значајни локалитети, као 

и важни догађаји, подстичу манифестациона туристичка кретања. 

Фрушкогорски манастири су велика и за истраживања различитих 

врста и повода, веома значајни јер су одувек зрачили несаломљивом сна-

гом и вером за свеукупне животне потребе Срба северно од Саве и Дунава. 

На Фрушкој гори данас постоји 17 активних манастира и већи број цркава 

у градским и сеоским насељима. Многи објекти се обнављају. Дани када 

ће заблистати у свој непоновљивој лепоти су пред нама. Манастири Фру-

шке горе су све посећенији. Црквама, конацима, фрескама, иконостасима, 

високим звоницима, ктиторима и знаменитим људима, који су у њима 

боравили и стварали, као и историјски важни догађаји, велика су култу-

рно-историјска, али и туристичка вредност. Све то указује на поливале-

нтност и полифункионалност туризма у Срему и на Фрушкој гори, про-

страној целини без праве конкуренције у другим деловима наше земље. 

Планина и равница у вечном прожимању, непоновљива су просторна 

целина богата вредностима, ка којима се упућује све већи број туриста. 
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TOURIST VALUES OF FRUŠKA GORA AND SREM 

 

Summary 
 

Fruška gora, the former island of the Pannonian Sea, belongs to the island's old, bushy 

mountains. Fruška gora mountain ranges from the east and north limit the alluvial levels 

of the Sava and Danube, and from south and west, Srem valley. The highest parts of the 

Fruška gora are the most visited and most attractive to visitors due to the numerous ex-

cursions. Crveni čot, Veliki gradac, Iriški venac and Stražilovo, where the monument to 

the poet Branko Radičević is located, are just some of them. The northern circumfer-

ence of the mountain descends to the Danube and in this area between the river and the 

mountain, Novi Sad and Sremski Karlovci are located. The natural wealth, which was 

first declared in Serbia as a national park, is inhabited by rare species of plants and ani-

mals. What makes this mountain extraordinary is its rich vineyards. The tourist-

geographical value of Fruška gora is certainly contributed by monasteries on its slopes, 

which testify to the turbulent past of this area. Due to a number of natural, historical, 

cultural, civilizational and tourist features, Fruška gora represents a unique landscape 

for the development of various types of tourism. Geography, history and culture of 

Fruška gora provide a variety of contents suitable for research, analysis and conclusion. 
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РАЗВОЈ ЕКОЛОШКЕ МИСЛИ ТОКОМ РЕНЕСАНСЕ И  

ВЕЛИКИХ ГЕОГРАФСКИХ ОТКРИЋА 
 

Mирољуб А. Милинчић
1
*, Трифонов Александар**, 

Наталија Јакубовскаја** Владан Грбовић* 

* Универзитет у Београду  Географски факултет 

** Лењинградски државни универзитет Пушкин 
 

Извод: Географија животне средине и екологија настају са развојем матичних 

наука: географијa, биологијa, економијa, геологијa, историјa, социологијa али и 

многих других. Посебно значајан импулс је била појава нових теоријских и емпи-

ријских приступа у проучавању односа живог света и људског друштва са окру-

жењем (животном средином). Рад анализира појаву и развој научне мисли током 

периода ренесансе и великих географских открића, посебно оне сегменте нуклеу-

сних знања релевантне за екологију и географију животне средине. Овај период 

карактерише конципирање научних хипотеза о настанку Земље, пореклу и еволу-

цији живота али и многе друге релације објеката, појава и процеса у окружењу. 

Приказани сегменти стваралаштва појединих мислилаца јасно указују на општи 

развој науке али и елемената значајних за каснији настанак еколошког начина ми-

шљења и понашања. Овај рад је наставак истраживања историјата развоја научне 

мисли у домену географије животне средине и екологије, започетих у часопису 

Глобус бр. 41. 
 

Кључне речи: развој, проблеми, екологија, животна средина, еколошки процес. 
 

Abstract: Environmental Geography and Ecology arise from the development of moth-

er's sciences: geography, biology, economy, geology, history, sociology, but also many 

others. A particularly significant impulse was emergence of the new theoretical and 

empirical approaches in studying the relationship between the living world and human 

society with the environment. The paper analyzes the birth and development of scien-

tific thought during the Renaissance period and great geographical discoveries, especial-

ly those segments of the nucleus knowledge relevant to ecology and environmental ge-

ography. This period is characterized by conception of scientific hypotheses about the 

origin of the Earth, evolution of life, as well as relations of many objects, phenomena 

and processes in the environment. Shown segments of individual thinker's creations 

clearly point to the general development of science and to the elements important for the 

subsequent emergence of an eco-friendly way of thinking and behavior. This paper is an 

extension of the research of history of the scientific thought development in geography 

of the environment and ecology domains, started in the journal Globus number 41. 
 

Key words: development, problems, ecology, environment, ecological process 
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Увод 
 

Пре него што су географија животне средине и екологија добиле 

истраживачку и академску самосталност дошло је до јасног раста коли-

чине знања, ширења истраживања и реалног познавања света. Пресудно 

значајна фаза у целокупном развоју научне мисли десила се током периода 

ренесансе и великих географских открића. Треба имати у виду да је апо-

стофираном врменском оквиру, нарочито у Европи, претходио неповољан 

период за науку и свакодневни живот. Средњи век је био тежак и погубан 

за многе области људске егзистенције и напретка, а наука је вероватно 

била његова највећа жртва. Бављење науком је било непожељно („јерес”), 

а знање о реалном свету непотребно. Многобројни покушаји открића су 

презрени и одбачени. Прелазак са догматског на научни поглед на свет 

био је постепен и тежак, а за појединце склоне истини и опасан. Ствари су 

се промениле новим таласом открића и новом философијом живљења, коју 

су најавили мислиоци, научници и истраживачи током периода ренесансе 

и великих географских открића. 

Током средњег века Европу, нарочито њен западни део, карактери-

ше стагнација науке и назадовање реалног разумевања света и човековог 

места у њему. Уместо објективног знања наметнута је потреба веровања у 

истине записане у светим књигама – под притиском догматизма, сујеверја, 

мистицизма и диктатуре владајућих црквених и световних елита. Античко 

схватање цикличних промена света замењено је линеарним концептом 

његовог пропадања (дегенерације). 

Многа претходна достигнућа науке
2
 су свесно потиснута или пала у 

заборав и зато што је уместо питања како, наступило време питања зашто. 

Људи су окренути религији, а она одређује како мислити, каква питања 

постављати, како се понашати, шта се може проучавати. Овај период Пе-

трарка (Francesco Petrarca, 1304-1374) назива „мрачно доба” како би указао 

на проблем нижег интелектуалног нивоа у коме живи у односу на време 

класичне антике. Био је велики противник владајуће средњовековне фило-

софије (схоластике), начина размишљања, писања и расправа, поред оста-

лог и зато што њима нису третирани проблеми реалног света. 

Током средњег века хришћанство је успоставило коегзистенцију 

науке и религије. Наука се често своди на философију, а по правилу је у 

служби теологије: „philosophia ancilla theologicae” (философија слушкиња 

                                                 
2
 Милинчић и др. (2016) у раду Антички корени развоја еколошке мисли дају пре-

сек појаве релевантних идеја и развоја научне мисли током времена античке Грчке 

и Рима, посебно оне сегменте нуклеусних знања релевантне за екологију и животну 

средину. Такође ова тема је обрађена и од стране Ђорђевић  и Михајловић (2015). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗВОЈ ЕКОЛОШКЕ МИСЛИ ТОКОМ ... 

 29 

теологије)
3
, са задатком да тумачи Библију и друге свете књиге. Као сре-

дњовековна хришћанска философија, схоластика није имала задатак да 

трага за новим знањима већ да омогући лакше разумевање истина објавље-

них у Библији и другим светим књигама. Представе о континуираном и 

аутономном ремоделовању света релативно су брзо „пале у заборав” – ни-

су биле на позицијама јудео-хришћанског учења и свештенства о промена-

ма које нису по вољи Творца, односно метафизичког погледа на свет. 

Проучавање света у оквирима хришћанства се базира на постулату 

Библијске представе о божанском стварању, општем паду човечанства 

(линеарна деградација) и потопу као општој катастрофи. Истичу се идеје 

узвишености Бога, безначајности природе, хијерархијског поретка приро-

дних појава које су намењене човеку (природа је креација творца створена 

искључиво за потребе људи). Теологија инсистира да је природа божја 

креација и организација окружења и света кроз трансформацију „хаоса” у 

„космос”. Општи поредак ствари зависи од Творца, а одсуством ове 

координације владао би „хаос”. Влада идеја о геометријски савршеном 

свету са центром у Јерусалиму. 

 

Ренесанса, време повратка научних принципа 
 

Ренесанса (препород) је културно - историјски појам коме претходи 

хуманизам, односно период уважавања људског, а пре свега проблема 

васпитања и образовања. Она обухвата временски период од средине XIV 

до краја XVI века. Године 1450. карактерише доминантно простор дана-

шње Италије, али се до краја XVI века шири на Холандију, Француску, 

Немачку и Пољску. Током овог периода долази до крупних културних, 

научних, техничких и технолошких преокрета, појаве великих философа, 

истраживача и уметника. Гутемберг је својим радом и иновацијама омогу-

ћио већу доступност књига (прва штампарија 1450) и брзо ширење знања. 

Укинут је монопол на писменост, а књига постаје доступна ширем кругу 

читалаца – нови медијум масовног комуницирања и ширења знања. 

Ширење граница познатог света и његово боље разумевање у вели-

кој мери је омогућено многобројним проналасцима за проучавање макро 

(телескоп) и микро света (микроскоп). Такође, велика географска открића, 

техничка достигнућа и унапређење природе самог мишљења доприносе 

реалнијем сагледавању окружења. Највећи труд је био усмерен на борбу 

против црквених догми и схоластичке традиције (разум насупрот вери), а 

за индивидуализацију личности, нов начин разумевања света и смисла 

                                                 
3
 Синтагма је први пут уведена од стране Петра Дамијана (1007-1072), редовника 

и свештеника, једног од најплоднијих писаца XI века. 
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људског живота. Ренесанса је поступном променом стања ума (појединца 

и друштва) истински створила услове за смену парадигми у погледу на 

свет, од теолошке (теорија дегенерације) као почетка на врхунцу, до нау-

чне шеме о почетку на дну (теорија еволуције). Међутим, Cowdin (2000) 

износи тврдњу да су главни извори савремене еколошке кризе управо 

акумулирани на философским и научним достигнућима оствареним током 

XV и XVI века. 

 

Истакнути ствараоци ренесансе 
 

Да Винчи (Leonardo di ser Piero da Vinci, 1452-1519), је поливале-

нтни мислилац и стваралац (научник, сликар, вајар, архитекта, инжењер) 

ренесансе. Верује да је главни задатак науке да утврди законитости приро-

дних појава на принципу узрочности. Изучавајући биљке интересује се за 

структуру и функционисање светлости, ваздуха, воде и минералних делова 

земљишта. 

Интересовање за историју живота на Земљи, наводи га на разми-

шљање о вези Земље и Универзума и безначајној позицији коју наша Пла-

нета заузима у свеопштем простору. Негира централни положај Земље, 

како у универзуму, тако и у сунчевом систему. Претпостављао је дугу гео-

лошку прошлост Земље, а разумео је и механизме издизања копна, ерозије 

и поједине геохемијске циклусе. 

Противио се уобичајеном тумачењу распрострањења фосила морс-

ких животиња на копну, па и високим планинама. Није био задовољан 

објашњењем да је то последица општег потопа
4
 или игре природе. Бавио 

се проблемима уређења градова и решавању проблема одвајања теретног 

од путничког саобраћаја у циљу смањења буке у појединим градским 

зонама. За воду истиче да је покретач природе, а био је и саучесник у суко-

бу средњовековних градова Фиренце и Пизе око скретања вода реке Арно. 

Коперник (Nikołaj Kopernik, 1473-1543) 1543. године објављује рад 

„О кретању небеских сфера” (De Revolutionis Orbium Coelestium), у коме 

излаже хелиоцентрични систем света. После XVIII векова поново је ожи-

вео заборављене идеје Аристракуса са Самоса (310-230 пре н. е.) да је 

Сунце центар Земљиног соларног система. Коперниково откриће изазива 

револуцију у схватању света и људског места у њему – дистанцира науку 

од теологије. Заменом места и улоге између Земље и Сунца направио је 

                                                 
4
 Присуство фосила, посебно доминантих, у појединим слојевима Земљине коре 

индиректно је допринело настанку концепта катастрофизма као модела тумачења 

историје Земље. Тако се дошло до тумачења историје са 27 уништења и 28 нових 

стварања. 
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тзв. коперникански обрт. Уводи појам хомогености свемира, који је кас-

није прихваћен као коперникански принцип, базиран на сазнању да Земља 

нема привилегован положај у свемиру, осим што се човечанство налази на 

њој. Земља је била „прва жртва”, његових сазнања јер је централно место у 

систему препустила Сунцу. Сазнање да Земља није средиште Свемира 

уноси сумњу да је човек централни објект божанске пажње.  

Бруно (Giordano Bruno, 1548-1600), философ и математичар у својим 

размишљањима и ставовима иде даље од Коперника. Негира улогу Сунца  

као центра „света” и размишља о бескрајном Универзуму, многобројним 

световима и животним формама. Ово га доводи у опасност зато што суге-

рише на релативност и многобројност религија (јерес). Зато је оптужен, 

прогањан, осуђен, утамничен, а 1600. године, од стране инквизиције и 

јавно спаљен на ломачи. Због оваквих идеја био је заточеник и жртва свог 

времена и Римокатоличке цркве – противник Цркве који пориче Бога. 

Бекон (Francis Bacon, 1561-1626) философ и државник, изражава 

незадовољство стањем науке свог времена.
5
 У раду „Нови органон - 

Истинита упутства за тумачење природе” из 1620. године наводи „Знања 

која поседујемо углавном потичу од Грка. Јер оно што су додали Римља-

ни, Арапи или доцнији аутори нити је обимно нити је од великог значаја; и 

о ма чему да је реч изграђено је на темељима оног што су урадили Грци” 

(Bekon, 2009: 71). Иако издваја научни допринос античке Грчке, о њеној 

науци нема позитивно мишљење. Карактерише је као способну за крупне 

речи али неспособну за реално стваралаштво у функцији лакшег или 

удобнијег живота.  

Зато инсистира и ради на развоју ефикасне науке - суштински новe 

етапe њеног развојa и позиционирањa у друштву. Развио је индуктивни и 

експериментални метод научног истраживања. Науку види као средство 

друштвене моћи над природом, да би живот човека учинилa бољим. Она 

ће људима омогућити боље разумевање и потчињавање природе, јер је 

човек коначно у стању да буде господар у њој и над њом. Наука, такође 

треба да омогући човеку да се према дефинисаним циљевима креће 

најкраћим путем, заобилазећи препреке, избегавајући грешке, од којих 

многе могу да угрозе само постојање људске врсте.  

Познате су његове мисли „можемо онолико колико знамо”, „знање је 

моћ” и „свет је направљен за човека, а не човек за свет”. Науку уместо за 

образовање личности више користи за доминацију над природом, коју 

                                                 
5
 „Стање науке није берићетно, ни далеко одмакло, и човековом разуму мора да се 

отвори пут, потпуно другачији од сваког досад познатог, и да се обезбеде и друга 

средства како би ум могао да искаже право над природом ствари које му заиста 

припада” (Bekon, 2009: 11). 
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сагледава као нељудску и безвредну, као поље које треба дa буде експло-

атисано за људску корист. Наговестио је транзицију система вредновања 

образовања и стицања знања (од културе науке до културе истраживања), 

односно од извесности ка неизвесности. Ковачевић (2012) указује да је 

расправљао о три сфере амбиција моћи код људи: лична моћ - над власти-

том земљом, моћ (доминација) једне земље над другом и моћ људског 

рода „над универзумом ствари” - што би у еколошком смислу подразу-

мевало господарење над природом. 

Галилеј (Galileo Galilei, 1564-1642), физичар, астроном, математичар 

и конструктор (телескоп, геометријски компас, хидростатичка вага за 

мерење густине тела, Галилејев термометар). Први се успротивио принци-

пима Аристотелове физике, а унапредио је тадашње схватање простора и 

времена. Открио је и усавршио телескоп, са којим истражује структуру 

Млечног пута налазећи да је то скуп звезда. Открићем Јупитерових сате-

лита руши класичну представу о привилегији Земље у односу на друге 

планете Сунчевог система - монопол на „власништво” природних сате-

лита. Својих сазнања и убеђења се одриче под притиском Цркве, када му 

инквизиција демонстрира рад справа за мучење. Открио је пеге на Сунцу, 

кратере на Месецу, мене на Венери и друго. Тврди да је природа отворена 

књига написана математиком. 

Током ренесансе, присталице философије природе проучавају зави-

сност биљног и животињског света од услова средине, али и промене 

окружења услед утицаја живог света (на разним нивоима организације). 

Брзо су се издвојила два правца: мистички пантеизам и механицистички 

приступ. По првом, природу треба посматрати као божанско јединство 

материјалног и духовног принципа. Процес стварања природе заснован је 

на јединству супротности: добра и зла, топлог и хладног. Други приступ 

признаје логичност природе, могућност да се она спозна и открију закони 

систематичног целовитог јединства. То омогућава да научници проучавају 

природу и открију законе експерименталним путем. Крајем ренесансе 

постепено се напушта идеја да је давна прошлост била боља од дана-

шњице (почетак на врхунцу), а њу замењује концепт прогресивног развоја 

(почетак на дну), везан са идејом напретка као претечом теорија биолошке 

и социјалне еволуције. 

Такође, овај период карактеришу опречни системи друштвеног вред-

новања природе, а неформално је зачета и дуална еколошка традиција. Бе-

кон афирмише потребу и право људи да доминирају у(и) над природом. 

Овај његов утилитаристички концепт је током XVIII века од стране К. Ли-

неа и Ж. Буфона добио систематичнију научну форму и тумачење. Време-

ном, он је означен као империјалистичка еколошка традиција. Насупрот 

њима су присталице покрета романтизма, повратка природи и љубитеља 
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природе. Историчар Worster (1979) их назива „аркадијци“ како би овај еко-

лошки концепт довео у везу са класичним идеалом хармоније између при-

роде и друштва, приказанe од стране римских песника у грчкој регији Ар-

кадији, јужно од Пелопонеза.
6
 Током ренесансе Аркадија је погодан и 

често коришћен мотив јер је она била окренута према прошлости, односно 

„препороду” грчких и римских идеала које је супротставила средњовеко-

вном концепту света од кога се Европа управо дистанцирала. Аркадија је 

остала архетипски мотив све до модерног доба, а од ренесансе до рома-

нтизма поступно је заменила библијску представу раја. 

 

Велика географска открића 
 

Крај XV и почетак XVI века је доба великих географских открића и 

период употпуњавања реалних знања о облику, обиму и структури планете 

Земље и регионалним специфичностима живог и неживог света, природе и 

друштва. Она се често уважавају за почетак новог века, али и нове рево-

луције у односу човека и природе (Милинчић и др, 2014). Колумбо 1492. 

године открива Америку, Де Гама 1498. стиже до Индије, а португалски 

истраживачи 1516. морским путем до Кине. Током 1521. године Магела-

нова експедиција је први пут практично доказала облик и обим Земље. Ова 

путовања представљају важан корак у ширењу знања о Земљи, успоста-

вљању трајног контакта између изолованих делова копна и цивилизација 

Старог и Новог света. Током овог периода остварен је први сусрет Евро-

пљана са биолошким и културним диверзитетом планете Земље. Лучки 

градови добијају на значају – постају центри саобраћаја, трговине, прера-

ђивачких капацитета, иновација у привреди и науци, али и заразних боле-

сти, сиромаштва и друштвено девијантних образаца понашања.  

Овај период означава почетак фундаменталне трансформације гло-

балне екологије и економије. Отпочела је велика сеоба технике, техноло-

гије, биљака, животиња, микроба, културних образаца и другог широм 

света. Ово је често доводило до неочекиваних и безмало катастрофалних 

биолошких, демографских, еколошких и привредних последица. Геогра-

фска открића су, пре свега, била експанзија европских народа, културе, 

болести, али и припитомљених биљака и животиња. Заједно са миграцијом 

европских народа у екосистеме новог света су преношене и увођене нове 

врсте, често и као инвазивне. Crosby (1986) oву биолошку експанзију врста 

старог света види као део еколошког империјализма са деструктивним 

                                                 
6
 Иначе Worster (1994: 22) указује да су еколошке теме и интересовање за њих 

утицале да се створи реална потреба хитног ревидирања улоге науке и њеног 

места у друштву. 
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утицајем на биосферу, екосистеме, културу и знање аутохтоних заједница. 

Домородачко становништво је било изложено војним, економским, рели-

гијским, еколошким, здравственим и другим притисцима и претњама.  

Diamond (1997) интерконтинентални контакт сагледава као директан 

узрок сукоба и доминација које се по правилу решавају снагом техно-

логије и отпорношћу на болести. Механизме успостављања доминације 

заснива на сагледавању чињеница како се друштва, па и пољопривреда 

развијају у различитим окружењима. Евроазија има велики део земљишта 

у умереним географским ширинама, које погодују узгоју култура са више 

храњивих састојака. Такође, на овом простору се налазила већина живо-

тиња које су припитомљене. Дисециран рељеф западне Европе условљава 

егзистенцију мањих и умерено великих земаља, а одсуство империја, што 

је подстицало конкуренцију, иновације и дифузију знања. Народи Евро-

азије су преживели бројне епидемије заразних болести, као што су мале, а 

посебно велике богиње, које су након преласка на америчко копно – услед 

недостатка имунитета, десетковале аутохтону популацију. 

Европски морепловци, војници, мисионари, трговци, дипломате, 

привредници и други претворили су океане у интерконтиненталне путеве, 

са градовима лукама, поспешујући оно што је историчар животне средине 

Крозби назвао Колумбовом разменом. Она је на макро и микро нивоу 

спојила различите екосистеме као никада раније: свет је постао место без 

„еколошких граница”. Из Америке у Евроазију и Африку пренете су сле-

деће данас значајније, монокултурне пољопривредне врсте биљака: куку-

руз, кромпир, сунцокрет, дуван, парадајз, паприка, пасуљ, бундева, ананас, 

авокадо, папаја, кикирики, кинин, маракуја. Из Евроазије и Африке у 

Америку: пшеница, јечам, овас, просо, раж, кафа, грашак, шећерна трска, 

јабука, шљива, винова лоза, лан. Од припитомљених животиња у Амери-

ку су пренете следеће: крава, коњ, свиња, овца, коза, кокошка, али и поје-

дини припитомљени инсекти - медоносна пчела и свилена буба. 

На територији Европе су током XVI века посечене најбоље шуме за 

растуће потребе изградње бродова - континуирано подстицане еконо-

мском и војном конкуренцијом водећих колонијалних сила за примарну 

позицију у свету. Ово је додатно појачавало интензитет културног и еко-

лошког империјализма. Европљани су пејзаже Новог света брзо трансфо-

рмисали да личе на њима познате и научене обрасце. Крчене су шуме и 

разораване ливаде за потребе брзо растућег ратарства и сточарства. Дрво 

је било универзална, лако доступна и јефтина сировина. Досељеници су на 

новим територијама сматрали да имају хришћанску дужност и обавезу да 

очисте шуме и замене их гајеним културама, што је брже могуће (припи-

томљавање простора и пејзажа) као свој допринос и помоћ Творцу да 

заокружи стварање. 
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Закључак 
 

Географија животне средине и екологија су комплексне науке и већи 

део историје еволуције научне мисли је релевантан у њиховом развоју. 

Приказани сегменти стваралаштва појединих мислилаца ренесансе јасно 

указују на општи развој науке, али и значајних сегмената релевантних за 

савремену екологију и географију животне средине. Из данашње перспе-

ктиве њихова појединачна достигнућа можда делују невелика, али је низ 

појединачних достигнућа утро пут за велике промене у разумевању и ту-

мачењу реалног света. Посебно, треба имати на уму и поштовати чињени-

цу да је провера постојећих и долазак до нових сазнања, пре свега била за-

снована на директном посматрању и закључивању. Ово је био преломни 

тренутак у дугој и мукотрпној историји научног приближавања истини о 

функционисању света и међусобном односу природе и друштва. Увећање 

и ширење (дисперзија) нуклеусних знања касније је отворила пут дивер-

зификацији науке. Тај глобални развојни континуитет науке је условио и 

појаву географије животне средине и екологије . 

Успон науке током ренесансе и велика географска открића омогу-

ћавају настанак великих промена (револуције) у начину мишљења током 

XVII и XVIII века – наука постаје ауторитет у разумевању природе и мате-

ријалне стварности (средњи век – снага аргумента, најчешће свете књиге, а 

сада аргумент снаге – истина која се могла проверавати (тестири) и неги-

рати. Ова револуција се често назива коперниканском, а наука постаје 

ослонац егзистенције и развоја друштва. Развио се снажан интерес за 

научна истраживања и природу као објект посматрања и интересовања. 

Теологија и догматске представе су све више потискиване јер нису биле 

окренуте реалном свету, човеку и овоземаљском животу. Модерни поглед 

на свет и механицистичку парадигму, зачету Беконом, утемељиће многи 

теоретичари овог периода, а посебно Декарт, Лок, Смит и други.  
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DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL THOUGHT DURING  

RENAISSANCE AND GREAT GEOGRAPHICAL DISCOVERIES 
 

Summary 
 

Before Geography of Environment and Ecology gained exploratory and academic inde-

pendence, there was a noticeable increase in knowledge, research and real knowing of 

the world. A critical phase in the overall development of scientific thought occurred 

during the Renaissance period and great geographical discoveries. It should be kept in 

mind that an apostrophized time, especially in Europe, was preceded by an unfavorable 

period for science and everyday life. The Middle Age was difficult and devastating to 

many areas of human existence and progress, and science was probably his greatest 

victim. Environmental Geography and Ecology arise from the development of mother's 

sciences: geography, biology, economy, geology, history, sociology, but also many oth-

ers. A particularly significant impulse was emergence of the new theoretical and empir-

ical approaches in studying the relationship between the living world and human society 

with the environment. The paper analyzes the birth and development of scientific 

thought during the Renaissance period and great geographical discoveries, especially 

those segments of the nucleus knowledge relevant to ecology and environmental geog-

raphy. This period is characterized by conception of scientific hypotheses about the 

origin of the Earth, evolution of life, as well as relations of many objects, phenomena 

and processes in the environment. Shown segments of individual thinker's creations 

clearly point to the general development of science and to the elements important for the 

subsequent emergence of an eco-friendly way of thinking and behavior. This paper is an 

extension of the research of history of the scientific thought development in geography 

of the environment and ecology domains, started in the journal Globus number 41. 
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ДОПРИНОС ЕКОЛОШКЕ ЕТИКЕ У  

РАЗУМЕВАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Ивана Ђорђевић
1
* 

* Универзитет у Београду – Географски факултет 
 

Извод: Етика је једна од најстаријих филозофских дисциплина и представља 

основу за дефинисање, проучавање и истраживање бројних феномена са којима се 

савремено друштво суочава. У области животне средине она доприноси разуме-

вању етичких вредности, разматрању етичких питања и дилема у прошлости, 

времену у коме живимо и будућности. Циљ рада јесте пружање јасног, системати-

чног и свеобухватног приступа практичним проблемима који се заснивају на 

еколошко-етичким питањима. У том смислу, неопходно је објашњење настанка, 

међусобног разликовања и практичног значаја етичких теорија чијим елементима 

друштво одговара на постављене проблеме. Формирање одговорног и критичког 

мишљења у сфери применљивости етике у области заштите животне средине 

захтева антропоцентрични, екоцентрични и биоцентрични приступ. Резултати 

рада доприносе оспособљавању младих за правилно разумевање одређења еколо-

шке етике, етичких традиција и теорија, разумевању положаја еколошке етике у 

еволуцији односа друштва према животној средини, као и решавању изазова са 

којима се свет суочава. Млади се уче да самостално и објективно препознају, 

прате, истражују и интерпретирају еколошко-етичка питања од значаја за бавље-

ње заштитом животне средине и одрживим развојем.  
 

Кључне речи: еколошка етика, критичко мишљење, антропоцентризам, екоце-

нтризам, биоцентризам 

 

Abstract: Ethics is one of the oldest philosophical disciplines and forms the basis for 

the definition, study and research of numerous phenomena that contemporary modern 

society is facing. In the field of the environment contributes to the understanding of 

ethical values, considering ethical issues and dilemmas in the past, the times in which 

we live and the future. The paper aims to provide a clear, systematic and comprehensive 

approach to practical problems that are based on ecological and ethical issues. In this 

context, the explanation of the origin, mutual discernment and practical importance of 

ethical theory whose elements of society responds to a problem. The formation of 

responsible and critical thinking in the sphere of applicability of ethics in the field of 

environmental protection requires anthropocentric, ecocentric and biocentric approach. 

Results of the paper contribute to the training of young people for a proper 

understanding of the definition of environmental ethics, ethical traditions and theories, 

understanding the situation of environmental ethics in the evolution of social attitudes 
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toward the environment, and addressing the challenges that the world faces. Young 

people learn to independently and objectively identify, monitor, investigate and interpret 

the ecological and ethical issues of importance for dealing with environmental 

protection and sustainable development.  

 

Keywords: environmental ethics, critical thinking, anthropocentrism, ecocentrism, 

biocentrism 

 

Увод 
 

Савремено друштво се суочава са последицама условљеним сталним 

материјалним растом и потрошњом природних ресурса. Данашњи свет 

карактеришу глобални еколошки проблеми настали у различитим време-

нима и под разноврсним утицајима. Угроженост биосфере, појединачних 

екосистема, глобална промена климе, исцрпљеност природних ресурса и 

велике количине отпада, само су неки од њих. Уколико се томе додају и 

прогнозе демографа, географа и социолога које упозоравају да ће до 2050. 

године број становника у свету достићи 10 милијарди сасвим је извесно да 

је неопходан свеобухватан приступ у решавању овог проблема. Шездесете 

године прошлог века обележене су убрзаном индустријализацијом и 

пратећом урбанизацијом које су омогућиле побољшање животног станда-

рда великог броја људи, а са друге стране негативно су утицале на квали-

тет животне средине и здравље човека. Еколошка криза је нераздвојни део 

великих цивилизацијских дешавања у прошлости, а њено решавање захте-

ва другачији однос према животној средини. У времену глобалне еколо-

шке кризе образовање и васпитање за заштиту животне средине се, поред 

информисања, законодавне регулативе и еколошки оправданих улагања, 

поставља као најважнији задатак. 

Улога образовања и васпитања у разумевању животне средине се 

огледа кроз редефинисање односа друштва према природи и промени 

његовог понашања у смислу поштовања природних законитости. Образо-

вање и васпитање за заштиту животне средине не подразумева само упо-

знавање природних и друштвених наука неопходних за разумевање и 

решавање еколошких проблема и загађење животне средине, већ предста-

вља и формирање моралних принципа и нових вредностних система чове-

ка у односу на природу и окружење. Еколошка етика треба да омогући 

појединцу да достигне свест, знање и вештине неопходне за активно 

учествовање у заштити и унапређивању животне средине. Остваривање 

усклађеног развоја се односи на постизање пожељног модела понашања 

проактивног за животну средину. То подразумева развијање еколошке 

културе кроз јачање образовања и васпитања за заштиту животне средине 

и унапређење квалитета живота. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПРИНОС ЕКОЛОШКЕ ЕТИКЕ У СХВАТАЊУ ... 

 39 

Претпоставка квалитетног еколошког образовања је да пружи уче-

ницима знања о функционисању геосфере и да им омогући да своје дело-

вање у животној средини ускладе са основним начелима еколошке етике 

(Живковић, Јовановић, 2011). Реформа образовања у Србији треба да 

допринесе процесу имплементације еколошког образовања у циљу оства-

ривања еколошке писмености на свим нивоима школовања. Еколошки 

приступ подразумева да се принципи еколошке етике уграђују у опште 

циљеве и исходе образовања. Дефинисање, схватање и формирање свести 

о еколошкој етици као важном сегменту очувања животне средине, могуће 

је остварити кроз интердисциплинарно повезивање наставних садржаја.  

 

Различити приступи и правци развоја еколошке етике 

 

Еколошка етика представља промоцију нових вредности кроз ква-

литетно образовање које треба да допринесе подизању знања, свести и 

понашања о одговорности сваког појединца према животној средини. Гео-

графима, еколозима и биолозима компетентним за успостављање најбољег 

односа на релацији човек-природа-друштво, припада велика одговорност. 

Њихова професионална оријентација мора увек полазити од става да је 

квалитет животне средине пресудан фактор животног стандарда. Конфли-

ктни однос човека, природе и друштва указује да човечанство обликује 

заједнички, светски етос, без обзира на различите културе и религије, 

којем ће највиша морална дужност бити старање за опстанак живота и 

планете Земље (Мишковић, 2016). Сваки појединац треба да пође од реша-

вања локалних еколошких проблема, али имајући у виду да је већина њих 

националног, регионалног или глобалног нивоа, неопходан је колективни, 

партнерски и тимски приступ у решавању проблема за заштиту животне 

средине.  

Једна од области примене посебних етичких норми јесте животна 

средина. Њен кључни значај за опстанак планете и цивилизације условили 

су формирање посебне области еколошке етике. Појам еколошке етике је 

познат још из доба антике и налази се у свим друштвеним заједницама. 

Чак и у та давна времена, људи су велику пажњу посвећивали заштити 

животне средине. Суштински погледи на однос човека, природе и друштва 

јесу антропоцентризам, екоцентризам и биоцентризам. Антропоцентризам 

поставља човека и његове потребе у централни положај у односу на 

природу и сва друга жива бића. Основне детерминанте се односе на то да 

природни свет нема вредност сам по себи, већ се његов значај огледа само 

у односу на могућност да задовољи потребе људи. Гледишта заснована на 

антропоцентризму представљају подршку савременицима, технолошким 

оптимистима, који природне ресусрсе виде као средство за задовољење 
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савремених потреба друштва и да природом у потпуности управља човек 

(Бошковић, 2009). Одређене мисли записане у Светом писму могу се 

разумети као еколошке јер се односе на заштиту природе и заговарају 

антропоцентрични приступ. Традиционализам који је поставио човека у 

центар, довео је до неконтролисаног економског раста и потрошње, а тиме 

и до нарушавања природне равнотеже.  

Нова еколошка етика - екоцентризам, етички супротстављен антро-

поцентризму, у центар свега ставља екосистем. Екоцентризам поставља 

природу и живе организме на централно место. Према мишљењу приста-

лица екоцентризма, природа и живи свет имају јединствену вредност која 

је производ њихових процеса, активности и дејстава (Garner, 2004). Човек 

је део природе и има право и могућност да живи у природи и од природе, 

али је циљ ускладити потребе и могућности. Управо еколошка етика 

доприноси успостављању равнотеже између захтева човека и захтева 

животне средине. Присталице овог правца се залажу за смањење или уки-

дање индустријске технологије, чиме би се редуковало и отклонило растуће 

уништавање природног света од стране модерних индустријских друштава.  

Према биоцентричном приступу, сви облици живота имају урођену 

вредност, а људска бића имају одговорност да штите животну средину. 

Заговорници биоцентричног приступа сматрају да организми имају рела-

тивни значај, односно да је заштита животиња важнија од заштите биљних 

врста и да је заштита сисара важнија од заштите бескичмењака. Са друге 

стране, неки припадници овог приступа заговарају мишљење да сви живи 

организми имају једнако право на постојање (Surmeli, Saka, 2013). 

Решавању еколошких проблема, Пол Тејлор прилази управо са приступа 

биоцентризма. Сматра да су сва жива бића на свету телеолошки центар 

живота, који може бити побољшан или погоршан и да сва ова бића имају 

једнаку вредност којом захтевају морално понашање за себе саме. Вре-

дност дивљих животиња даље ствара моралну обавезу за нас да очувамо 

или промовишемо њихова добра као сопствена и да све оне случајеве у 

којима се ова бића представљају као нижа бића једноставно занемаримо 

(Taylor, 1981). 

Без обзира на то ком еколошком правцу припадали, каквим се 

уверењима водили, свима је заједничко да се свакодневне животне навике 

и потребе, задовољавају захваљујући природи, њеним богатствима и ресу-

рсима. Уколико се посматрају ставови основних тумачења односа човека, 

природе и друштва оправдање се може наћи за оба супростављена 

гледишта – једнима је првенствени циљ добробит човека, а другима је 

квалитет животне средине на примарном месту. Имајући у виду неуса-

глашеност по основним питањима места и улоге човека и природе, стиче 

се утисак да би за будућност како друштва тако и планете, крупан 
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подухват био усаглашавање начела еколошке етике и преиспитивање 

постојећих веровања (Бошковић, 2009). Повратак природи је прво и најва-

жније еколошко начело о коме су писали многи аутори. Истичући идеју 

повратка природи, Жан Жак Русо утицао је на многе виђене људе свога 

доба, откривајући им лепоту боравка у природи. Рођен поред Женевског 

језера, развијао је идеје о природном човеку и слободи. Истовремено је 

исказивао одређену врсту нетрпељивости према цивилизацији и друштву 

генерално, па бисмо га, са савремене тачке гледишта, могли сврстати у 

присталице екоцентричног приступа.  

Еколошка етика доприноси да се егзистенција и понашање људи у 

природним екосистемима усмери на праведан и одржив начин. Због тога је 

у третирању животне средине важно поштовати етичке принципе, размо-

трити њихов садржај и ставити нагласак на неговање моралних вредности. 

Како би се остварили жељени резултати, неопходно је познавање и праће-

ње праваца развоја еколошке етике који могу да допринесу схватању и 

унапређењу савремене еколошке мисли. У енциклопедији филозофије 

(1995), чији је издавач Универзитет у Станфорду, могу се пратити правци 

развоја еколошке етике:  

1. дубока (или дубинска) екологија (deep ecology) 

2. екофеминизам и енвиронментализам  

3. разочараност у постојећа решења које ствара тзв. нови анимизам 

4. друштвена екологија и биорегионализам.  
 

Покрет дубоке (или дубинске) екологије (deep ecology) је настао у 

Скандинавији, као резултат дискусије између теоретичара Наеса, Квалога 

и Фаарлунда, који су се годинама залагали за очување великих планина. 

Борба против загађења животне средине, очувања извора, очување 

достигнутог здравља људи и његово стално унапређење, али никако не на 

штету развоја природе, неки су од основних поставки дубинске екологије. 

Дефинисани су основни принципи који садрже висок ниво свести за 

очување животне средине и успостављање једнаког третмана људи и 

осталих живих бића. Наглашене су промене које је неопходно спровести у 

политикама које се баве заштитом животне средине, што је морало 

утицати на економске, технолошке и идеолошке номенклатуре (Žarden, 

2006). Управо истицање једнакости свих живих бића, тј. постављање у 

исти ниво људи, биљака и животиња и заступање истог права свих бића да 

се једнако развијају сходно својим животним условима, заступнике овог 

мишљења је довело до бројних конфликата са другим еколозима. Појавила 

су се и различита мишљења која су се супростављала заговорницима 

дубинске екологије, а која су се односила на намеру да они заправо желе 

да задрже сва природна богатства само за људе који су богати, иако о томе 

не постоји писани траг. Оно што је остало недоречено, односи се на 
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принципе дубинске екологије који се могу применити у различитим дру-

штвеним, економским и животним условима. Дубинска екологија са 

теоријског аспекта оправдава став прво природа, а тек онда друштво и 

тиме антропоцентричан приступ, који привилегује људске вредности и 

циљеве, замењује биоцентричним или екоцентричним приступом. 

На основу традиционалног феминизма, екофеминизам је понудио 

једно потпуно другачије виђење еколошких проблема и начине њиховог 

решавања. Инестра Кинг се помиње као утемељивач овог еколошког пра-

вца. Аутор је сматрао да „доминација мушкараца над женама представља 

историјску организациону форму у људском друштву са којима почиње 

свака хијерархија у друштву... тако се и експлоатација природе може 

посматрати као манифестација и продубљивање начина угњетавања жена, 

јер се природа на разне начине „удружује“ са женама и подржава их, а које 

су већ довољно инфериорне и угњетаване културом у којој доминирају 

мушкарци“ (King, 1989). Њој се почетком 90-их година прошлог века при-

дружује теоретичарка Вал Пламвуд која се посебно бави овим питањима у 

које је увела и дефинисала појам андроцентрични или патријархални 

начин угњетавања жене, као онај образац понашања путем којег једна 

страна, у овом случају мушкарци, користе разне механизме за остварива-

ње своје доминације на свим пољима, у односу на интересе друге слабије 

стране (Plumwood, 1993). Бројни теоретичари су се сложили око критике 

екофеминизма. Основне замерке овој врсти еколошке мисли односе се на 

злоупотребу чисто женске борбе за њихово изједначавње са мушкарцима и 

стављање потребе заштите и очувања природних ресурса у неки други план. 

Нови анимизам је теорија која је окупирала пажњу оснивача неома-

рксистичке франкфуртске школе, Теодора Адорноа и Макса Хоркхајмера. 

Кључ за решење еколошких проблема је, према припадницима ове фило-

зофске школе, у спознавању наше отуђености према својој околини и ње-

ном превазилажењу у циљу успостављања хармоније. Према Адорновом 

мишљењу, ми не видимо и не треба да видимо природу само као објекат 

конзумације, већ можемо директно и спонтано да се упознајемо са при-

родом без икаквих интервенција посредника. Приступ природи је нешто 

што се мора одвијати на директан начин јер то представља већу вредност и 

лепоту од других материјалних ствари (Ћорић, 2012). Разочараност у 

постојећа решења које ствара нови анимизам је теорија која је, иако 

оспоравана, свој траг оставила у Станфордовој енциклопедији филозо-

фије и тиме на одређени начин допринела поимању еколошке мисли. 

У оквиру социјалне екологије и биорегионализма, Мареј Букчин 

посматра екологију као друштвени покрет и проблем са којим се суоча-

вамо, као класичне друштвене проблеме, који се такође могу на класичан 

начин, без посебних метода и техника, решити. Сматра да, као што себе  
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стављамо у функцију остварења сопствених циљева, тако то треба да 

чинимо и када је природа у питању. Искоришћавање природе треба да 

буде замењено са другачијом формом живота који је посвећен очувању 

природе (Bookchin, 1990). Социјална екологија сматра како заштиту при-

роде није могуће постићи појединачним акцијама, већ стварањем нових 

друштвених структура које ће узети у обзир однос природе и друштва. Све 

док друштво не успе да реши своје етничке, економске, културне и друге 

проблеме, борба за заштиту околине неће бити ефикасна. Социјална еко-

логија је имала, а и данас има велики утицај у погледу очувања и заштите 

животне средине. Њена интерпретација даје одговоре на многа друштвена, 

али и морална питања.  

Еколошка етика представља део шире филозофије друштвеног покр-

ета усмереног на очување и унапређење природног окружења, како у инте-

ресу појединца, тако и у интересу цивилизације и њеног опстанка у цели-

ни. Савремено загађење животне средине, условљено је индустријализа-

цијом и урбанизацијом које су, праћене напретком технологије и демогра-

фским растом, довеле до пораста потрошње енергије, природних ресурса и 

хране. Заштита животне средине захтева нов поглед на свет који за своју 

основу има такав етички систем који негује одговорност према окружењу 

укључујући, осим људске цивилизације, биљни и животињски свет.  

У ранијим периодима људске историје нису постојали еколошки 

проблеми, али је број људи у појединим деловима света био неупоредиво 

мањи, па је самим тим и животна средина била мање угрожена. Број стано-

вника на Земљи премашио је 7 милијарди, а многе области су већ сада пре-

насељене и еколошки исцрпљене. Одбацивање еколошког образовања, 

значило би културно занемаривање смисла друштвене одговорности која 

води човека против самог себе и целокупног биљног и животињског света. 

Међутим, одговорност за експанзију еколошке кризе не може се припи-

сати само повећању броја становника, него и развоју индустрије, науке и 

политике, чиме се доприноси повећању степена присуства токсичних хем-

икалија у ланцу исхране и могућности катастрофалног конфликта (Три-

фковић, Живановић, 2009). Све до 70-их година XX века друштвено-

економска питања имала су предност у односу на питања стања животне 

средине. Постаје сасвим јасно да људи морају напустити став о природним 

богатствима као неисцрпнима и њиховом коришћењу у неограниченим 

количинама. Промена погледа на свет постаје неопходан корак у успо-

стављању оптималног, узајамног дејства човека и природне средине 

(Васовић, 2005). Еколошка етика доприноси ширењу знања о стању при-

роде и друштва, узроцима тог стања уз наглашену неопходност неговања 

еколошких вредности важних за истинско познавање, уважавање и 

практиковање еколошког начина живота.  
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У циљу успешног превазилажења нагомиланих еколошких пробле-

ма, неопходно је дефинисати развој сасвим нове еколошке етике у оквиру 

концепта савременог образовног система. Еколошким образовањем се 

ствара простор за узајамно приближавање човека и природе, али и човека 

са човеком у циљу смањења последица досадашњег техничко-техноло-

шког прогреса на рачун биосфере. Увођењем еколошких садржаја унапре-

ђује се промоција нових вредности и повећава се степен еколошке етике. 

  

Закључак 

 

Савремени век представља раздобље у коме се морају поштовати 

одређена еколошка начела у борби за опстанак читаве природе, али и дру-

штва. Екологија и етика се међусобно прожимају, допуњују и надовезују 

преко природно-географских, друштвено-географских, еколошко-геогра-

фских и васпитно-образовних тема које доприносе одговорности за прих-

ватљиво понашање људи и њихову егзистенцију. Под утицајем друштве-

них промена раније изазваних индустријализацијом и урбанизацијом, коме 

се у скорије време придружио и техничко-технолошки развој, успоста-

вљају се нови вредносни системи у којима етика има велики значај. 

Еколошка етика постаје незаобилазна преокупација, како приро-

дних, тако и друштвених наука и једна је од најактуелнијих тема нашег 

времена. Овај природно-друштвени феномен захтева темељит приступ у 

свим сферама живота. Предмет је великог броја научних дисциплина који-

ма је у средишту интересовања природа, човек и друштво. Еколошка етика 

је важна за развој свести, понашање и стварање навика које је потребно 

формирати код младих. Како свет постаје глобално село у коме са једне 

стране постајемо толико близу једни другима док се, са друге стране, све 

више разликујемо и удаљавамо, млади генерално траже брзе и једноставне 

одговоре од наставника, родитеља и шире друштвене заједнице. Када се 

говори о едукацији младих, неопходно је нагласити да је могуће задово-

љити потребе сваког појединца, без нарушавања природне равнотеже. У 

том смислу је потребно развити интересовања младих према новим, можда 

за њих још увек непознатим, али свакако разноврсним садржајима о еко-

лошкој етици.  

Почетком друге половине XX века, у условима глобалног нара-

стања еколошке кризе и изразитих идеолошких, политичких, економских 

и других подела света, јављају се бројни појединци, невладине и владине 

организације и иницијативе у обликовању свести националних и међуна-

родних политичких елита и јавног мњења по питању опстанка човеча-

нства, глобалног живота и саме планете Земље (Милинчић, 2005). Све ви-

ше се говори о утицају масмедија на формирање личности појединаца и 
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шире друштвене заједнице. Они све више потискују културне институције, 

као што су библиотеке и музеји, а опада и значај васпитно-образовних 

установа. Често су у фокусу садржаји о проблемима животне средине, али 

они сами по себи не подстичу интелектуалну активност, већ своде поједи-

нца само на посматрача и тиме га додатно пасивизирају. Масовна култура 

доприноси да појединац губи свој идентитет и само постаје део друштва. 

Зато је важно како ће се и којим садржајима испунити време у школи, јер 

ће они директно утицати на развој еколошке свести садашњих ученика и 

будућих носиоца свеукупних егзистенцијалних и развојних перспектива. 
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CONTRIBUTION TO ENVIRONMENTAL ETHICS  

IN UNDERSTANDING THE ENVIRONMENT 

 
Summary 

 

Environmental ethics is based on the belief that everything comes from nature must be 

respected and preserved because of their own values, not only in the context of  having 

to human beings. During the 19
th

 and 20
th

 centuries it was believed that the technical 

progress the value of which can not be specifically discussed, because his process was 

conducted in accordance with the current understanding of the situation and the rela-

tionship of society to nature contained in anthropocentrism. This theory puts man at the 

center of the world according to which, all that is good for him is good for nature. Un-

balance the relationship between nature and society manifests itself as an ecological 

crisis. Ethical opposing anthropocentrism, a new environmental ethics - ecocentrism, 

which basically puts all the ecosystems with which man is equalized. Only thus incurred 

sense of responsibility arising from the fact that only a man characterized by a highly 

developed consciousness and the ability to be the bearer of moral values. According 

biocentric approach, all forms of life have intrinsic value, but human beings are respon-

sible to protect the environment. Regardless of whom belonged to the ecological direc-

tion, it is necessary to create a sustainable global society founded on respect for nature, 

environmental ethics and responsibility for future generations.  
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УТИЦАЈ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА НА БЕЗБЕДНОСТ 

МАЛИХ ОСТРВСКИХ ЗЕМАЉА И КАРИБА 
 

Дејана Јовановић Поповић
1
*, Душица Ковачевић* 

*Универзитет у Београду – Факултет безбедности 
 

Извод: Пораст нивоа мора, као и урагани и тропске олује су једна од најшире 

признатих претњи климатских промена за обалска подручја, посебно на малим 

острвима где се већина људских заједница, инфраструктура и пољопривредних 

површина налази у приобалним зонама и са најчешће ограниченим могућностима 

адаптације. Процењује се да ће глобално загревање бити у будућности праћено 

порастом нивоа мора услед убрзаног топљења снега и леда, као и повећањем олуја 

и других ектремних временских догађаја. Очекује се да ће овакви утицаји бити 

најизраженији у земљама у развоју, а у ту категорију спадају мале острвске земље 

у развоју укључујући Карибе. Овај рад се бави важним питањем рањивости 

водних ресурса, туризма, инфраструктуре, као и миграције у овим земљама у 

контексту климатских промена. На крају је дат осврт на мере адаптације, поли-

тичке опције, као и постојеће стратешке оквире. 
 

Кључне речи: климатске промене, мале острвске земље у развоју, Kaриби, 

рањивост  

 

Abstract: Sea level rise, as well as hurricane and tropical storms, are one of the most 

widely recognized threats of climate change for coastal areas, especially on small is-

lands where most human communities, infrastructure and agricultural areas are located 

in coastal zones and with commonly limited adaptation measures. It is estimated that 

global warming may include rising sea levels due to the melting of the polar ice caps, as 

well as an increase in occurrence and severity of storms and other severe weather 

events. Such impacts are expected to be most pronounced in developing countries and 

include small island developing countries and the Caribbean. This paper addresses an 

important question regarding vulnerability of water resources, tourism, infrastructure 

and migration. Finally, this paper concludes with discussion of adaptation, policy and 

the impact of on existing strategic framework. 
 

Keywords: climate change, Small Island Developing States, Caribbean, vulnerability 

 

Осврт на климатске промене на глобалном нивоу 
 

Извештај Међувладиног панела о климатским променама (Intergov-

ernmental Panel on Climate Change - IPCC) из 2001. године указују да се 
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глобално загревање све више убрзава и да је људски фактор за то одго-

воран. Четвртим извештајем о проценама IPCC-а процењено је како је 

,,веома вероватно“ да људске активности значајно доприносе порасту 

температуре у претходних пола века, и то у интервалу од 90 до 99% (IPCC, 

2007:3). Такође, чувени Стернов извештај из 2006. године указује да ће 

читава планета бити захваћена изразитим климатским променама до краја 

овога века. Према овим извештајима очекује се да ће доћи до пораста 

средње глобалне температуре од 1,1 до 6,4°C у XXI веку. 

Статистичке анализе Светске организације за природу (World Wide 

Fund For Nature - WWF) показују да је настанак одређених екстремних 

догађаја повећан услед климатских промена (WWF, 2017). Ефекти клима-

тских промена на ресурсе или на робу једног подручја готово увек имају 

далекосежне последице на цене, ланце снабдевања, трговину, инвестиције, 

као и на политичке односе других подручја (IPCC, 2014). Ефекти клима-

тских промена могу се појмити и као мултипликатор претњи који утиче на 

притиске и нестабилности.  

У Оквирној конвенцији Уједињених нација о климатским променама 

(United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC) наво-

ди се да климатске промене представљају оне промене климе које се дире-

ктно или индиректно приписују људским активностима и које мењају 

састав атмосфере. Мере политике прописане у UNFCCC-у, као и у додатку 

међународном споразуму о климатским променама - Кјото протоколу 

(1997), односе се превасходно на ефекат стаклене баште као кључног 

фактора климатских промена, индукованог људским утицајима (Kelman & 

West, 2009).  

Даље повећање температуре услед неминовног раста концентрације 

угљен-диоксида у атмосфери током следећих 50 или 100 година ће дове-

сти до даљег раста средње температуре на Земљи (Boden et al., 2009). 

Колико је озбиљан проблем ефекта стаклене баште говори и податак да су 

многи јединствени природни системи угрожени на нивоима загревања у 

распону од 1 до 2°C. Ниво загревања од око 4°C и/ли више би повећао веро-

ватноћу исцрпног, сложеног и неповратног утицаја екосистеме. Овакав 

тренд загревања у директној је спрези са ризиком погоршања услова живо-

та, здравственог стања, повреда, смртног исхода на територији SIDS упра-

во зато што ниједан процес биосфере не наступа изоловано (Graedel, 2014). 

Процењује се да ће глобално загревање бити у будућности праћено 

повећањем просечних глобалних температура ваздуха и океана, убрзаног 

топљења снега и леда, као и пораста нивоа мора. Очекује се да ће овакви 

утицаји бити најизраженији у земљама у развоју, а у ту категорију спадају 

и мале острвске земље у развоју (Small Island Developing States – SIDS) 

(Kelman & West, 2009; UN, 2012).  
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У раду ће бити и дат осврт на утицај предвиђених климатских про-

мена на Карибе. Кариби су група острва који се налазе у Карипском мору, 

а ова острва се простиру од Флориде на северу до Венецуеле у Јужној 

Америци на југу. Кариби се састоје од преко 7000 острва. Подељени су у 

25 територија које представљају независне државе, колоније и протекто-

рате. Површина Кариба износи 2.754.000 km², док величина популације 

према стању из 2009. Износи 39,17 милиона (Kanton, 2010). 

 
Утицај климатских промена на мале острвске земље у развоју 

 

Последице климатских промена на SIDS зависе од магнитуде, уче-

сталости и обима догађаја, као и од других фактора међу којима је физи-

олошка природа острва, као и његове економске, друштвене и политичке 

одлике. На основу наведеног је лако закључити да SIDS немају једноо-

бразне процене ризика, а који се везују за климатске промене (IPCC, 2014). 

Kретањe температуре није линеарно. Повећање на годишњем броју 

врућих дана и топлих ноћи се појављује на простору Јужног Пацифика. Од 

1950. се такав тренд увиђа и на Карибима, док се након 1970. везује за 

простор Индијског океана и Медитеранског региона.  

Предвиђен пораст нивоа мора се јавља као изузетно значајан, јер он 

има директне импликације не само по мале острвске земље, већ и на 

Аустралију и Нови Зеланд (ЕPA, 2014). Само на местима за која су досту-

пни подаци на националном, регионалном и локалном нивоу, за најмање 

30 последњих година, могуће је генерисати сценарија. Пројекције пораста 

нивоа мора везане за Карибе комбиноване са висинским мапама проце-

њују да ће од 40 до 60% туристичких места бити угрожено климатским 

променама. Кариби се такође одликују и порастом тешких падавина, а чија 

се мерења за период од 1961. до 2003. одликују приказом екстремних 

дешавања за простор Јужног Пацифика. Клима може директно утицати на 

средства животне средине, који су уједно и главне туристичке атракције. 

Деградација туристичких дестинација (нпр. ерозија плаже) доводи до сма-

њења атрактивности конкретног локалитета. У овом контексту се поја-

вљују и вештачке плаже, вештачка исхрана корала, обнова и успостављање 

марине и дефинисање посебно заштићених подручја (Snedaker, 1995). 

Различита је запремина слатке воде на многим малим острвима. 

Такође, она није присутна у истој количини током времена. Дакле, при-

сутна је промена у доступности и квалитету слатке воде током сушних 

периода или неких других промена климе. Већ постоје значајни напори за 

очувањем ограничених слатководних ресурса. Смањење падавина и пове-

ћање нивоа мора управо резултирају негативним последицама по питку 

воду острвских земаља (Falkland & Custodio, 1991). 
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Пораст нивоа мора је једна од најшире признатих претњи клима-

тских промена за обалска подручја, посебно на малим острвима где се 

већина људских заједница, инфраструктура и пољопривредних површина 

налази у приобалним зонама и са најчешће ограниченим могућностима 

адаптације. Некада се у оваквим местима појављује синергетски утицај 

биофизичких и социјалних система. Сматра се да су морски екосистеми 

увелико погођени климатским променама. Корални гребени, мангрове и 

морске траве играју главну улогу у смањивању потенцијалне ерозије обале 

и у пружању станишта мноштву морских врста. Могући пораст темпе-

ратуре од само 2°C до краја овога века би потенцијално имао далекосежне 

последице за екосистеме попут коралних гребена (WWF, 2017). Климатске 

промене такође утичу на биодиверзитет земље острва (Jones, 1995). Ови 

утицаји су генерално увећана на острвима у односу на континенталне 

области због свог ограниченог простора и изолације и високим нивоом 

ендемске врсте.  

Многе SIDS могу имати здравствене проблеме услед климатских про-

мена (дављење, повреде, повећан пренос здравствених болести, као и про-

блеме у вези са погоршањем квалитета воде). Маларија, денга, филаријаза 

и шистосомијаза су болести које се појављују као најчешће преносиве 

климатским променама. Самоа, Тонга и Кирибати се одликују директном 

порастом ових болести услед климатских варијабилност (Githeko, 2000).  

 

Утицај климатских промена на Карипске земље  
 

Карипска заједница (The Caribbean Community - CARICOM) је изра-

зито осетљива на утицаје глобалних климатских промена (истичу се урага-

ни и тропске олује). Јављају се значајна оштећења обала укључујући еро-

зије обале и инфраструктурна оштећења. Еквивалентно томе, осиромаше-

ни простор обале, као и вегетацијом прекривених делова (нпр. шуме ма-

нгрова) стварају ризике од поплава, поготово по имовину и инфрастру-

ктуру (на пример Гвајана и Суринам). Као секундарно осетљиве секторе 

могу се навести продуктивни- агрикултура и туризам.  

За неколико плажа међу којима су и Тринидад и Тобаго, мерења 

показују да се ерозија плаже на годишњем нивоу креће од 2 до 4 m, уз раст 

нивоа мора од 8 до 10 mm годишње у последњих 15 година. У случају 

Антигве и Барбуда, више од 60% популације живи у обалном пределу. 

Растућа популација и туризам заснован на развоју стварају притисак на 

обалне ресурсе. Као додатак, искоришћавање земље и песка, и недостатак 

системске контроле поплава и седиментације само повећавају осетњивост 

земље на ерозију, поплаве обале, олујну штету. Неки од најважнијих ресу-

рса Антигве и Барбуда, поготово у вези са туризмом, су њихове раскошне 
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плаже. Главне користи од ових обала укључују рекреацију, места за 

риболов, одређени вид атракције за изградњу објеката за становање, као и 

природних станишта за корњаче, друге животиње и биљке. Експанзија 

туризма и повећање грађевинске активности су довели до интензивнијег 

коришћења и тиме и загађења земљишта. Антигва и Барбуда су мале 

острвске земље где притисак поделе земље за становање, развој туризма, 

пољопривреду расте експоненцијално са порастом становништва те земље 

и економске активности. Сектор агрикултуре, заснован на локалним и 

међународним економским снагама, се тешко адаптира на утицаје клима-

тских промена (Beller et al., 1990). Већина пољопривредне производње 

широм региона је условљена кишом. Пројектовано смањење падавина ће 

имати озбиљан утицај на безбедност хране и извоза. Поред тога, промене у 

периодима падавина ће повећати изложеност усева на одређене болести 

(Pulwarty et al., 2010). 

У последњих 30 година се брига о доступности свеже воде на Кари-

пским острвима знатно повећала. Управо овакав тренд је условљен вели-

ким температурним променама, као и обиљем падавина, чиме се врши 

битан утицај на доступност свеже воде. Када су у питању мерења за 

период од 1900. до 2000. године, дакле за период од 100 година, појављује 

се тренд доследног смањења падавина. Питка вода као ресурс дефинити-

вно спада у приоритете свих SIDS. У светлу популационог раста, урбани-

зације, економског раста, као и развитка туризма, притисак на водне ресу-

рсе се драматично повећао (Cashman et al., 2010). 

Пројектован раст нивоа мора у зонама Карипских острва дефинити-

вно ће испољити утицај на животну средину и станишта појединих биљ-

них и животињских врста. Раст морског нивоа ће довести до нестанка 

великих делова обала Карипског предела, те може озбиљно угрозити 

опстанак великих морских корњача. Предвиђа се да ће бити угрожено 32% 

свих обалних подручја са пројектованим растом нивоа мора од 0,5 метара. 

Не само Кариби, већ и друге SIDS, попут оних у Пацифику, су веома 

рањиве на повећање нивоа мора, због повећане густине насељености и 

ослањања на приобалне ресурсе, а и главнина инфраструктурних објеката 

се налази на обали мора (Fish, et al., 2005). 

Императиви градње и убрзане урбанизације несумњиво доводе до 

тога да се у овим земљама шумско земљиште користи за, између осталог, 

рударство, пољопривреду, екстракцију дрвета и развој инфраструктуре, 

што даље доприноси (глобалном) крчењу шума и деградацији земљишта. 

Механизам чистог развоја (The Clean Development Mechanism- CDM) Кјото 

протокола не посeдује одредбе којима се подржавају земље да одрже свој 

шумски покривач. Механизам чистог развоја је оно што би се могло схва-

тити као ,,перверзан подстицај" за земље да униште своје шуме и потом 
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потражују корист од CDM-a за пошумљавање. Карипске земље поседују 

значајне количине шума. Самим тим требало би да осигурају учествовање 

у глобалној шеми обезбеђивања средства одређених за спречавање сече 

шума. Влада Гвајане је предузела важне иницијативе за промовисање гло-

балног споразума и укључење у Програм сарадње Уједињених нација о 

редукцији емисије гасова стаклене баште у односу на управљање крчењем 

шума и шумске деградација у земљама у развоју (Тhe United Nations Col-

laborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest 

Degradation in Developing Countries- UNREDD Programme) (CCCCC, 2009). 

Неке пројекције климатских промена указују на могућност великих 

утицаја који могу прећи праг издржавања становништва. У том контексту 

се појављују и ,,еколошке избеглице“. Уколико промене у животној среди-

ни не буду могле да задовоље и обезбеде основне услове живота, тако да 

доводе у опасност животе и опстанак људи, долази до миграција становни-

штва, односно до појаве еколошких избеглица (Norwegian Refugee Council, 

2008; Димитријевић, 2010; Јовановић Поповић & Милинчић, 2015). Према 

проценама IPCC-a очекује се расељавање између 1,2 и 2,2 милиона људи 

са Кариба, Индијског океана и Пацифика управо услед повећања трошкова 

изазваних штетом и адаптацијом на веома високе утицаје климатских 

промена који се очекују у будућности. Померање места пребивања зави-

сиће уједно и од тога да ли владе развијају стратегије које би могле бити 

усмерене на премештање људи из веома осетљивих на мање осетљива 

оближња подручја или пак на морске зидове и друге заштитне баријере 

(IPCC, 2007). 

С обзиром на целокупну проблематику утицаја промена климе на 

ово подручје било је неопходно оформити тело које координирано одго-

вара на промене климе, ефикасно развија и побољшава решења и ради на 

пројектима борбе против последица промена, као и глобалног загревања 

по животну средину. Центар за климатске промене Кариба (The Caribbean 

Community Climate Change Centre - CCCCC) је функционално и организа-

ционо уређен тако да може да одговори на изазове, претње и ризике које 

носе климатске промене. У овом телу се дефинишу политичке одлуке које 

се односе на климатске промене у облику смерница и савета CARICOM-a, 

државама чланицама CARICOM-a, као и прекоморским територијама 

Уједињеног Краљевства које су део Кариба. Карипски центар за климатске 

промене је акредитован као регионални ентитет за имплементацију одлука 

од стране управног одбора Зеленог климатског фонда (The Green Climate 

Fund - GCF), кључног мултилатералног финансијског механизма подршке 

климатским акцијама. Као регионална, акредитована организација CCCCC 

је сада интерфејс и канал за GCF-ово финансирање SIDS-a на Карибима. 

Одређени су и национални органи (National Designated Authorities - NDAs) 
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за дефинисање приоритетних модификација и функција као стратешких 

веза и чворишта комуникације између сваке земље и Фонда. Неопходно је 

обезбедити и Инвестициони оквир, Предлог процеса спровођења мера, 

Оквир резултата управљања, Процену ризика и друга документа. 
 

Закључак 
 

Глобална политика заштите, солидарности, трансфера технологије и 

дистрибуције знања су неопходни за напредак у овој области. Такође, еф-

ективна адаптација се постиже адекватном стратегијом. Конкретно упра-

вљање, кохезија заједнице и прилагођена комуникација су основе успешне 

адаптације на конкретну претњу, изазов или ризик. Трошкови оштећења 

ових земаља су огромни у поређењу са величином њихових економија. У 

овом контексту се на међународном нивоу све више пропагира идеја скла-

диштења енергије која би се употребила у истом или измењеном облику 

по потреби (Briguglio, 2008).  

Међувладин панел о климатским променама је међународно тело 

које се бави научним проценама у вези са климатским променама. Осно-

ван је 1988. године од стране Светске метеоролошке организације (World 

Meteorological Organization - WMO) и Програма Уједињених нација за 

животну средину (United Nations Environment Programme - UNEP) како би 

се омогућило креаторима политике у сталном процењивању научних 

хипотеза о променама климе, њихових утицаја и потенцијалних ризика, 

као и могућности адаптације и умањивања штетних дејстава.  

С обзиром да угљен-диоксид учествује у глобалном загревању око 

50-55% значајно је спроводити политику снижавања угљеника која подра-

зумева нове моделе инвестиција (Hansen, 1998). У оквиру Радне гурпе 1 

IPCC-а, оформљен је тим чији је задатак формулисање сценарија будућих 

концентрација гасова стаклене баште која дају широк опсег могућих вре-

дности њихових концентрација. Од индустријализованих земаља се оче-

кује да учине највише у погледу смањења емисија. Те земље се означавају 

као Анекс I државе и обавезне су да, између осталог, редовно извештавају 

о својим политикама и мерама у области климатских промена и да подносе 

своје годишње извештаје о емисијама (Schipper, 2006). Индустријски раз-

вијене земље су такође постигле договор да подрже напоре и активности у 

области климатских промена у државама у развоју пружањем финан-

сијске подршке (гаранције, кредити, итд.) и њиме управља Глобални фонд 

за животну средину (Global Environment Fund- GEF). Споразум из Канкуна 

према којем би државе требало да улажу активне напоре да редукују 

емисију штетних гасова до 2020. године је у начелу недовољна, али свака-

ко може представљати основу за амбициозније кораке.  
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THE INFLUENCE OF CLIMATE CHANGE ON SECURITY 

OF SMALL ISLAND STATES AND CARIBBEAN 

 

Summary 

 

Sea level rise, as well as hurricane and tropical storms, are one of the most widely rec-

ognized threats of climate change for coastal areas, especially on small islands where 

most human communities, infrastructure and agricultural areas are located in coastal 

zones and with commonly limited adaptation measures. It is expexted significant dam-

ages to the coastline, includinг erosion and infrastructure damage in future. According-

ly, the impoverished coastal area, as well as the vegetation of the covered parts, creates 

flood risks, especially for property and infrastructure. Аgriculture, in particular saliniza-

tion of water resources and tourism, can be listed as second-sensitive sectors. Environ-

mental refugees also pose a serious threat to the security of small island countries. Con-

sequently, it is very important to address adaptation measures, political options and stra-

tegic frameworks to deal with current and future climate change issues. 
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Извод: Дунав је велика међународна пловна река, која има велики саобраћајни, 

стратешки, економски, туристички и други значај како за Хрватску, тако и за 

Србију. Нерешено питање разграничења може да буде не само узрок погоршања 

ионако не тако стабилних односа између две државе, већ и узрок будућих сукоба. 

Иако се од стране званичника обе државе неретко истиче да су добросуседски 

односи важни за цео регион, за његову стабилност и развој, за однос Уније и 

међународне заједнице према њему, можемо рећи да стварног компромиса и 

дијалога нема. Добросуседски односи подразумевају решавање овог питања. Док 

год оно представља национално и политичко, а не правно и техничко питање, 

неће бити изгледа за његово (мирно) решавање. Циљ овог рада јесте да укаже на 

проблеме разграничења Србије и Хрватске на Дунаву, који би могли да буду 

узрок нових тензија и потенцијалних сукоба и у вези са тим на могуће начине 

њиховог решавања. 
 

Кључне речи: Дунав, гранични спор, Србија, Хрватска, арбитража, међународно 

право 

 

Abstract: The Danube is a large, international navigable river of great importance for 

traffic, strategy, tourism and other areas for both Croatia and Serbia. The unresolved 

issue of creating a border can not only be the cause of deterioration of the already un-

stable relations between the two countries, but also the cause of future conflicts. Alt-

hough the officials of both countries often emphasize the importance of neighbourly 

relations to the whole region, its stability and developmend, and the attitude of the Un-

ion and the international community towards it, we can safely say that there is no real 

compromise and dialogue/discussion. Resolving this problem falls under the area of 

neighbourly relations. As lond as the problem is of national and political nature, and not 

of legal and technical one, it is unlikely to be solved (peacefully). The aim of this paper 

is to point out the problems of creating a border between Serbia and Croatia on the 

Danube which could cause new tensions and potential conflicts, and to offer a way to 

resolve them. 
 

Keywords: The Danube, border dispute, Serbia, Croatia, arbitration, international law 
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Увод 

 

На основу мишљења која је донела Арбитражна комисија (познатија 

као Бадинтерова комисија), основана поводом Мировне конференције о 

Југославији 1991. године од стране тадашње Европске економске заједни-

це (данас Европска унија), одлучено је да се након распада Социјали-

стичке Федеративне Републике Југославије (СФРЈ) унутрашње копнене, 

међурепубличке, односно административне „авнојске границе“ признају 

као међународне границе држава насталих њеним распадом (Pellet, 1992). 

Дунав је тако постао државна граница између Хрватске и тадашње Саве-

зне Републике Југославије. Данас са хрватске стране оспоравају такву гра-

ницу и постављају захтеве за другачије разграничење.  

Дужина границе између Србије и Хрватске износи 261,7 km по пода-

цима Републичког завода за статистику Републике Србије, а по подацима 

Државног завода за статистику Републике Хрватске 325,8 km. Одмах се 

може уочити да различити подаци две државе о дужини границе упућују 

на то да на њој има спорних сектора. 

 

Уопштено о територијалним споровима са освртом на  

територијалне спорове на простору бивше Југославије 

 

Једна од последица распада СФРЈ јесу још увек неутврђене границе 

између бивших југословенских република, што условљава постојање вели-

ког броја отворених територијалних, односно граничних питања. Поједина 

су решена, нека представљају потенцијалне проблеме, док има и оних која 

су прерасла у гранични спор. 

Територијални спор се може дефинисати као сукоб око границе 

између две или више држава. Сукоб настаје када једна од страна оспорава 

другој сувереност над одређеним подручјем и истиче своје захтеве 

(Čolović, 2014). 

Сви проблеми у вези са границама на простору бивше Југославије 

настали су распадом, јер је у време њеног постојања она имала међуна-

родно признату државну границу, док су републике и покрајине имале 

административне границе. На међурепубличким границама није било спо-

рова, јер су оне биле одређене „авнојским границама“ (Rudolf i Kardum, 

2010). Као последица непрецизно дефинисаних административних грани-

ца, након распада настали су територијални спорови (Димитријевић, 2003; 

Čolović, 2014). Југославија је имала излаз на море, а разграничење на мору 

није постојало, односно није било административних морских граница 

међу републикама; морски простори нису припадали републикама, већ 
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Југославији (Rudolf, 2007). Тако је Хрватској по проглашењу независности 

предстојало морско разграничење са чак трима државама бивше Југосла-

вије: Словенијом, Босном и Херцеговином и Црном Гором. Ни једно од 

ових питања до данас није решено, а питање разграничења са Словенијом 

прерасло је у гранични спор (спор у Пиранском заливу и на реци Дра-

гоњи), чије је решавање препуштено Арбитражном суду 2009. године (ма-

да је Хрватска 2015. године иступила из Споразума о Арбитражи, због, ка-

ко истичу, његове повреде од стране Словеније)
2
.  

Како одређивање морских, тако ни одређивање унутрашњих копне-

них граница након распада није праћено без проблема. На простору бивше 

Југославије већина граница пратило је речне токове. Бележењу промена 

тока река, које су представљале међурепубличке границе, није се прида-

вало пуно значаја у бившој Југославији, а стање је од 1945. године, када је 

већина граница утврђена, до данас битно промењено; услед промена токова 

река настали су и спорни гранични сектори. Најочигледнији је пример 

неутврђене границе између Србије и Хрватске на Дунаву – граница је одре-

ђена приликом настанка Југославије, а од тада је Дунав померио свој ток, 

оставивши низ џепова са српске, одн. хрватске стране границе (Zorko, 2013). 

 

Граница на Дунаву  

 

Граница између Србије и Хрватске почиње на Дунаву, на прелазу из 

Мађарске, узводно од Бездана. Дуж тока Дунава граница иде од севера 

према југу све до Илока, где нагло скреће на запад, а затим на југ, пресеца 

Срем и избија на Саву, где се налази тромеђа између Србије, Хрватске и 

Босне и Херцеговине (Родић и Павловић, 1994). Тај део границе, који иде 

Сремом, није споран. Од Нештинске аде до Бездана, у дужини од око 130 

km, Дунав чини границу између две државе.
3
 Тај део границе који води 

Дунавом је споран. У литератури и медијима наводе се различити бројча-

ни подаци о спорним површинама. Čolović (2014) наводи да је спорно око 

10.000 ha земљишта са српске и око 2.500 ha са хрватске стране. Поједини 

аутори наводе да је спорно око 11.000 ha земљишта на левој обали Дунава, 

у Србији, које је у власништву хрватских грађана и око 3.000 па до 7.000 

ha земљишта на десној обали, у Хрватској, које је у власништву српских 

                                                 
2
 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. „Prestanak arbitražnog 

postupka između Hrvatske i Slovenije: uzroci i posljedice“, pristupljeno 05.07.2017, 

http://www.mvep.hr/hr/ostalo/prestanak-arbitraznog-postupka/ 
3
 Министарство унутрашњих послова Републике Србије. Управа граничне полиције, 

приступљено 07.08.2017, http://arhiva.mup.gov.rs/cms_lat/direkcija.nsf/granicna-policija.h 
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грађана.
4
 Спорне су и Шаренградска и Вуковарска ада. Највећи део спо-

рног земљишта налази се у општинама Сомбор, Апатин и Бачка Паланка. 

Површине које су постале спорне створио је Дунав.  

Граница на Дунаву утврђена је 1945. године када је донет Закон о 

установљењу и устројству Аутономне Покрајине Војводине. Од разграни-

чења Барање и Бачке 1945. године, Дунав је меандрирао, више пута поме-

рао свој ток, повлачио се према западу, ка хрватској територији, услед 

природних процеса и као резултат пресецања меандара у циљу олакшања 

пловидбе (Димитријевић, 2003; Starović, 2016). Због неподударања претхо-

дно дефинисане границе и садашњег тока реке постоје делови (џепови) 

копна и речна острва која су постала спорна (Raos, 2013). У време сукоба 

1990-их година, Хрватска је поставила захтеве да јој се врати територија 

која је померањем Дунава заостала у Србији (Димитријевић, 2003). 

 
Захтеви хрватске стране у вези са разграничењем  

 

Са хрватске стране предлог за разграничење заснивају на катаста-

рском премеру из 1878. године, односно из доба Аустроугарске монархије 

(Čolović, 2014). Тада је граница катастарских општина пратила ток 

Дунава, који је меандрирао, па су аустроугарске власти у циљу олакшања 

пловидбе исправиле његов ток и прокопале ново корито; стварањем новог 

корита границе катастарских општина нису померене. Због тога са 

хрватске стране истичу да граница не може бити на садашњем току 

Дунава, већ да би требало да следи границу катастарских општина из XIX 

века, која је пратила стари ток Дунава, јер је померањем тока реке део 

њихове земље остао у Србији, укључујући Вуковарску и Шаренградску 

аду (Femić, 2015). Сматрају да би при разграничењу обзир требало узети и 

приватне поседе становништва обе државе на дунавским адама и на 

обалама реке (Degan, 2005). Захтевају да се поштује правило разгра-

ничења uti possidetis, које је применила Бадинтерова комисија и које ука-

зује на то да затечене „авнојске границе“ између бивших југословенских 

република након распада постају међудржавне (Nogulović, 2012). У складу 

                                                 
4
 Barbir-Miladinović, A. i Trivić, B. (2010). „Nastavljeni pregovori o graničnom sporu 

Hrvatske i Srbije.“ Radio Slobodna Evropa, pristupljeno: 12.09.2017. https://www. 

slobodnaevropa.org/a/srbija_hrvatska_granicni_spor/2029418.html 

Стојчевић (2014). „И српско је хрватско: Гугл најављује српско-хрватску гра-

ницу.“ Печат, лист слободне Србије, приступљено 12.09.2017, http://www.pecat. 

co.rs/2014/09/i-srpsko-je-hrvatsko-gugl-najavljuje-srpsko-hrvatsku-granicu/ 

Starović, N. (2016). „Razgraničenje Srbije i Hrvatske na Dunavu.“ 025 info, pristu-

pljeno 15.08.2017, https://www.025info.rs/vesti/srbija-i-svet_19/razgranicenje-srbije-i-

hrvatske-na-dunavu_18581.html 
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са одлукама Бадинтерове комисије, граница између две државе иде среди-

ном пловног тока Дунава (што је у складу са разграничењем из 1945. 

године), али је од тада река померила свој ток неколико km ка Хрватској, а 

за потребе пловидбе прокопано је неколико канала, који су додатно про-

менили ток Дунава (Čolović, 2014). У складу са прописима међународног 

права, који регулишу разграничење на рекама (о којима ће касније бити 

више речи) граница није могла да остане на месту старог корита, па су 

њени захтеви правно неутемељени. 

Таква државна граница, која би водила границама катастарских 

општина, пресецала би Дунав чак 18 пута (Nogulović, 2012). На обе стране 

обале створило би се неколико џепова – са леве, српске стране реке 

површине од око 10.000 ha и око 3.000 ha са десне, хрватске стране 

(Starović, 2016). Немогуће је замислити да би граница која води важном 

међународном пловном реком могла тек тако да прелази са једне на другу 

обалу и да реку ставља под наизменичну власт држава, у овом случају 

Србије и Хрватске; ни границе катастарских општина, ни приватни поседи 

на којима инсистирају са хрватске стране не представљају никакву правну 

основу у разграничењу држава (Degan, 2005). Оваквим разграничењем 

Шаренградска и Вуковарска ада би се нашле на хрватској страни, као и 

делови територија поменутих општина. 

 

Аргументи српске стране  
 

Са српске стране заступају став да граница треба да иде средином 

Дунава, што је у складу са међународним правом. Такво је и тренутно ста-

ње разграничења (Starović, 2016). С обзиром на то да је Дунав своје корито 

померио, таква граница се не поклапа са катастарским границама које 

захтевају са хрватске стране. 

Ваља се укратко осврнути на прописе међународног права који регу-

лишу разграничење на рекама, са циљем схватања оправданости српских 

аргумената. Код пловних река, какав је Дунав, за границу се обично усваја 

талвег, одн. матица. То је линија која спаја најдубље тачке у кориту реке, 

односно у кориту њеног главног пловног рукавца. У уговорима се као 

матица најчешће узима линија средине главног пловног рукавца на реци, 

који се користи у пловидби (Degan, 2015). Међународно право је устано-

вило и принципе повлачења граница у случају померања речног тока. Уко-

лико дође до незнатног померања речног тока, помера се и граница, а 

земљиште природно придодато долази под власт државе на чијој се 

територији увећање догодило; уколико дође до нагле промене речног тока, 

тако да река напусти своје раније корито, граница остаје на старом месту, 

а река ће припасти држави на чију је територију скренула (Аврамов, 2011). 
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У овом конкретном случају није дошло до наглог скретања Дунава (Nogu-

lović, 2012). Дакле, заостало земљиште у овом случају припада Србији. 

Када је реч о речним острвима, правило је да се острво дели између држа-

ва уколико се налази на средини реке, а уколико није на средини, припада 

држави у чијем се делу реке налази; уколико дође до померања речног 

тока, острво остаје под суверенитетом државе којој је припадало до тада 

(Аврамов, 2011). Шаренградска и Вуковарска ада се не налазе на средини 

Дунава (Nogulović, 2012). Ближе су српској обали него средини реке.  

Све указује на то да је у овом случају право на страни Србије (поред 

законског разграничења из 1945. године, у прилог јој иде и међународно 

право, односно принципи разграничења на међународним пловним река-

ма) и да, уколико би се ово питање изнело пред међународни суд или неко 

арбитражно тело, Хрватска не би могла да очекује пресуду у своју корист, 

само уколико би правосудно тело судило објективно и праведно поштујући 

све прописе међународног права који регулишу оваква питања. 

Међудржавна дипломатска комисија за идентификацију – утврђива-

ње граничне линије и припрему уговора о државној граници између Репу-

блике Србије и Републике Хрватске основана је 2001. године. Након 

седмогодишњег прекида, комисија је 2010. године наставила са радом
5
. Од 

2011. године поново је направила прекид у раду. Тако се чини да је про-

блем разграничења поново на почетку.  

Званичници две државе су 2016. године потписали Декларацију о 

унапређењу односа и решавању отворених питања. У њој је, између 

осталог, истакнуто да државне комисије треба да наставе са преговорима о 

разграничењу, а уколико је немогуће постићи преговоре и договоре, обе 

државе ће бити спремне да решавање тог питања препусте међународним 

правосудним институцијама
6
. Садашње стање и ток односа између две 

државе све више указују на то да је практично немогуће постићи компро-

мис и договор и да би разграничење на Дунаву могло бити препуштено 

међународним арбитрима или Међународном суду правде. Када је о томе 

реч, међу стручњацима у Србији мишљења су подељена; док поједини 

истичу да би арбитража била добра опција за Србију, професор др Мило-

мир Степић истиче да арбитража не би била најбоље решење ако се узме 

пример Хрватске и Словеније – арбитражна комисија је донела одлуку 

                                                 
5
 Министарство спољних послова Републике Србије. Утврђивање граничне лини-

је између Републике Србије и Републике Хрватске, приступљено 07.08.2017, 

http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/arhiva-saopstenja/saopstenja-2010/3678-2010-04-

30-05-11-31?lang=cyr 
6
 Нова српска политичка мисао. Текст декларације о унапређењу односа између 

Србије и Хрватске, приступљено 10.08.2017, http://www.nspm.rs/hronika/tekst-

deklaracije-izmedju-srbije-i-hrvatske.html 
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позивајући се на катастарске границе; ако се и у случају разграничења на 

Дунаву арбитражна комисија позове на катастарске границе, Хрватска би 

могла да буде у предности. 

 

Закључак 
 

Проблеми са одређивањем припадности територија прате српско-

хрватске односе још од периода када су две државе биле у саставу једне. 

Ако узмемо само пример Републике Српске Крајине, јасно је у чију се 

корист та припадност завршила. Поставља се питање да ли се иза овог 

питања разграничења такође крије политичко, или пак национално пита-

ње. Уколико се крије, кривца треба тражити и са једне и са друге стране. 

Званичници Србије су у више наврата, обично када је то најмање би-

ло оправдано и смислено, водили помирљиву политику према Хрватској. 

Да се не осврћемо на детаље онога што није у непосредној вези са темом 

овог рада, али само да поменемо у циљу схватања, како се показало, 

погрешне политике Србије, тужбу против Савезне Републике Југославије 

(СРЈ) за агресију и злочине геноцида током 1990-их година на територији 

Републике Српске Крајине, коју је Хрватска у години НАТО агресије на 

СРЈ поднела Међународном суду правде у Хагу. Тек након више од десет 

година, 2010. је Србија поднела противтужбу (Суботић, 2010) (суд је 2015. 

године одбацио тужбу и противтужбу две државе, истичући да ниједна од 

страна није доказала постојање геноцида) (Церовина, 2015). Још један 

пример политике коју Хрватска води према Србији било је признање неза-

висног Косова. Тиме је нарушила суверенитет и територијални инте-

гритет Србије. 

Званичници Србије говорили су (и говоре) о миру, помирењу, тра-

жењу компромиса, не освртању на прошлост, што је потпуно исправно 

само ако су све стране спремне да предузму и истински воде такву поли-

тику. Србија још увек има проблем са нејасно дефинисаном спољном 

политиком, приоритетима и циљевима. Ако се узме у обзир њено геопо-

литичко опредељење ка Западу, онда се треба имати у виду да практично 

један од услова за улазак у Унију јесу решена гранична, односно терито-

ријална питања, нарочито уколико су она прерасла у спор (парадокс је да и 

унутар Уније постоје гранични спорови). Поставља се питање колико 

нерешена гранична питања могу да успоравају или пак онемогућавају 

испуњавање услова за улазак систем евроинтеграција. У пракси је било 

примера где таква питања нису била пресудна (најбољи је пример Хрва-

тске, која је у време уласка имала, и још увек има, нерешена гранична 

питања са суседним државама). Али, остаје отворено питање да ли ће тако 

бити и у случају Србије. Није само у питању (не)испуњавање услова за 
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улазак у систем евроинтеграција. Оно што је битније јесте да је без јасне 

стратегије свака држава подложна дезинтеграцији. Србија има све правне 

основе да сачува своје границе и територију, само под условом да реша-

вање овог и сличних спорних питања препусти стручњацима који ће на 

најбољи начин да аргументују њене ставове. Када би политичари обеју 

држава препустили решавање овог питања онима који су за то стручни, уз 

то непристрасни и објективни, било би више изгледа за његово решавање. 
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THE PROBLEMS OF CREATING A BORDER BETWEEN SERBIA 

AND CROATIA ON THE DANUBE 
 

Summary 
 

Significant changes occurred on the political map of former Yugoslavia after the coun-

try’s breakup. Even today, there are numerous unresolved territorial and border issues 

among the independent and internationally accepted countries which were once part of 

Yugoslavia. Among those is the issue of the border between Serbia and Croatia on the 

Danube. The Danube border was created when Yugoslavia was formed in 1945, when a 

border was created between Baranja and Backa. The course of the Danube has since 

been altered due to natural and anthropogenic processes, which has created territorial 

disputes on both sides of the border. When the course of the river was moved westward, 

towards Croatia, the border was also moved, so a part of their territory remained in Ser-

bia. This is why the Croats demand the border to be as it was during the Austro-

Hungarian Monarchy. This is a border of the cadastral municipalites, which followed 

the old Danube course. Serbia, however, is relying on its international right, and be-

lieves that the border should go down the middle of the Danube. There are two likely 

possibilities waiting in the future – a deal or arbitration. What the outcome will be de-

pends on whether this issue will be treated as national and political, and not as legal and 

technical. If the politicians of both countries left the issue to experts, its resolution 

would be more likely. 
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АНАЛИЗА КЛИМАТСКО-ХИДРОЛОШКИХ УСЛОВА  

ИСТОЧНОГ И ЗАПАДНОГ КОПАОНИКА 
 

Божидар Лазић
1* 

* Универзитет у Београду – Географски факултет 
 

Извод: Циљ овог рада је утврђивање сличности и разлика између источне и 

западне стране Копаоника. Свакако да су рељеф и климатске особености утицали 

на другачији развој хидрографске мреже на различитим страна Копаоника. На 

основу анализе климатских елемената, у првом реду температуре ваздуха и 

количине падавина, могу да се открију климатски услови који владају у западном 

и источном делу Копаоника, као и како се то рефлектује на речне токове. Са друге 

стране, реке својом механичком снагом и материјалом који носе мењају морфо-

логију терена, тако да се запажа на који начин природни услови међусобно утичу 

једни на друге. У ту сврху, извршена ја анализа и обрада података са метеор-

олошких станица Копаоник, Куршумлија и Нови Пазар, где је на основу вредно-

сти температуре ваздуха и количине падавина са ових станица за период 1991-

2009. године урађена њихова компаративна анализа, температурни и падавински 

градијент. Вредности протицаја су анализиране за реке Топлицу код хидролошке 

станице Дољевац, Расину код хидролошке станице Бивоље и Јошаницу код хидро-

лошке станице Биљановац за период 1994-2008. године. Да би се добила компле-

тнија слика о стању режима ових река, приказана је компаративна анализа њихо-

вих специфичних отицаја. На основу комплексне анализе климатских и хидроло-

шких елемената, утврђено је стање климатских и хидролошких услова који вла-

дају на Копаонику. 
 

Кључне речи: услови, Копаоник, анализа, температурни градијент, отицај 
 

Abstract: The goal of this work is determination similarities and differences between 

eastern and western side of Kopaonik. Surely that relief and climatic singularities have 

influence on different development of hydrological conditions at different sides of 

Kopaonik. Based on analysis climatic elements, firstly temperature of air and rainfall, it 

can be discovered which climatic conditions domineer on western and eastern side of 

Kopaonik, as well as how it reflects on rivers. On the other view, rivers with their 

mechanical power and material that they transport, change morphology of terrain, so it 

can be noticed which interaction exists between natural terms. On that purpose, there 

was performed analysis and data processing from weather bureaus Kopaonik, 

Kursumlija and Novi Pazar, and through values of temperature of air and rainfall for the 

period 1991-2009. are completed their comparative analysis, temperature and rainfall 

gradient. Values of flows were analyzed for Toplica river at hydrological station 
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Doljevac, Rasina river at hydrological station Bivolje and Josanica river at hydrological 

station Biljanovac for the period 1994-2008. For the complete view of river’s frequency, 

there are portrayed comparative analysis of river’s specific runoffs. Based on complex 

analysis of climatic and hydrological elements, climatic and hydrological conditions on 

Kopaonik are well-known. 
 

Keywords: conditions, Kopaonik, analysis, temperature gradient, runoff 
 

Увод 
 

Копаоник је смештен у јужном делу Србије. Раније је прикључиван 

Српско-македонској маси, међутим савремено схватање је да гранитски 

масив Копаоника није образован у карбону, већ у терцијару. На тај начин 

је накнадно граница између Динарида и Српско-македонске масе померена 

на исток, између Копаоника и планине Јастребац, која припада Српско-

македонској маси. Копаоник се ка север-северозападу наставља преко 

Жељина (1.785 m), Равне планине (1.356 m) и Столова (1.375 m). На севе-

роисточној страни планине изнад Врњачке Бање диже се планина Гоч 

(1.124 m) (Марковић, 1965). 
Границе Копаоника су природне, и одређене су рекама. Смештен је 

између Јошанице на северу, изворишних делова Топлице и Расине на исто-

ку, Лаба на југу и Ибра и Ситнице на западу. Пружа се правцем севе-роза-

пад-југоисток на дужини од око 80 km. Захвата површину од 2.756 km² 

(Васовић, 1988). 
 

Климатско-хидролошки услови на Копаонику и околини  
 

Неколико фактора утиче на климу Копаоника. Најважнији су гео-

графски положај, степен континенталности, положај у односу на изло-

женост ваздушним масама и надморска висина. Копаоник је удаљен око 

1.500-1.600 km од Атлантског океана, који за њега представља извор 

влажности. Његова удаљеност од Јадранског мора износи између 150-220 

km, а од Егејског мора између 290-375 km (Ћурчић, 2017). Надморска 

висина Копаоника се креће у распону од 290 m (ушће Сувог Дола у 

Топлицу) до 2.017 m (Панчићев врх) – висинска разлика износи 1.727 m. 

Имајући у виду висински распон, постоје разлике у климатском погледу 

између нижих и виших делова Копаоника. Најнижи део, до 300 m, одли-

кује низијска клима, од 300-600 m је клима малих висина, од 600-1.200 m 

заступљена је субалпска клима, док је изнад 1.200 m алпска клима 

(Смаилагић, 1995; Smailagić, 2002).  
Када су у питању температурни екстреми, односно апсолутна мини-

мална и максимална температура ваздуха која је измерена на Копаонику, 
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амплитуда износи 56,6˚С. Најнижа температура од -26,6˚С измерена је 25. 

јануара 1954. године, а највиша температура од 30˚С измерена је 24. јула 

2007. године (Бојовић, 2012). 
Што се тиче падавинских екстрема, максимална дневна количина 

падавина излучена је на Копаонику 7. септембра 2001. године и износила 

је 70,5 mm, а максимална месечна количина падавина забележена је септе-

мбра 1996. године од 237,9 mm. Минимална количина падавина датира из 

октобра 1995. године у износу од 2,5 mm. Када се гледа годишња коли-

чина падавина, минимална је остварена 2003. године са 805,9 mm, а макси-

мална 2001. године са 1.240 mm (Бојовић, 2012). 
Хидролошки услови на Копаонику су се формирали под дејством 

бројних природних фактора, током дуге геолошке прошлости. Своје токо-

ве су на самој планини и њеном ободу усекле бројне реке, од којих ће за 

потребе овог рада бити поменуте само неке од њих. 

Топлица – има дужину 130 km и површину слива од 2.180 km². Пре-

дставља највећу леву притоку Јужне Мораве. Топлица настаје од неколико 

мањих река, које одводњавају источне падине Копаоника, и међу њима се 

издвајају Ђерекарска и Луковска река. Ова два водотока се спајају код 

села Мерћеза, и тако образују Топлицу. Она тече до Куршумлије кроз уску 

долину дубоку 500 m, и из тог разлога се та деоница називала Тесна 

Топлица. Код Куршумлије долина реке се шири, и са десне стране Топли-

ца прима своју највећу притоку Косаницу (дужине 35 km). Топлица код 

Прокупља пролази кроз клисурасту долину, а даље на свом путу улази у 

равни Добрич, кроз који благо меандрира све до свог ушћа у Јужну Мора-

ву. Ушће Топлице се налази код Курвинграда (Гавриловић и Дукић, 2014). 

Када је у питању водни режим, Топлица на свом ушћу Јужној Мора-

ви даје у просеку 11 m³/s. Протицај је највећи на пролеће, у марту и апри-

лу, када се удвостручује. Са друге стране, у августу и септембру износи 3-

4 m³/s. Убедљиво највећи протицај је измерен код Прокупља новембра 

1979. године, када је износио 688 m³/s. Супротно томе, најмањи протицај 

од само 100 l/s је забележен септембра 1952. године. У то време се река 

могла скоро прегазити. Ово је јако битан податак, да је однос екстремних 

протицаја 1:6.880. У нашој земљи, једино Биначка Морава има већу амп-

литуду (Гавриловић и Дукић, 2014). Мартић Бурсаћ и др. (2016) су у свом 

истраживању апсолутно минималних и максималних протицаја на Топли-

ци код Пепељевца за период 1951-2014. године, добили однос од 1:5.506, 

што је такође изузетно висока вредност и потврђује екстреме који се 

јављају у њеном речном кориту.  

Расина – представља десну притоку Западне Мораве, са дужином од 

92 km и површином слива од 981 km² (Милинчић и др, 2014). Постаје од 

изворишних кракова Велике и Бурманске реке, на падинама Гоча и 
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Жељина. Улива се у Западну Мораву, 5 km низводно од Крушевца. Између 

Разбојне и Златара тече Доброљубачком котлином, а низводно улази у 

Златарску клисуру где усеца неколико долинских меандара. Пред само 

ушће протиче кроз Крушевачку котлину. Од притока се издвајају Граше-

вачка река и Блаташница, која је позната по пиратерији и пробојници 

Јанковој клисури (Ракићевић, 1973). 

На ушћу у Западну Мораву, ова река има просечан протицај 8 m³/s. 

Оно што је карактеристично за Расину су велике амплитуде у протицају – 

у априлу има 5,5 пута више воде него у августу. Највећи протицај од 342 

m³/s је забележен априла 1958., а најмањи од 200 l/s јула 1968. године, па 

тај однос износи 1:1.710 (Димитријевић и др., 2010). Поред великих разли-

ка у протицају, река носи доста наноса, па је 1979. године подигнута висо-

ка брана и формирано језеро Ћелије (Гавриловић и Дукић, 2014). 

Јошаница – припада сливу Западне Мораве. Јошаница има површину 

слива од 265 km². Настаје спајањем потока Коњске и Бранковине испод 

врха Јелице на преко 1.600 m надморске висине. После тока од непуних 40 

km улива се у Ибар (Бојовић, 2012). 
 

Материјал и методе 
 

У анализи климатских параметара, акценат је био на два значајна 

климатска елемента, као што су падавине и температура ваздуха. С тим у 

вези су приказане и објашњене табеле које садрже податке осматрања са 

самог Копаоника, али и са две станице у непосредној околини Копаоника 

– Куршумлија и Нови Пазар. Циљ је да се упореде подаци, како би се 

добила јасна слика о сличностима и разликама у климатском погледу исто-

чне и западне стране Копаоника. У почетку су представљене климатске 

вредности посредством статистичког метода, при чему су подаци анализи-

рани са поменутих метеоролошких станица за период осматрања 1991-

2009. године. Након тога се синтезним путем извршила компаративна 

анализа добијених вредности температуре ваздуха и количине падавина, 

са циљем могућег упоређивања Копаоника, као највише станице, са њего-

вим западним и источним ободом.  
Приступило се одређивању вертикалног температурног и падави-

нског градијента на профилима Куршумлија – Копаоник и Нови Пазар – 

Копаоник. За разлику од термичког градијента где температуре углавном 

опадају са порастом надморске висине, код падавинског градијента пада-

вине претежно расту са висином (Дуцић и Анђелковић, 2011). Такође, при-

ступило се упоређивању протицаја и специфичних отицаја река на исто-

чној и западној страни Копаоника. За потребе истраживања узете су 

Топлица, Расина и Јошаница, а период осматрања је 1994-2008. године. 
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Када се посматра само једна река, код ње су разлике у протицајима 

током вишегодишњег периода у корелацији са променама површинског 

отицаја (Ракићевић, 1973). Средње месечне вредности протицаја могу да 

укажу на одређене трендове у посматраном периоду. Међутим, за водни 

режим сваке реке битно је и познавање апсолутно минималних и макси-

малних протицаја, као и вредности специфичних отицаја. Речни режими 

река у овом делу наше земље су под дејством и кишних и нивалних ути-

цаја. Свакако да су нивални утицаји доминантни током зимских месеци и 

прве половине пролећа, а плувијални од друге половине пролећа па све до 

почетка зиме. То је у корелацији са променама температуре ваздуха током 

године. Све то указује на комплексност и динамику хидролошких особе-

ности, при чему је пожељно анализирати најзначајније факторе и елементе 

који утичу на промене и константност водних режима (Живковић, 2006).  
 

Резултати и дискусија 
 

Станица на Копаонику се налази на 1.711 m надморске висине. Сре-

дња годишња температура ваздуха на Копаонику у периоду 1991-2009. 

године, била је 3,8˚С. Најхладнији месец је фебруар, са просечном темпе-

ратуром од -5˚С. Негативне температуре ваздуха су забележене од деце-

мбра до марта, и у том периоду је честа појава снежног покривача. 
 

Табела 1. Средње месечне и годишње вредности за температуру ваздуха и 

количину падавина на Копаонику, за период 1991-2009. године (РХМЗ Србије) 
 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 
Т(˚С) -4,3 -5 -2,3 2 7,5 11,1 12,9 13,1 8,5 5,1 0,4 -3,5 3,8 
mm 56,3 63,9 76,2 92,8 105,3 98 98 80,3 98,8 77,9 80,5 78,3 1.006,2 

 

Најтоплији месец је август, и приметно је да после овог месеца 

температуре полако опадају како се ближи крај календарске године. Што 

се тиче падавина, у јануару се излучи најмања количина, нешто преко 50 

mm, за разлику од најхумиднијег маја који има скоро дупло више пада-

вина него у јануару. Генерално гледано, Копаоник прима велику количину 

падавина, просечно годишње изнад 1.000 mm. 
 

Табела 2. Средње месечне и годишње вредности за температуру ваздуха и 

количину падавина у Куршумлији, за период 1991-2009. Године (РХМЗ Србије) 
 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 
Т(˚С) 0,1 1,5 5,5 10,4 15,1 18,6 20,3 20,2 15,3 11 5,7 1,2 10,4 
mm 41,8 39,2 46,6 58,9 65,9 54,2 68,6 41,3 61,8 52,8 55,2 59,4 645,7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Божидар Лазић 

 72 

Станица Куршумлија је „представник“ источне стране Копаоника у 

анализи климатских параметара. Налази се на 380 m надморске висине. 

Просечна годишња температура ваздуха је око 10˚С. Најхладнији месец је 

јануар, а најтоплији су јул и август када температуре ваздуха прелазе 20˚С. 

Ниједан месец нема негативне средње месечне температуре ваздуха. Када 

се анализирају падавине, види се да нема превеликих разлика по месецима 

– у фебруару се излучи само око 40 mm, а најкишовитији је јул са близу 70 

mm. Укупна сума за целу годину је 645,7 mm. 
 

Табела 3. Средње месечне и годишње вредности за температуру ваздуха и 

количину падавина у Новом Пазару, за период 1991-2009. године (РХМЗ Србије) 
 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 
Т(˚С) -0,3 1,3 5,6 10,2 15,1 18,6 20,4 20,2 15,4 11 5,2 0,5 10,3 
mm 34,5 40,6 44,2 52,6 62,7 60,7 68,8 50,5 68,8 60 61,1 57,3 661,8 

 

Нови Пазар се налази западно од Копаоника. Лежи на 545 m надмо-

рске висине. Најниже температуре ваздуха се достижу очекивано у јануа-

ру, а највише на лето (јул/август). Средње месечне температуре варирају 

од -0,3˚С до 20,4˚С. Просечна годишња температура ваздуха за посматра-

ни период износи 10°С.  

Падавине се највише излучују на јесен, а најмање зими. Тако је 

најмања количина падавина по месецима забележена у јануару (34,5 mm), 

за разлику од најкишовитијих јула и септембра (по 68,8 mm) у којима се 

излучило два пута више падавина него у јануару. На нивоу просечних 

вредности током целе године, укупна сума падавина је износила око 662 

mm за период 1991-2009. године. 
 

Сл. 1. Компаративна анализа температуре ваздуха (°C)  

за период 1991-2009. године. 
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Куршумлија се налази на најнижој надморскј висини од све три 

станице, при чему није забележен ниједан месец са негативном просечном 

температуром ваздуха. Нови Пазар се налази на 545 m надморске висине, 

што је за 165 m више од Куршумлије. У складу са тим, просечна годишња 

температура ваздуха износи 10,3˚С, што је незнатно мање у односу на 

Куршумлију. Једино средње јануарске температуре у Новом Пазару беле-

же негативне вредности. Станица на Копаонику је највиша од анализира-

них станица. Ту су измерене средње негативне температуре ваздуха за све 

зимске месеце, и за март. На овој станици просечне температуре у летњим 

месецима се крећу од 11-13˚С, што је за око 7-7,5˚С ниже у односу на 

остале две станице за време лета. 
Анализа падавина указује да је у периоду 1991-2009. године на 

Копаонику било највише падавина у летњим месецима, нешто више него у 

пролеће. Генерално гледано, на Копаонику просечна годишња количина 

падавина прелази 1.000 mm. У Куршумлији је највише падавина било у 

пролеће, а у Новом Пазару у јесен, с тим што је у Новом Пазару излучено 

нешто више падавина него у Куршумлији када су у питању просечне 

годишње количине падавина. 
 

Сл. 2. Компаративна анализа количине падавина (mm)  

за период 1994-2008. године. 

 
 

Табела 4. Средња годишња вредност температурног градијента на профилу 

Куршумлија – Копаоник, за период 1991-2009. године 

 

Станица 
Ср. год. 

температура 

(˚С) 

ΔТ 

(Т1-Т2) 

Надморска 

висина  

(m) 

ΔH 

(H2-H1) 

Температурни 

градијент 
(˚С/100m) 

Куршумлија 10,4 
6,6 380 

1.331 0,50 
Копаоник 3,8 1.711 
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Табела 5. Средња годишња вредност температурног градијента на профилу  

Нови Пазар – Копаоник, за период 1991-2009. године 

 

Станица 

Ср. год. 

температура 

(˚С) 

ΔТ  

(Т1-Т2) 

Надморска 

висина  

(m) 

ΔH 

(H2-H1) 

Температурни 

градијент 

(˚С/100m) 

Нови Пазар 10,3 
6,5 

545 
1.166 0,56 

Копаоник 3,8 1.711 

 

На профилима, Куршумлија – Копаоник и Нови Пазар – Копаоник, 

вредности температурних градијената ниже од просечних (0,6˚С на 100 m 

висине). На профилу Куршумлија (380 m надморске висине) – Копаоник 

(1.711 m) температуре опадају за 0,5˚С на сваких 100 m висине, док је на 

профилу Нови Пазар (545 m) – Копаоник та вредност 0,56˚С/100 m. Подне-

бље, односно природни услови и надморска висина су утицали на нешто 

ниже вредности температурних градијената у односу на просек. 

 
Табела 6. Средња годишња вредност падавинског градијента на профилу 

Куршумлија – Копаоник, за период 1991-2009. године 

 

Станица 

Ср. год. 

количина 

падавина (mm) 

ΔR 
Надморска 

висина (m) 
ΔH 

Падавински 

градијент 

(mm/100m) 

Куршумлија 645,7 
360,5 

380 
1.331 27,08 

Копаоник 1.006,2 1.711 

 

Запажа се да је већа вредност падавинског градијента на профилу 

Нови Пазар – Копаоник (29,54 mm/100 m), у односу на профил Куршу-

млија – Копаоник (27,08 mm/100 m). Фактори који су утицали на ово су 

виша надморска висина станице Нови Пазар од Куршумлије, као и запа-

днији положај Новог Пазара, јер током године стални западни ветрови 

дувају на овим просторима, при чему количина падавина опада како се 

степен континенталности повећава у правцу истока. 
 

Табела 7. Средња годишња вредност падавинског градијента на профилу  

Нови Пазар – Копаоник, за период 1991-2009. године 
 

Станица 

Ср. год. 

количина 

падавина (mm) 

ΔR 
Надморска 

висина (m) 
ΔH 

Падавински 

градијент 

(mm/100 m) 

Нови Пазар 661,8 
344,4 

545 
1.166 29,54 

Копаоник 1.006,2 1.711 
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Река Топлица има просечан годишњи протицај 8,5 m³/s. Највећи про-

тицај је у пролеће, што се поистовећује са отапањем снега. Најмањи про-

тицај река достиже у другој половини календарске године, током летњих и 

јесењих месеци. 
 

Табела 8. Средњи месечни и годишњи протицај Топлице за хидролошку станицу 

Дољевац, у периоду 1994-2008. године (m³/s) (РХМЗ Србије) 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 
10 13 18 20 11,5 6 3,5 2,5 2,5 3 5 8 8,5 

  

Табела 9. Средњи месечни и годишњи протицај Расине за хидролошку станицу 

Бивоље, у периоду 1994-2008. године (m³/s) (РХМЗ Србије) 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 
6 9 13,5 14 7,5 5,5 3,5 2,5 2,5 3,5 4,5 6 6,5 

 

Расина има мањи протицај од Топлице, и он износи 6,5 m³/s. И овде 

је иста ситуација, највећи протицај се везује за пролећно отапање снега, 

када река носи већу количину воде. 
Ракићевић (1973) je у истраживањима водног биланса Расине за 

период 1951-1970. године на хидролошкој станици Бивоље, израчунао њен 

средњи годишњи протицај у износу од 9 m³/s. Приметно је да се у наре-

дним деценија ова вредност смањила када је у питању ова река. То може 

да се доведе у везу са неколико компонената, у првом реду измењене 

количине падавина, у виду кише и снега, температуре ваздуха и с тим у 

вези испаравања. Исти аутор напомиње да измене у водном билансу реке 

могу да наступе и услед мењања биљног и педолошког покривача, као и 

због људских активности (вештачко језеро Ћелије). 
 

Табела 10. Средњи месечни и годишњи протицај Јошанице за хидролошку 

станицу Биљановац, у периоду 1994-2008. године (m³/s) (РХМЗ Србије) 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 
3 3 5 7,5 6 4 2,5 2 2 2 3 3 3,5 

  

Када је у питању река Јошаница, њен протицај је мањи у односу на 

претходне две реке. И овде је забележен највећи протицај у пролећним 

месецима. Мали протицај река остварује на јесен, мада пуно не заостају ни 

лето, ни зима. 
Ако се занемари утицај величине слива на протицај, примећује се 

законитост да су већи сливови просечно водом сиромашнији од мањих. На 

тај начин се добија потпуна слика о режиму река. Стога су и подаци о 

режиму река објективнији (Дукић и Гавриловић, 2008). 
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Табела 11. Вредности специфичних отицаја река (период 1994-2008) 
 

Река 
Протицај  

(m³/s) 
Површина слива  

(km²) 
Специфичан отицај  

(l/s/km²) 
Топлица 8,5 2.180 3,9 
Расина 6,5 981 6,6 

Јошаница 3,5 265 13,2 
 

Сл. 3. Квантитативна анализа протицаја и специфичних отицаја река  

за период 1994-2008. године 
 

 
 

Упоредном анализом се закључује да највећу вредност специфичног 

отицаја има река Јошаница, која има најмањи протицај и површину слива 

од анализираних река. Иако има знатно мању површину слива и протицај 

од Топлице и Расине, Јошаница има тачно два пута већу вредност специ-

фичног отицаја од Расине, а више од три пута у односу на Топлицу. Тако 

је потврђена констатација да су мањи сливови просечно водом богатији од 

већих сливова. 
Добијене вредности могу да се упореде са средњим вредностима 

специфичног отицаја за целу Србију (7,1 l/s/km²), при чему једино река 

Јошаница има изнад просека специфични отицај, и то скоро дупло више 

(Manojlović i Živković, 1997. у Манојловић и др., 2013). 
 

Закључак 
 

У раду су анализирани климатски и хидролошки подаци са метео-

ролошких и хидролошких станица на Копаонику и његовој ближој околи-

ни. Станица на Копаонику, која се налази на 1.711 m надморске висине и 

уједно је највиша анализирана станица, има најнижу просечну годишњу 

температуру ваздуха, али и убедљиво највише падавина у односу на Нови 

Пазар и Куршумлију. Свакако да је орографски фактор овде био одлучу-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗА КЛИМАТСКО-ХИДРОЛОШКИХ УСЛОВА... 

 

 77 

јући. У раду су анализирани термички и падавински градијенти на профи-

лима Куршумлија – Копаоник и Нови Пазар – Копаоник, који нам дају 

јаснију слику о томе како температура ваздуха опада, а количина падавина 

расте са повећањем надморске висине.  
Затим су представљене најважније реке Копаоничког краја. Дат је 

табеларни приказ њихових протицаја, на основу кога може да се закључи 

корелација између највећих протицаја и пролећних месеци, када наступа 

отапање снежног покривача после зимског периода. Велики значај за 

хидролошка проучавања протицаја река има специфични отицај. Он пре-

дставља јединицу за мерење отицања падавина са речног слива. Ако се 

одстрани утицај величине слива на протицај, запажа се да су већи сливови 

просечно водом сиромашнији од мањих сливова. Упоредном анализом се 

потврдила ова констатација, јер је река Јошаница, која има знатно мању и 

површину слива и протицаје од Топлице и Расине, забележила убедљиво 

највеће вредности специфичног отицаја. На тај начин се добија потпуна 

слика о режиму река. 
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Božidar Lazić 

 

ANALYSIS OF CLIMATIC-HYDROLOGICAL CONDITIONS 

 OF EASTERN AND WESTERN KOPAONIK 

 

Summary 
 

In the article are analized climatic and hydrological datas from meteorological and 

hydrological stations on Kopaonik and it’s environs. Weather bureau on Kopaonik, 

which is the highest analized station in the article with it’s height of 1.711 meters, has 

the lowest average annual temperature, but the most highest value of rainfall relative to 

Novi Pazar and Kuršumlija. It is clear that orografic factor in this case is decisive. In the 

article are also analized temperature’s and rainfall’s gradient on the profiles Kuršumlija 

– Kopaonik and Novi Pazar – Kopaonik, and it can be conclued that temperature falls, 

but rainfall rises with height increase. Afterwards are presented the most important 

rivers of Kopaonik’s area. Through tables are presented river’s flows, where can be seen 

correlation between the greatest flows and spring, when performs snowbreak after 

winter. Important influence for hydrological researches of river’s flow has specific 

runoff. It represents unit for measuring onflow from river’s basin. If influence of size of 

basin on flow is excluded, it can be seen that larger basins have fewer quantity of water 

than smaller basins. Using comparative analysis in this article, this statement was 

confirmed, because Jošanica river, which has noticeably fewer surface basin and flows 

than Toplica river and Rasina river, records the highest value of specific runoff. In that 

manner, river frequency is more clearly. 
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Извод: Предмет рада је конкурентност Београда, као водеће туристичке дести-

нације у Србији. Под конкурентношћу Београда подразумевамо способност да по-

већа туристичку потрошњу, да привлачи значајан број туриста на профитабилан 

начин, уз побољшање благостања становника и очување животне средине. 

Београд, као туристичка дестинација у Србији која има највећи број туриста, има 

потенцијала да буде конкурентна на европском туристичком тржишту. 

 

Кључне речи: Београд, туристичке дестинације, конкурентност 

 

Abstract: The subject of this paper is competitiveness of Belgrade as the leading tourist 

destination in Serbia. Under the competitiveness of Belgrade we mean the ability to 

increase tourist spending, attract a significant number of tourists in a profitable way, 

while improving the well-being of the inhabitants and preserving the environment. Bel-

grade, as a tourist destination in Serbia with the largest number of tourists, has the po-

tential to be competitive on the European tourism market. 

 

Keywords: Belgrade, tourist destinations, competitiveness 

 
Увод 

 

Чињеница да су дестинације Источне и Југоисточне Европе тури-

стима све привлачније je oд великог значаја за анализу конкурентности 

Београда на европском туристичком тржишту. Осим тога, Београд распо-

лаже значајном концентрацијом разноврсних природних и антропогених 

мотивских вредности, инфраструктуре, опреме, услуга и других садржаја, 

као и релативно развијеном управљачком структуром. Београд пролази 

кроз савремену урбану трансформацију и претендује на место лидера у 

југоисточној Европи. Профилише се као град добре забаве, културе, спо-

рта, конгреса и манифестација, а пре свега као кључни канал целокупног 

отварања туристичке Србије према свету (Јовичић, 2009). 
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Конкурентност у туризму 

 

Конкурентност као појава се јавља у свим привредним сферама и 

има за циљ унапређење постојеће позиције у којој се одређени систем или 

привредни субјект налази. То се остварује кроз подизање квалитета на ви-

ши ниво и унапређење положаја на тржишту (Porter, 1998). Из компле-

ксности туризма као појаве произилази и чињеница да на конкурентност 

дестинације утиче велики број фактора, како оних који су специфични за 

туризам, тако и оних који делују на пружаоце услуга. Према дефиницији 

ОЕЦД-а, конкуретност је мера способности земље да у слободним и 

равноправним тржишним условима произведе робе и услуге које пролазе 

тест међународносг тржишта, и истовремено задржавају и дугорочно пове-

ћавају реални доходак становништва (http://www.stats.oecd.org). 

Као савремена појава, туризам се у разним срединама, регијама и 

земљама схвата на различите начине, што га чини сложеним. Где год се 

појавио и успешно развио, условио је низ нових позитивних појава и про-

цеса, међу којима је најзначајније повећање животног, економског и 

културног стандарда становништва, туристичких места, регија и читавих 

земаља. Не може се оспорити да уз развијен туризам долазе и извесне 

негативне последице у природи и друштву, али чињеница да готово све 

земље света теже развоју туризма, указује да су његови позитивни ефекти 

далеко испред негативних (Станковић, 2008). 

Потреба за интензивирањем активности у области туризма, после-

дица је пораста конкуренције у овој области, тако да се конкурентност 

налази у фокусу туристичке политике дестинација савременог туризма. Да 

би туристичка дестинација била конкурентна у савременим тржишним 

условима, неопходно је да формира производ, који ће се квалитетом и 

аутентичношћу издвојити у односу на конкуренцију. У савременом посло-

вању уважавање конкурентности је императив и омогућава позиционира-

ње производа на тржишту, али и константно унапређење у циљу да се 

позиција задржи или унапреди (Popesku, 2009). 

На одређивање конкурентности у туризму могуће је применити при-

нципе националне конкурентности или конкурентности уопште, али је 

потребно истаћи специфичности које одликују туризам као привредну 

делатност. Имајући у виду да туризам припада услужном сектору, принци-

пе опште конкурентости могуће је посматрати кроз сектор услуга, па у 

оквиру тога одредити конкурентност у туризму и даље на нивоу туристи-

чке дестинације (Porter, 1986).  

Појам конкурентности на нивоу земаља први је увео Порте. Његов 

модел је базиран на дијаманту конкурентности и био је основа за већину 

модела конкурентности туристичких дестинација, иако је усмерен на еко-
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номску конкурентност. Први модел који се односи непосредно на конку-

рентност дестинације, а који обухвата све релевантне факторе, су увели 

Crouch i Ritchie.  

Београд има неуједначено и недовољно развијене детерминанте 

конкурентности према Портеровом моделу. То се може објаснити чиње-

ницом да се тек после 2000. године активно укључује у нове, европске 

туристичке токове и то после периода дуге стагнације. 

Појам конкурентности добио је на значају услед нових економских 

односа у XX и XXI веку, када развој терцијарног сектора и услужне еконо-

мије достиже свој врхунац и постаје носилац привредне снаге највећих 

светских сила. Услед убрзаног развоја туристичке привреде и повећане 

свести потрошача, ствара се потреба за мерењем и праћењем фактора који 

одређују ниво конкурентности дестинације. Конкуренција између тури-

стичких дестинација јавља се као један од облика испољавања нове 

економске конкуренције у XXI веку. Конкурентска способност Београда је 

директно повезана са степеном друштвено-економског развоја, са посе-

бним освртом на квалитет живота. Према томе, конкурентност туристичке 

дестинације треба посматрати у контексту свих фактора и околности у 

којима се развија туризам дате детинације (Popesku, 2009). 

Кључни елемент који утиче на конкурентност је степен задовољства 

туриста, од чега у великој мери зависи позиција Београда на тржишту. Из 

овога произилази и комплексност разматрања конкурентности у туризму. 

Задовољство туристичким доживљајем је индивидуална ствар, која делом 

зависи и од очекивања појединца, што значи да се ниједна његова одре-

дница не може посматрати уопштено.  

Извесно је да ће на задовољство туриста највише утицати квалитет 

пружених услуга у дестинацији, који се дефинише као функција степена 

разлике између очекивања или жеља посетилаца и њихове перцепције 

пружене услуге. За услуге у туристичком промету је карактеристично да 

садрже и опипљиве и неопипљиве елементе, тј. оне који се могу станда-

рдизовати, али и оне који се односе на сатисфакцију потрошача. Квалитет 

се не може градити на парцијалном приступу, већ мора обухватити оба 

аспекта, што додатно компликује постизање квалитета услуга у туризму. 

Кључни фактор у управљању квалитетом у туризму је како на адекватан 

начин схватити задовољство и доживљаје, које туристи антиципирају при-

ликом доношења одлуке о посети одређеној дестинацији. Важно је поме-

нути да људи који креирају и испоручују туристичке услуге имају велики 

утицај на квалитет доживљаја. Они остварују широк контакт са клије-

нтима и квалитет ових односа и начин испоруке услуга имају исти утицај 

на задовољство туриста, као и ефикасност производње услуга. У прилог 

томе иде и чињеница да туристи, евоцирајући доживљаје са путовања, 
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често наводе искуства остварена у комуникацији са конобарима, бармени-

ма, возачима и сл. (Јовичић, 2011). 

У вези са чињеницом да је за конкурентност кључно задовољство 

туриста у дестинацији, закључује се да се конкуренција односи превасхо-

дно на туристичку дестинацију. Важно је поменути да постоји и конкуре-

нтност у оквиру дестинације (између различитих носилаца понуде), али је 

она зависна од избора који направе туристи у односу на алтернативне 

дестинације (Popesku, 2009). Конкурентност дестинација представља 

њихову способност да испоруче туристичко искуство и тиме пруже веће 

задовољство туристима него друге дестинације. Задовољство туриста 

одређено је квалитетом у аспектима који су важни са њихове тачке гледи-

шта. С тим у вези, постоје две различите перспективе (Zečević, 2011): 

- перспектива туриста, у чијем фокусу се налази атрактивност дести-

нације 

- перспектива дестинација, које остваривањем конкурентности нас-

тоје да постигну добре резултате у пословању. 

Туризам, као сложена друштвено-економска активност укључује 

способност великог броја различитих врста и структура (друштвене, еко-

номске, културне, технолошке...). Према томе, „под конкурентношћу тури-

стичке дестинације подразумева се њена способност да повећа туристи-

чку потрошњу, да привлачи знатно више туриста, обезбеђујући им иску-

ства која их задовољавају и која се памте и да истовремено то чини на 

профитабилан начин, уз побољшање благостања становника дестинације и 

чување природног блага дестинације за будуће генерације“ (Popesku, 2009). 

Из дефиниције се закључује да је за конкурентност дестинације 

важно и пословање у складу са принципима одрживости. Самим тим, 

важна компонента одрживе конкурентности јесте и заштита окружења. 

Сматра се да одсуство привржености очувању окружења може озбиљно 

угрозити опстанак дестинације на тржишту. Одржива конкурентност 

захтева баланс између развоја туризма и заштите окружења, која је важна 

и за укупну конкурентност појединих земаља, али посебан значај има за 

туризам. То проистиче из чињенице да квалитет природног и културног 

окружења директно утиче и непосредно одређује туристички доживљај 

(Crouch & Ritchie, 1999). 

Концепт конурентности дестинација има смисла само ако се стави у 

однос са перформансама дестинације. Према Kozaku i Rimmingtonu (1999) 

конкурентност дестинација се може мерити квантитативно и квалитати-

вно. Квантитативни показатељи перформанси могу бити подаци о дола-

сцима и потрошњи туриста, док се код квалитативних показатеља ради о 

оценама различитих аспеката понуде и дестинације, које дају туристи 

упоређујући их са оним у другим дестинацијама које су посетили. 
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Перформансе дестинације се оцењују кроз њену способност да своје 

инпуте (материјалне и људске ресурсе), кроз виртуелни туристички прои-

зводни процес, трансформише у аутпут, односно доласке, ноћења, додату 

вредност, запосленост, задовољство потрошача и др. Када дестинација 

није у стању да креира максимални могући аутпут по основу постојећих 

инпута, неефикасна је и оствариће лошије перформансе од конкурената. 

Конкурентност се, ипак, не може посматрати кроз доласке и ноћења тури-

ста, чак нису ни адекватно мерило аутпута, већ представљају способност 

дестинације да оствари задате циљеве. Суштински, дестинације и земље на 

туристичком тржишту се такмиче у остварењу крајњег циља - унапређење 

просперитета становника (Popesku, 2009). 

Конкурентност дестинација има више аспеката и може бити посма-

трана као технолошка, економска, политичка, еколошка и социо-културна: 

1. технолошка конкурентност - подразумева примену савремених 

технологија, коришћење глобалних дистрибутивних система и 

интернета, који су неопходни са савремено пословање, посебно у 

домену промоције и продаје; 

2. економска конкурентност - представља се Портеровим моделом 

конкурентности, који укључује четири групе фактора: производњa, 

услови тражње, развијеност комплементарних делатности стру-

ктура и ривалитет фирми; 

3. политичка конкурентност - у великом броју случајева представља 

пресудан фактор, који утиче на конкурентност дестинације, и 

односи се на глобалну и регионалну стабилност, али и стабилност 

и снагу дате дестинације; 

4. еколошка конкурентност - подразумева постизање еколошког 

интегритета туристичке дестинације у складу са савременим захте-

вима туриста; 

5. социо-културна конкурентност - односи се на постојање специфи-

чних друштвених и културних карактеристика дестинације. 

Наведеним облицима конкурентности треба додати и важност демо-

графских чинилаца, који могу да утичу на туристички доживљај. Прили-

ком креирања доживљаја и искуства, потребно је узети у обзир демогра-

фске карактеристике тражње и, у складу са тим, формирати одговарајући 

туристички производ, који ће бити прилагођен потребама и захтевима 

датом сегмента тражње. На конкурентност туристичке дестинације делују 

и следећи чиниоци (Popesku, 2009): 

- усмереност тражње - способност дестинације да се прилагођава 

променљивој туристичкој тражњи; 

- постојање структуре туристичке привреде; 
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- посвећеност заштити животне средине - деградација природних 

ресурса директно води ка смањивању атрактивности, самим тим и 

туристичког промета. 

 

Туристичке детерминанте Београда 

 

Београд се налази у Југоисточној Европи, на Балканском полуо-

стрву. Лежи на ушћу Саве у Дунав, на коси између алувијалних равни и 

највећа је урбана агломерација у Србији. Воде река га опасују са три 

стране и зато је, од искона, чувар речних пролаза. Због таквог положаја, са 

правом је називан „капијом“ Балкана и „вратима“ Средње Европе. Од 

Калемегдана, Кнез Михаиловом улицом, преко Теразија до Славије, води 

главна градска артерија (http://www.beograd.rs).  

Београд је раскрсница путева Источне и Западне Европе, који мора-

вско-вардарском и нишавско-маричком долином воде на обале Егејског 

мора, у Малу Азију и на Блиски исток. Лежи на Дунаву, пловном путу, 

који повезује западноевропске и средњоевропске земље са земљама југои-

сточне и источне Европе. Територијално одређење Београда чини простор 

површине 3.224 km
2
, подељен на 17 општина са 1.659.440 становника. 

Десет општина чини језгро града, а седам има карактер локалне самоу-

праве. Најстарији урбани простор Београда лоциран је на десној страни 

Саве и Дунава (http://www.beograd.rs). 

Што се тиче главних праваца туристичких кретања у Европи, за Бео-

град је од значаја Југоисточни туристички правац, који се грана на неколи-

ко путева значајних за туризам. За Београд су значајна два пута: први, који 

води од источних Алпа, преко Словеније, ка Јадрану и долином Саве ка 

Београду, и други, од Подунавља преко Београда, долином Мораве и 

Нишаве ка Бугарској, односно долином Јужне Мораве и Вардара ка Грчкој 

и даље према Турској (Јовичић, 2009). 

 

Туристичке вредности Београда 

 

Као значајне природне туристичке вредности, издвајају се и реке 

Сава и Дунав, које на територији града имају око 200 km речних обала. 

Изузетне вредности су Велико ратно острво, акваторија Дунава са рукав-

цима. Обале река су недовољно уређене и прилагођене потребама туризма. 

Изузеци су Ада Циганлија и део обале Дунава, које су делимично укљу-

чене у туристичку понуду Београда. Квалитет вода река Саве и Дунава не 

задовољава II класу квалитета, што значи да не одговара квалитету вода за 

купање и рекреацију на води. На мерним местима у туристички и рекреа-

тивно најатрактивнијим секторима ових акваторија регистрована је III 
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класа квалитета. Повећана концентрација тешких и токсичних метала први 

пут је забележена 2006. године, у седименту обе реке (http://www.ien.bg.ac.rs). 

Заштићено природно добро Велико ратно острво, предео изузетних 

одлика, је назив за две речне Аде (Велико и Мало ратно острво), које чини 

јединствену геолошку творевину. Природно добро је заштићено 2005. 

године и представља непоновљив елемент природе у центру Београда, 

смештен између два историјска језгра, београдске тврђаве и земунског 

средњовековног утврђења. 

У природне туристичке вредности Београда убрајају се и планине 

Авала и Космај, које се могу сматрати посебном туристичком понудом 

Београда. Авала и Космај су планине које се налазе у непосредној близини 

Београда. Иако их Статегија развоја туризма Београда сматра посебним 

туристичким производом, оне до сада нису имале већи значај за туристи-

чки промет. То је последица лоше материјалне базе, као и недостатка 

садржаја намењеним туристима. 

Културна понуда града, оличена у споменицима, музејима, културно-

забавним приредбама, представља једини прави разлог за долазак страних 

туриста (у ужем смислу речи) у Београд. Иако нема изузетно атрактивних 

културно-историјских мотива, грандиозних музеја или манифестација 

фестивалско-карневалског жанра, преко 40% иностраних посетилаца дола-

зи у Београд због културних туристичких вредности (Јовичић, 2009). 

Непокретна и покретна културна добра су богато наслеђе које се 

користи на најразличитије начине уз њихово уважавање, заштиту и реви-

тализацију. Завод за заштиту споменика културе града Београда на просто-

ру Београда установио је: 

- 333 непокретна кулурна добра, 

- 9 просторно-културно-историјских целина, 

- 21 археолошки локалитет, 

- 296 споменика архитектуре (објекти сакралне и профане архи-

тектуре, објекти народног градитељства, јавни споменици и 

спомен обележја), 

- 7 знаменитих места.  

Непокретна културна добра од изузетног значаја у Београду су: Бео-

градска тврђава, Конак књегиње Љубице, Доситејев лицеј, Капетан Миши-

но здање, Зграда Музеја 4. јул, Зграда илегалних партијских штампарија, 

Конак кнеза Милоша, амбијентална целина простора Кнез Михаилове 

улице и археолошко налазиште Бело брдо у Винчи. 

Историјски делови Београда су основа за развој градског туризма, 

примарног и најзначајнијег облика туризма, чији се развој потенцира. Оне 

укључују Скадарлију, Народни музеј, Народно позориште, Земун, Трг 

Николе Пашића, Милошев конак, Конак кнегиње Љубице, Теразије, Сту-

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98_(%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5_%D1%83_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B3_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%9B%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B3_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%9B%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0_%D1%83_%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%9A%D0%B5_%D0%89%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B5_(%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%83_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B3
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дентски трг, Калемегдан, Кнез Михаилову улицу, Дом Народне скупштине 

и Стари двор. Поред овога, постоје многи паркови, споменици, музеји, 

кафићи, ресторани и продавнице и то са обе стране реке Саве. Маузолеј 

Јосипа Броза Тита, назван Кућа цвећа, паркови, Ада Циганлија, Топчидер 

и Кошутњак, који се налазе у близини су такође популарни, посебно посе-

тиоцима из бивше Југославије. Када су у питању сакрални објекти, најзна-

чајнија је београдска православна црква - Саборна црква, саграђена 1840. 

године. Међу најстарије сакралне објекте Београда убрајају се Николаје-

вска црква (1745) и Богородична црква (1783) у Земуну. Монументални 

храм Светог Саве, највећи православни храм, може да прими 12.000 

верника. Значајем и изгледом издвајају се и цркве Ружица и Света Петка, 

црква Светог Марка, Вазнесенска, Топчидерска и црква Александра 

Невског. На ширем подручју града налазе се и две старе цркве - брвнаре у 

селима Вранићу и Орашцу (http://www.turizmologija.com).  

Најзначајнији музеји су Народни музеј и Музеј савремене уметно-

сти, а од осталих се истичу: Музеј Николе Тесле, Војни музеј, Етногра-

фски, Историјски, Музеј Вука и Доситеја, Музеј Иве Андрића, Музеј Гра-

да Београда, Галерија фресака итд. Већина музеја који су у функцији не 

организују поставке на начин који би био интересантан посетиоцима, тако 

да су неприлагођени потребама савремене туристичке тражње. 

Посебним значајем се истичу централне градске амбијенталне цели-

не: Кнез Михаилова улица, Калемегдан и Скадарлија. Град Београд је 

оснивач неколико манифестација из области кутуре. То су: Међународни 

филмски фестивал (ФЕСТ), Међународно такмичење музичке омладине, 

Београдски фестивал документарног и краткометражног филма, Београ-

дски летњи фестивал (БЕЛЕФ - око 17.000 посетилаца), Београдски инте-

рнационални театарски фестивал (БИТЕФ), Међународни сусрет деце 

Европе - Радост Европе, Београдске музичке свечаности (БЕМУС), Окто-

барски салон, Филмски фестивал у Сопоту, Београдски џез фестивал 

(http://www.beograd.rs).  

Међународни филмски фестивал први пут је одржан 1971. године. 

Замишљен је као годишњи пресек најбољих филмова сезоне, а постао је 

један од најзначајнијих филмских смотри и један од главних догађаја у 

културном животу Београда, посети га око 130.000 људи (http://www.fest.rs). 

На посећеност Београда утицале су и бројне спортске манифеста-

ције. Међу најзначајнијим манифестацијама овог типа, одржаним у Бео-

граду, спадају: Европско првенство у кошарци (2005), Европско првенство 

у одбојци (2005), Европско првенство у ватерполу (2006), Европско прве-

нство у стоном тенису (2007), Универзијада (2009), Европско првенство у 

рукомету (2012), Европско првенство у ватерполу (2016). 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%83_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B7_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%9B%D0%B0_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%9B%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0_%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D1%83%D1%82%D1%9A%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Забавна манифестација која привлачи највећи број посетилаца је 

Фестивал пива, који се одржава сваке године у августу. По просечној посе-

ти, то је највећи пивски фестивал у југоисточној Европи. За пет дана, ко-

лико траје, фестивал посети преко 500.000 људи. Бележи се и висока посе-

ћеност страних туриста, нарочито из региона. Велика посећеност се пости-

же захваљујући, пре свега, бесплатном улазу, а потом и музичком програ-

му и великој понуди пивских брендова. Основан је 2003. године и, за 

четрнаест година постојања, посетило га је преко 7,5 милиона људи. 

Фестивал је добио бројна признања, међу којима се истиче препорука бри-

танског листа The Independent, који је овај фестивал уврстио у 20 светских 

догађаја које би обавезно требало посетити. Ова маннифестација се пози-

ционирала као један од најважнијих сегмената туристичке понуде Србије, 

на шта указује и награда „Најбоље из Србије“, коју је фестивалско издање 

из 2014. године, добило у категорији „Најбоља манифестација у функцији 

промоције Србије“ (http://www.belgradebeerfest.com). 

 

Туристи и ноћења 

 

Успон домаћег и иностраног туризма у Србији и Београду, почиње 

1960. године и са промењивом годишњом стопом раста траје до 1990. 

године, када су се услед распада Југославије десили бројни немили дога-

ђаји, чије се последице још увек осећају у низу делатности, а самим тим и 

у туризму Београда (Станковић, Војчић, 2007). 

Када је у питању период од 1990-2000. године, њега су обележили 

ратови и као последица, распад велике државе. У том периоду, целокупна 

привреда Србије, па и туризам, доживљава велику кризу. Затим следи 

период тешког опоравка привреде земље, који је потпуно стопиран 

бомбардовањем наше земље од стране НАТО пакта 1999. године. Туристи-

чки промет у периоду 1991-1999. године не показује велике варијације. 

Број долазака туриста износио је око 800.000, а ноћења око 1.500.000. 

Изузетак је 1999. година, када је туристички промет готово преполовљен у 

односу на претходну годину. Када је у питању структура промета, уочава 

се доминација домаћих туриста, како у доласцима тако и у ноћењима. Број 

страних туриста и њихових ноћења од 1991. године показује велики пад, 

који траје до 1996. године, када долази до наглог пораста. Након 1996. 

године, поново долази до наглог пада, који траје до 2000. године. 

Од 2000. године, упоредо са обнављањем дипломатских односа 

Србије са Западном Европом и Америком, у Београду се примећује повра-

так страних туриста, одсутних још од ратова из деведесетих година. До 

пораста броја туриста долази 2007. године, затим 2008. године, под утица-

https://sr.wikipedia.org/wiki/2000
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/1990%D0%B5
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јем светске економске кризе, број туриста почиње поново да опада, да би 

од 2009. године, укупан број туриста почео константно да расте. 

 
Табела 1. Број туриста и ноћења у Београду 

 

 

Година 
Туристи Ноћења 

Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

1991. 881.724 696.556 185.168 1.622.317 1.266.866 355.451 

1992. 830.111 742.274 87.837 1.602.243 1.379.510 222.733 

1993. 744.812 705.329 39.483 1.451.847 1.337.028 114.819 

1994. 767.673 721.337 46.336 1.406.832 1.280.988 125.844 

1995. 867.673 810.981 56.692 1.592.253 1.425.340 166.913 

1996. 786.995 642.036 144.959 1.315.652 921.014 394.638 

1997. 794.782 654.369 140.386 1.204.744 894.039 310.705 

1998. 879.426 742.987 136.439 1.314.492 1.006.936 307.556 

1999. 461.878 386.590 75.288 828.854 649.098 179.756 

2000. 795.817 707.340 88.477 1.418.188 1.204.302 213.886 

2001. 770.437 620.055 150.382 1.402.000 1.052.812 349.188 

2002. 788.904 598.024 190.880 1.498.352 1.062.541 435.811 

2003. 728.087 513.978 214.109 1.360.934 891.412 469.522 

2004. 692.933 449.694 243.239 1.384.389 871.338 513.051 

2005. 674.785 397.677 277.108 1.366.337 775.754 590.583 

2006. 705.439 424.471 280.968 1.366.429 794.295 572.134 

2007. 764.466 328.528 435.938 1.563.526 701.405 862.121 

2008. 705.574 328.657 376.917 1.431.328 671.485 759.843 

2009. 602.034 232.457 369.577 1.368.842 540.112 828.730 

2010. 618.454 223.046 395.408 1.319.629 509.807 809.822 

2011. 619.124 178.777 440.347 1.337.199 466.227 870.972 

2012. 660.674 189.375 471.299 1.431.384 493.531 937.853 

2013. 718.943 182.006 536.937 1.489.801 453.526 1.036.275 

2014. 753.742 155.977 597.765 1.535.341 393.156 1.142.185 

2015. 740.957 143.223 597.734 1.548.849 366.458 1.182.391 

2016. 883.265 149.672 733.593 1.837.265 380.259 1.457.006 

Извор: Joksimović, Stanković, 2012; Општине у Републици Србији, 2001-2016 
 

Када су у питању домаћи туристи, од 2006. године, следи константан 

пад, да би 2015. године њихов број достигао минимум – 143.223 туриста. 

Број страних туриста опада од 2007. године, када и пад траје до 2011. 

године. После 2011. године, број страних туриста константно је у порасту 

и максимум остварује 2016. године – 733.593 туриста. Од 2007. године 

број страних туриста и ноћења је већи од броја домаћих туриста и њихо-

вих ноћења. Такав тренд је последица чињенице да посетиоце из бивших 
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југословенских република статистика региструје као стране туристе, тако 

да би тај нагли пораст требало схватити условно. Међутим, и поред тога, 

Београд је једна од ретких дестинација у Србији која има више страних 

него домаћих туриста, што потврђује чињеницу да је Београд стожер 

иностраног туризма у нашој земљи. Када је реч о домаћим туристима, 

највише су заступљени туристи са подручја централне Србије - 85,3% у 

броју посетилаца и 88,6% у оствареном броју ноћења,  затим из Војводине, 

9,7% у броју посетилаца и 7% у броју ноћења. Домаћи туристи бораве 

дуже од иностраних, у просеку 2,2 дана (http//www.ien.bg.ac.rs). Као 

посебан тржишни сегмент, издвајају се туристи на крузерима. У приста-

ништу града Београда – Луци „Београд“ прошле (2016) године пристало је 

535 туристичких бродова са 66.387 туриста, што је на нивоу рекордног 

броја посета у прошлој години. Највише туристи на крузерима је било из 

Немачке (137 бродова и 18.940 туриста), САД (18.152 туриста), Швајца-

рске (178 бродова и 6.884 туриста), Енглеске (4.811 туриста) и Аустрије 

(3.992 туриста). Просечно време задржавања је око 18 сати, а бродови 

имају просечно по 130 путника (http://www.lukabeograd.com). 

Укупан број ноћења бележи константан пад од 2007. године, да би 

од 2014. године константно растао и достигао максимум 2016. године. 

Број ноћења домаћих туриста се мења у складу са бројем долазака. Макси-

мум је забележен 2006. године, а од тада константно опада и 2015. године 

достиже минимум – 366.458 домаћих туриста. Број ноћења страних тури-

ста такође прати тренд пораста њиховог броја. Ноћења страних туриста су 

2013. године премашила бројку од милион и од тада су у сталном порасту, 

а највише ноћења је остварено управо прошле, 2016. године – 1.457.006, 

при чему је просечан број ноћења домаћих и страних туриста око 2 дана. 

Једна од најважнијих предности Београда, која погодује развоју 

туризма, је, пре свега, географски положај. Београд је лоциран тако да се 

налази на раскрсници путева који спајају Западну и Источну Европу. Из 

оваквог положаја произилази и добра саобраћајна притупачност дестина-

цији. Ова два елемента представљају можда најважније факторе који 

утичу на развој туризма. Такође, изузетно важан предуслов је и велика 

концентрација знаменитости, које су последица бурне историје на овим 

просторима. Атракције су разноврсне, што пружа могућност за развој 

више врста туризма - градски, пословни, манифестациони, транзитни итд. 

Образовна структура становника Београда је, у поређењу са становни-

штвом Србије, повољна: број високо образованих је знатно виши, што је 

важан предуслов за квалитетан развој туристичке делатности. 

На повећање туристичког промета значајно утиче активност тури-

стичке организације, која организовањем различитих манифестација и 

садржаја обогаћује боравак туриста у граду. Значај ове организације је 
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велики, јер је она заправо стожер и главни покретач развоја туризма у Бео-

граду. Број страних туриста и њихова структура, који из године у годину 

расте јасно показује да се Београд укључио, не само у европске туристичке 

токове, већ и у интерконтиненталне, о чему сведочи велики број туриста 

из Кине и Израела. 

Препреку масовнијем развоју туризма представља велики број недо-

статака, које би у будућности требало унапредити и претворити их у пре-

дности. Као највећи недостатак, истиче се неадекватна презентација атра-

кција, као и њихова неприлагођеност туристима. Требало би унапредити 

туристичку сигнализацију у граду, осмислити садржаје који ће обогатити 

боравак туриста и који ће им на адекватан начин представити све знаме-

нитости града. Такође, требало би реорганизовати интерни саобраћај, који 

је тренутно лоше конципиран, а градски превоз компликован. Што се сме-

штајних капацитета тиче, примарно је побољшати њихову структуру, 

односно повећати број објеката највише категорије. Удео делатности које 

су комплементарне туризму, за сада нема велики значај у БДП-у, али при-

вредна структура града се трансформише у корист делатности терција-

рног и квартарног сектора, што је посебно значајно за туризам. 

Највећа шанса Београда је наклоност страних туриста према новим 

дестинацијама. Последњих година туристи из развијених земаља Западне 

Европе и Северне Америке све чешће путују у Југоисточну и Источну 

Европу, што значајно одступа од устаљених праваца кретања. То предста-

вља велику шансу за Београд, као дестинацију која се релативно скоро 

појавила на европској туристичкој мапи. У циљу повећања ефективности, 

требало би објединити понуду и промоцију Београда и престоница сусе-

дних држава, јер би у случају заједничког наступа на тржишту свака стра-

на имала већу корист, него када би свако наступао самостално. 

Претњу развоју туризма у Београду могли би да представљају гра-

дови који су релативно близу Београда, а већ имају изграђен реноме и 

њихова понуда је далеко боље организована (Будимпешта, Љубљана, 

Софија). Такође, ту је и тренд који је настао као последица глобалног зага-

ђивања животне средине, а који се односи на популаризацију путовања у 

еколошки очуване пределе, што умањује атрактивност великих градова. 

 
Закључак 

 

Београд, као туристичка дестинација у Србији има највећи број 

туриста, али и потенцијала да буде конкурентан на европском туристи-

чком тржишту. Међутим, детерминанте конкурентности Београда су неу-

једначене и још увек недовољно развијене, што се може објаснити чиње-

ницом да се у нове, европске туристичке токове активно укључује тек по-
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сле 2000. године, после периода дуге стагнације. На конкурентност Бео-

града као европске туристичке дестинације повољно утиче Југоисточни 

туристички правац.  

Београд има значајне природне туристичке вредности, али су ипак 

културне туристичке вредности основни мотив за долазак чак 40% ино-

страних посетилаца. Културну понуду града чине бројни споменици, музе-

ји, културно-забавни садржаји, историјски делови Београда, градске амби-

јенталне целине, спортске и забавне манифестације. Са друге стране, 

постоји недостатак културно-историјских мотива, грандиозних музеја или 

манифестација фестивалско-карневалског жанра. 

Од 2000. године, у Београду се примећује повратак страних туриста, 

а од 2009. године, укупан број туриста константно расте. Сем тога, Бео-

град је једна од ретких дестинација у Србији која има више страних него 

домаћих туриста, што потврђује чињеницу да је Београд стожер иностра-

ног туризма у нашој земљи. Број страних туриста, који из године у годину 

расте и њихова структура јасно показују да се Београд укључио у европске 

и у интернационалне туристичке токове. 

Комплексност разматрања конкурентности у туризму произилази из 

чињенице да је његов кључни елемент степен задовољства туриста. Према 

резултатима SWOT анализе, једна од најважнијих предности развоју тури-

зма у Београду је географски положај, највећу препреку представља неа-

декватна презентација атракција, као и њихова неприлагођеност туристи-

ма, највећа шанса је наклоност страних туриста према новим дестинаци-

јама, док највећу претњу представљају градови који су релативно близу 

Београда, а већ имају изграђен реноме и далеко боље организовану тури-

стичку понуду. 

 

 
Литература 

 

Zečević, B. (2011). Koncepti konkurentnosti turističkih destinacija: Značaj i primenlji-

vost na slučaju Srbije, Ekonomski fakultet, Beograd. 

Јовичић, Д. (2009). Туристичка географија Србије, Универзитет у Београду, Гео-

графски факултет, Београд. 

Јовичић, Д. (2011). Менаџмент туристичких дестинација, Географски факултет, 

Београд. 

Joksimović, M., Stanković, M.S. (2012). Osobenosti savremenog turističkog prometa u 

Beogradu. Šećerov V., Radisavljević Z., Đorđević A., Marić M. (Ur.), Lokalna 

samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, Zlatibor. 

Popesku, J. (2011). Menadžment turističke destinacije, Univerzitet Singidunum, Beograd. 

Crouch, G.I., Ritchie, J.R.B. (1999). Tourism, Competitiveness, and Social Prosperity, 

Journal of Business Research. No 44, pp. 137-152. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/2000


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јована Милетић 

 92 

Станковић, С. (2008). Туристичка географија, Завод за уџбенике, Београд. 

Станковић, С., Војчић, В. (2007). Место туризма у привреди Београда, Зборник 

радова Географског факултета, св. LV, 95-104.  

*** (2001-2016). Општине и региони у Републици Србији, Београд: Републички 

завод за статистику. 

 

http://www.turizmologija.com 

http://www.stats.oecd.org 

http://www.ien.bg.ac.rs  

http://www.belgradebeerfest.com 

http://www.beograd.rs 

http://www.lukabeograd.com 

http://www.fest.rs 

 

 

 
Jovana Miletić 

 

COMPETITIVENESS OF BELGRADE ON TOURIST MARKET 
 

Summary 
 

As a tourist destination in Serbia with the largest number of tourists, Belgrade has the 

potential to be competitive on the European tourist market. However, the determinants 

of Belgrade's competitiveness are still insufficiently developed, which can be explained 

by the fact that it is actively involved in the new European tourist flows only after 2000, 

after a period of long stagnation.The geographical position and good traffic connections 

are key elements on the basis of which Belgrade, as a tourist destination, can achieve 

competitiveness in the European market. This is supported by statistics that indicate a 

constant increase in the number of arrivals and overnight stays of foreign tourists. In 

order to achieve competitiveness in relation to European cities, it is necessary to turn 

defects into the advantages and take advantage of the opportunities that Belgrade has. 
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АНТРОПОГЕНЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ  

ВАЉЕВСКИХ ПЛАНИНА 

 
Милан Вујић
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* 

* Висока школа струковних студија Аранђеловац 

 
Извод: Ваљевске планине представљају планински простор у зададном делу 

Србије, који се пружа од горњег Љига, дуж јужног обода Панонског басена, све до 

Дрине. Сачињавају их следеће планине: Сувобор са Рајцем, Маљен са Дивчи-

барима, Повлен, Јабланик и Медведник. По својој физиономији Ваљеске планине 

се одликују великим бројем природних туристичких вредности. Циљ рада је при-

каз антропогених туристичких потенцијала ваљевских планина и указивање на 

њихову материјалну, духовну и етнографску вредност,   

 

Кључне речи: планине, антропогене вредности, Ваљево, туризам  

 

Abstract: Valjevo mointains represents mountain area in west part of Serbia. They are 

located between upper Ljig, south perimeter of the Pannonian basin and river Drina. 

They make them: Suvobor with Rajac, Maljen with Divcibare, Povlen, Jablanik and 

Medvednik. By phisiognomy Valjevo mountains have a lot of natural touristic values. 

Theme of this article is cultural touristic values, which are present as monasteries, 

churches, ethnographic values, product of housework and many turistic manifestations. 

 

Keywords: mountain, cultural values, city of Valjevo, tourism 

 
Увод 

 

Простор Ваљевских планина обухвата територију која се пружа од 

горњег Љига на истоку, дуж јужног обода Панонског басена на југу па све 

до Дрине на западу. Географи су овој планинској регији давали различита 

имена: Јован Цвијић овај простор назива Подрињско-ваљевским плани-

нама, Раденко Лазаревић користи назив Ваљевске планине, Драган Родић 

– Подрињске планине, Јован Марковић – Ваљевске или Гоњоколубарске 

планине. Ваљевске планине у ужем смислу, чине делови општина Горњи 

Милановац, Љиг, Косјерић, Мионица, Осечина и Ваљево од којих највећу 

површину обухватају следеће планине: Сувобор са Рајцем, Маљен са 

Дивчибарима, Повлен, Јабланик и Медведник (Васовић, 2003). 
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Антропогене туристичке вредности су они објекти, догађаји и мани-

фестације у простору за које се може везати пажња туриста. Антропогене 

туристичке вредности подстичу културна и манифестациона туристичка 

кретања тако да имају статус комплементарних туристичких вредности. То 

потиче из естетских, куриозитетних, уметничких и знаменитих својстава 

туристичке привлачности. Испољавају се као комплексне, самосталне и 

комплементарне вредности, што зависи од низа елемената историјске, 

етнографске, уметничке и културне особености и препознатљивости на 

туристичком тржишту. Доприносе обогаћивању садржаја туристчког 

боравка у неком месту или регији, у овом случају на некој од ваљевских 

планина и тиме условаљавају већу економску добит туристичке рецептиве. 

Валоризују се појединачно, али и свеобухватно са својим природним и 

антропогеним објектима, појавама и процесима у непосредном окружењу. 

Антропогене туристичке вредности на ваљевским планинама различите су 

по времену постанка, изгледу, туристичкој и културној вредности, као и 

по могућностима одговарајућег презентовања домаћем и иностраном 

туристичком тржишту. По значају их сврставамо на локалне, регионалне и 

републичке, при чему неке, бољом презентацијом туристичком тржишту, 

могу имати и шири међународни значај, тј. пространу контрактивну зону. 

Овакво стање је последица дугог континуитета живота и стваралаштва 

људи на широким пространствима ваљевских планина, чији се највиши 

врхови дижу од 864 m на Сувобору до 1347 m на Повлену. Наведене пла-

нине су релативно лако приступачне и неке од њих, попут Маљена са 

туристичким центром Дивчибаре, препознатљиве по дугој традицији и 

целогодишњем туристичком промету.  

 

Етнографске туристичке вредности 
 

Етнографским туристичким вредностима прирадају музички фолк-

лор, народна ношња, обичаји, светковине, гастрономија, гостољубивост, 

срдачност, честитост, дружељубље, предусретљивост, патриотизам, кул-

тура, васпитање, етика, естетика и други елементи традиционалног и 

савременог начина живота народа (Станковић, 2008). 

Људи који живе на Ваљевским планинама су надалеко познати по 

својој гостопримљивости, а гост им је увек био на првом месту. Тако је и 

данас у великом броју села. На ове просторе су се вековима, приликом 

честих миграција у бурним временима, насељавали људи из разноликих 

географских подручја, доносећи овом крају нове обичаје и фолклор који се 

стапао са овдашњим и на тај начин се формирао јединствен културни 

миље. Велики понос, патриотизам и националну свест народ са ових 

простора показивао је још од почетака стварања модерне државе Србије. 
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Често се за Ваљевце и околину Ваљева везује тзв. ваљевска подвала, израз 

који говори о веселом духу народа који овде борави. Мештани Ваљевских 

планина се често диче и својим говором и дијалектом, за који ће вам увек 

рећи да је најчистији говор српског језика. На ваљевским планинама 

постоје и веома занимљиве појаве и налазишта, разноразне приче и пре-

дања. То су „котва бродова“ на Повлену и тајанствене „повленске кугле“ 

пречника око 100 центиметара и тежине око једне тоне (Васовић, 2003). 

 

Културно историјски споменици 

 

Уметничке туристичке вредности обухватају ликовна, музичка, гра-

ђевинска, театарска и друга остварења. Користе се као средство туристи-

чке пропаганде, а могу да служе и за продужење туристичке сезоне и обо-

гаћивање садржаја туристичког боравка у местима у којима се налазе. 

Дефинишу се као комплексне, самосталне и комплементарне туристичке 

вредности са више својстава привлачности. Валоризују се самостално и у 

групама са природним и антропогеним вредностима у окружењу (Ста-

нковић, 2008). 

Ваљевске планине обилују уметничким туристичким вредностима 

различите старости и облика. Сви трагови материјалне културе на овом 

простору могу се сврстати у неколико групација према периоду настанка: 

праисторијско, римско доба, средњи век, период турске доминације и 

новија историја. Нарочиту вредност имају сакрални споменици културе, 

посебно манастири, који по свом значају заслужују статус самосталног 

туристичког потенцијала. 

Досадашњи археолошки рад на Ваљевским планинама, иако скро-

мног обима, указује на присуство и богатство културних налаза из свих 

епоха људског постојања. До сада прикупљени материјали чувају се у 

Народном музеју у Ваљеву и у збирци Истраживачке станице у Петници. 

Петничка пећина представља богато палеолитско налазиште у чијој су 

унутрашњости сачувани остаци огњишта, алатки од камена и костију, као 

и уметнички предмети. У Маковишту на Повлену постоје „праисторијски 

тумули“, а на локалитету „Шумарак“ постоји некропола стећака. Млађе 

палеолитске станице налазе се и у Брежђу, Дренајићу, Црвеним Стенама и 

Дегурићу. 

Из доба неолита занимљиво је налазиште Шалитрена пећина у 

кањону реке Рибнице (сл. 1) где су откривени бројни налази старчевачке 

културе, фрагменти керамичких посуда, као и коштани налази. Налазиште 

испред Петничке пећине указују на интензивније насељавање у средњем и 

млађем неолиту. Поред овог, млађем неолиту одговара и налазиште у селу 

Белић, код Дегурића, које припада насељима винчанског типа. С обзиром 
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на положај Ваљевских планина у односу на главне саобраћајнице Римља-

на, откривено је веома мало археолошких налазишта из римског доба. 

Најзначајнији антички локалитет је Ребељ, који је везан за постојање 

римског рудника о чему говоре остаци рударских окана (Пјевач, 2002). 
 

 
Слика 1. - Улаз у Шалитрену пећину, налазиште старчевачке културе 

(www.valjevo.rs) 

 

Налазишта из средњег века су бројнија и данашњи остаци средњо-

вековних насеља, цркава, утврђења сведоче о бурној историјској прошло-

сти овог краја. У селу Дићи код Љига пронађена је задужбина челника 

Влкдрага, рашког стила зидања, дужине 19 метара у чијој је солеи сахра-

њен ктитор 1327. године. У каснијем историјском периоду око цркве 

формирана је некропола са гробовима означеним равним надгробним 

плочама, од којих је сачувано преко 180. У Иконићима близу Славковице, 

поред цркве су пронађена три саркофага за које се претпоставља да су у 

њима сахрањени деспот Ђурађ, Јерина и Стефан Бранковић.  

 
Цркве и манастири 

 

На Ваљевским планинама и у њиховом подножју развија се ходо-

часнички туризам условљен великим бројем значајних православних 

богомоља у овом крају. У непосредној близини ушћа Градца у Колубару у 

Ваљеву пронађени су 1952. године темељи цркве која је изграђена, на 

основу надгробне плоче монаха сахрањеног у њој, у време краља Стефана, 

сина краља Уроша (1312-1316). Ова надгробна плоча представља најста-

рији епиграфски споменик исписан ћирилицом у овом крају. 
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Једна од најстаријих цркава у овом крају је црква Светог Архангела 

Михаила - Грачаница која се налази на ушћу Сушице у Јабланицу. Услед 

изградње хидроакумулације „Стубо-Ровни“, овај значајан споменик кул-

туре је потопљен у лето 2016. године. Писаних трагова о ктитору и 

изградњи ове цркве засад нема. На старим фрескама око лица светитеља 

може се видети винова лоза обележје немањићког фрескосликарства. У 

народу се верује да је Грачаница задужбина краља Драгутина, али има и 

другачијих мишљења.  

Републички завод за заштиту споменика културе Србије средином 

деведесетих година прошлог века прогласио је ову светињу спомеником 

културе од друштвеног значаја, али је истовремено дао сагласност за њено 

премештање на оближње брдо, ван домашаја воде. Нажалост храм је 

изграђен од камена неједнаке величине и заливан живим кречом па се 

тешко може и срушити а камоли пренети. Од првобитне идеје се одустало, 

па је у међувремену, на новој локацији, подигнута нова црква која се још 

не користи (Пјевач, 2002). 

Манастир Ћелије се налази на левој обали реке Градац, у атару села 

Лелић код Ваљева (сл. 2). По предању, задужбина је краља Драгутина. 

Друго предање казује да је манастир подигнут крајем XIV или почетком 

XV века, у време деспота Стефана Лазаревића. Основа цркве манастира 

Ћелије је једнобродна грађевина са необичним решењем куполног склопа. 

Уместо уобичајених пиластара, куполна конструкција се ослања на дебеле 

зидове и степенасто постављене лукове. Прелаз од квадратне основе до 

деветостраног тамбура, изведен је помоћу тромпе. Зидани иконостас има 

конструктивну функцију преузимања дела силе потиска од куполе. Звоник 

се налази на северној страни цркве и подигнут је 1926. године. 
 

 
Слика 2. - Манастир Ћелије (www.tov.rs) 
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Лево до цркве, према олтару, налази се гроб Илије Бирчанина „обор 

кнеза испод Медведника“ кога су турске дахије убиле на Колубарској 

ћуприји у Ваљеву 1804. године. На јужној страни олтара је гроб Аве 

Јустина, који је умро 1979. године. При манастиру од 1966. године. Посто-

ји иконописачка школа у којој раде монахиње овог манастира. Има 

развијену издавачку делатност. Ћелије су женски манастир. По тестаменту 

који је оставио Отац Јустин у Ћелијама је 2007. године почела градња хра-

ма са три олтара, посвећених Светом Сави, Светом Јустину филозофу и 

преподобној Марији Египћанки. Свети Архијерејски Сабор српске право-

славне цркве је 29. априла 2010. године канонизовао и прогласио Преподо-

бног Јустина Новог Ћелијског за светитеља. За дан светковања Преподо-

бног Јустина одређен је 14. јун. 

Манастир Лелић се налази у истоименом селу код Ваљева. 

Задужбина је владике Николаја и његовог оца Драгомира Велимировића. 

Освећен је на Преображење 1929. године. Првобитно је служио као паро-

хијска црква. Од 1996. године претворен је у манастир Светог Оца Николе 

у Лелићу. Оно што овај храм чини специфичним и различитим у односу на 

остале је начин на који је сазидан. Зидан је у комбинацији сиге и опеке у 

српско-византијском стилу градње. Наизменичним комбиновањем блокова 

сиге и опеке добијена је декоративност фасаде. 

Живопис су, по замисли епископа Николаја, извели Крста и Рафаило 

Николић, Зографи из Македоније. Ово сликарство је по садржају необи-

чно. Препознаје се богословско тумачење епископа Николаја. Иконостас је 

из истог времена као и црква. Иконсотас и живопис унутар храма реста-

урирани су 1988/89. године. У јужној апсиди цркве почивају мошти влади-

ке Николаја, пренете 12. маја 1992. године из манастира Светог Саве у 

Либертвилу (САД). Овде је сахрањен и епископ шабачки Јован Вели-

мировић, синовац владике Николаја. Две године после освећења цркве, 

1931. године подигнута је и кућа за свештеника. Кућа се налази 50 m 

северно од цркве и има четири просторије и улазни трем. Ова кућа је 1991. 

године. претворена у Црквени музеј посвећен успомени на епископа Нико-

лаја, једног од најумнијих архијереја Српске православне цркве. 

Владика Николај је био просветитељ, доктор филозофије са Оксфо-

рда, аутор великог броја религиозних и филозофских дела. Обновио је 

српско црквено беседништво и сам је био највећи беседник у историји 

српске цркве. Његова сабрана дела износе 13 томова. Упокојио се 18. 

марта 1956. године. За датуме празновања овог светитеља одређени су дан 

његовог представљења у Господу, 18. март и дан преноса његових светих 

моштију из Америке у Србију, 3 мај.
2
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Манастир Пустиња налази се недалеко од Ваљева код села Поћута 

(сл. 3). Храм је посвећен Ваведењу Пресвете Богородице. Подигнут је 

почетком XVII века, а живописан је 1622. године. Ктитор је био јеромонах 

Јоаким чија се ктиторска композиција с моделом цркве налази у храму. 

Игуман Михаило Начевић обновио је храм 1759. године. Крајем века храм 

је горео, али је поново обновљен. У XIX веку Пустиња је била претворена у 

парохијски храм. Храм се састоји од наоса и касније дозидане припрате са 

високим звоником. Једнобродан је, с куполом на средини и три травеја. 

Купола је унутра кружна, а споља осмострана. Постављена је на четири 

полукружна лука. Испод тамбура су уграђени лукови који личе на тромпе. 

Западни травеј засведен је полуобличастим сводом. Уместо класично 

обликоване апсиде, на источном делу храма направљена је сасвим нова, 

која је споља пространа. Храм је зидан грубо обрађеним квадерима 

камена, неједнаке величине. Прозори су уски, правоугаони и полукружно 

завршени. Фреске су дело грчких мајстора Јована и Николе и добро су 

очуване. Храм је раније био прекривен ћерамидом, а данас шиндром 

(Милеуснић, 1995). 
 

 
Слика 3. - Манастир Пустиња (www.tov.rs) 

 
Манастир Јовања удаљен је 5 километара од Ваљева и налази се у 

долини реке Јабланице. Црква је посвећена Светом Јовану Крститељу. 

Нема поузданих извора када је подигнут манастира, иако се верује да је 
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највероватније почетком XV или почетком XVI века. У првој половини 

XVIII века у манастиру је постојала богословска школа, да би 1788. године 

Турци запалили манастир. Почетком XIX века претворен је у мирску 

цркву. Манастирска црква је једнобродна грађевина правоугаоног облика, 

која припада упрошћеном рашком стилу, са кубетом које носе прислоњени 

лукови са северне и јужне стране и полукружним сводом на источној и 

западној страни. Апсида је полукружна и засведена. Две припрате су дози-

дане касније. Припрата је дозидана почетком XVIII века (1706) када је цео 

манастир обновљен захваљујући ктиторству браће Витановић, Јовану и 

Јевти. Старији живопис (из XVII века) цркве светог Јована је обнављана 

неколико пута. Композиција Христовог распећа на северном зиду издваја 

се својом монументалношћу. Представа Благовести налази се на источном 

луку на простору испод кубета, а значајна фреска, Крштење Христово, на 

јужном зиду. Игуман манастира је архимандрит Михаило Биковић (Миле-

уснић, 1995).
3
 

У засеоку Иконић налази се задужбина краља Милутина посвећена 

Ваведењу Пресвете Богородице која се, оставши у народном поимању, 

назива Црквина. На изворишту реке Љиг у селу Ба лоцирана је црква 

посвећена Светом Илији која потиче, највероватније, из периода Нема-

њића. У селу Кључу се налази једнобродна црква саграђена у XV веку, 

чији су пратећи објекти дозиђивани у XVI и вероватно се могу приписати 

овдашњем феудалцу Велимиру. У селу Скадру код Пецке саграђена је 

црква брвнара посвећена Вазнесењу господњем која датира од краја XVIII 

или почетка XIX века, када су се сличне цркве градиле широм Србије. 

Црква брвнара налази се и у селу Планиници, посвећена Покрову Пре-

свете Богородице, а таква је и Рибничка црква за коју је везан најстарији и 

најподробнији опис цркве брвнаре из XVII века. Бројне су и Богомоље 

које је народ ових крајева зидао у XIX и XX веку попут Храма Светог 

Пантелејмона на Дивчибарама, цркве у селу Славковица, манастира посве-

ћеног Светом Великомученику Георгију на Равној Гори, манастира посве-

ћеног Светом Оцу Николају у подножју Соко Града и др. (Пјевач, 2002). 

 
Споменици ХХ века 

 

На Ваљевским планинама постоје бројни споменици и спомен 

обележја новије историје. Многи бурни догађаји из Првог и Другог 

светског рата одиграли су се баш нa овом простору те су своје споменике 

добиле истакнуте војсковође, револуционари, уметници и друге заслужне 

личности. 
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У Струганику се налази родна кућа војводе Живојина Мишића која 

представља меморијални комплекс историјско-етнографског карактера 

(сл. 4). Тематска поставка приказује Живојина Мишића у контексту збива-

ња крајем XIX и почетком XX века. Представници завода за заштиту 

споменика културе из Крагујевца завршили су реконструкцију комплекса 

када му је враћен првобитни изглед. Кућа у којој је војвода Живојин 

Мишић провео детињство већим делом је зидана у Чатми, а мањим брвни-

ма покривена је ћерамидом. У селу се налази и биста, рад академског 

вајара Вељка Форцана из Београда. 
 

Слика 4. – Родна кућа Живојина Мишића у Струганику (www.tov.rs) 

 

На врху Рајца очувани су ровови из Колубарске битке. У плани-

нарском дому на Рајцу постоји шема Колубарске битке која, на жалост, 

није доступна посетиоцима. Највећа и најзначајнија битка коју је српска 

војска водила у Првом светском рату одиграла се између 16. новембра и 

15. децембра 1914. године управо на Ваљевским планинама. У непосре-

дној близини планинарског дома постављен је споменик „1300 каплара“ 

рад вајара Михаила Томића. Године 1994. овде је прослављена 80-годи-

шњица Колубарске битке и том приликом су ударени темељи за кућу 

српско-грчког пријатељства. У оквиру туристичког језгра налази се специ-

фичан споменик „Рајачка коса“, симбол туристичке манифестације „Коси-

дба на Рајцу“. 

На Равној Гори постављена је спомен плоча, а неколико десетина 

метара изнад ње, подигнут је споменик генералу Дражи Михајловићу, чије 

се име везује за овај простор. Плоча и споменик су подигнути деведесетих 
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година прошлог века чиме је започета оправдана туристичка валоризација 

овог неправедно запостављеног простора. 

Бројни су и споменици из Другог светског рата међу којима се 

издвајају Спомен комплекс „Жикица Јовановић Шпанац“ у Радановцима, 

Споменик НОБ-а у Крчмару, на Буковима, спомен плоча и спомен чесма у 

Брежђу, спомен чесма у Планиници као и спомен плоче у Осеченици, 

Струганику, Лалинцима, Таору, Мрчићи, Вујиновачи, Горњим Лескови-

цама и др. Многи од ових споменика налазе се у веома лошем стању, а 

нису ретки случајеви вандализма и њиховог скрнављења (Пјевач, 2002). 

 

Туристичке манифестације 

 

Манифестације могу бити политичке, уметничке, спортске, културне 

и забавне. Имају дугу и разноврсну традицију. Туристичке манифестације 

доприносе обогаћивању садржаја туристичког боравка, продужењу тури-

стичке сезоне и повећању дневне и укупне потрошње гостију (Станковић, 

2008). Манифестационе туристичке вредности на ваљевским планинама 

постају традиционалне, а неке од њих превазилазе локални карактер и 

добијају већи туристички значај. Најзначајније манифестације су „Бели 

Нарцис“ на Дивчибарама, „Косидба на Рајцу“ и „Повленски рели“.  

Туристичка манифестација „Бели нарцис“, чији се почеци везују за 

туристичку акцију „Србија у цвећу“, одржава се од 1961. године. Центар 

манифестације су Дивчибаре, у време цветања нарциса у мају, током које 

се одржавају бројне фолклорне манифестације које прате и бројне музи-

чке трупе, а која се завршава избором мис „Бели нарцис“ (Лома, 1996). 

 
Табела 1. - Туристи и ноћења на Дивчибарама 

година туристи ноћења година туристи ноћења 

1990. 33.800 242.000 2005. 21.242 121.067 

1995. 38.400 306.000 2010. 28.935 117.215 

2000. 50.817 333.320 2015. 23128. 99.793 

Републички завод за статистику (www.stat.gov.rs) 

 

Средином јула се на Рајцу, почев од 1965. одржава манифестација 

„Косидба на Рајцу“, која има такмичарско и фолклорно обележје. На њој 

се презентују и савремена пољопривредна достигнућа. Циљ манифеста-

ције је такмичење у кошењу чији победник добија „златну косу“ и звање 

„ђидије“.  

Од 1993. године у септембру врховима, гребеном и подножјем 

Ваљевских планина одржава се „Повленски рели“. Ова манифестација 

окупља заљубљенике у џипове и остале врсте аутомобила, који заједно са 
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својим посадама организују такмичења у „хард“ и „софт“ дисциплини, али 

и незаборавно дружење. Поред ових туристичких манифестација треба 

поменути следеће: 

- Дечји фестивал спорта и рекреације на Дивчибарама у месецу 

фебруару; 

- Сувоборски сабор врес, у априлу; 

- Дани лековитог биља на ваљевским планинама који се одржавају у 

последњој недељи јуна; 

- Дани купине на Ставама, у августу; 

- Скуп мотоциклиста, средином августа; 

- Дани гљива на Дивчибарама, прва недеља октобра.
4
 
5
 

 
Села као туристичка вредност 

 
Процеси урбанизације и интензивне индустријализације настали 

након Другог светског рата, условили су миграциона кретања становни-

штва из села у град. Резултат тога су демографски празна села у брдско-

планинским, пограничним и периферним деловима Србије. Неадекватна 

материјална база и привредна неразвијеност, одразили су се и на туризам у 

тим крајевима који је недовољно развијен. Основне препреке за развој 

сеоских насеља ваљевских брда и планина јесу депопулација и старење 

становништва свих села, неадекватно стање локалне путне мреже, нера-

звијеност комуникационе и комуналне инфраструктуре, слаба доступност 

здравствене заштите и већине јавних и комерцијалних услуга становни-

штву планинског подручја. 

У условима модерног начина живота у градовима, људи јавља се 

потреба за одмором и рекреацијом у мирној, здравој и нетакнутој живо-

тној средини. Једна од најзначајнијих тековина савремене европске култу-

рне заједнице је редистрибуција становништва из града у село. На тај 

начин, и најнеразвијенија села, су добила шансу да учествују у туристи-

чкој понуди и да преко туризма постигну економски напредак. Ако се 

свему томе додају традиционалне етнографске вредности као и повезива-

ње са осталим туристичким мотивима заступљеним на ваљевским плани-

нама, долази се до закључка да је сеоски туризам веома просперитетна 

грана туризма овога краја. Сеоски туризам би требало да допринесе 

очувању сеоске средине и културне баштине, али и да економски 

мотивише локално становништво да ту и остане, стварајући услове за 

комфоран живот. Овакав вид туризма могао би и да значајно допринесе 
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заштити природе, али и да омогући средства за развој и улагање у село 

(Пјевач, 2002). 

Највећа вредност одмора у селима ваљевских планина је недирнута 

природа, свеж ваздух, чиста вода, здрава храна и гостопримство људи са 

ових простора. То је уствари оно што ће привући становнике градова да 

баш у селу пронађу одмор. Боравак у природи пружа туристима могућност 

за шетње, рекреацију, бављење спортом, обилазак оближњих дестинација: 

пећина, извора и водопада, уз могућност лова и риболова, јахања, плани-

нарења, брања шумских плодова и лековитог биља и других рекреативно-

забавних активности у природи. Туристи, који за то покажу интересовање, 

могу се укључити и у обављање пољопривредних послова. Како би се при-

родне предиспозиције још више искористиле, неопходно је да се села која 

имају услове за пријем туриста на прави начин припреме. Због свега наве-

деног у селу Лелићу је 5. маја 2005. године основано „Удружење домаћина 

Ваљева“. Основни циљ стварања овог удружења је анимирање домаћина у 

циљу бављења сеоским туризмом.
6
 

 
Закључак 

 
Антропогене туристичке вредности на ваљевским планинама и у 

њиховој непосредној близини обезбеђују богату туристичку понуду 

садржану у црквама, манастирима, културно-историјским споменицима и 

археолошким локалитетима. Недовољна валоризација туристичких вре-

дности овог краја последица је слабе туристичке пропаганде и чини се 

несналажења у савременом маркетингу. Туристичка понуда овог подручја 

је често неселективна и неоспособљена да задовољи потребе конкретних 

сегмената тражње. Класична угоститељска услуга представља основни вид 

туристичке понуде. Не постоје довољно развијени заједнички интереси 

општине и округа за усклађеним развојем туризма. Генерално скроман 

садржај понуда последица је затворености у своје општинско подручје и 

мора се ојачати кадровска база и наћи ефектнији начин понуде.  

Становништво овога краја чине веома гостољубиви људи који се 

увек труде да гостима покажу и више од онога чиме овај крај располаже. 

Међутим, многима недостаје туристичка култура и свест да је туризам јако 

важна грана привреде, да доноси доста материјалних средстава и много 

позитивних нематеријалних утицаја свуда где се развија на исправан 

начин. Нарочито се мора обратити пажња на уништавање и загађивање 

природе што негативно утиче на туризам. Велики проблеми постоје и 

услед недозвољене градње, неконтролисане сече шума, нерешена питања 
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одлагања отпада итд. Угрожени су, како природни, тако и антропогени 

ресурси. Сходно томе, у посао санације и рекултивизације укључили су се 

разни ентузијасти, љубитељи природе и туристички радници. Приметна је 

и све већа заинтересованост локалне самоуправе и државе за развој тури-

зма у општини Ваљево.   

Размештај туристичких вредности на ваљевским планинама спада у 

категорију групног просторног размештаја. Стационарни туризам већ 

егзистира и има узлазну путању, али захтевају се још већа улагања у путну 

инфраструктуру. У наредном периоду треба учинити више за њену обнову 

и развој јер нема туризма без инфраструктуре и без брзог и удобног 

приступа туристичким локацијама. Поред тога, потребно је утицати и на 

развој маркетинга у туризму. Реклама је, у време масовних комуникација, 

можда и важнија од самог производа. Туристичка будућност овог простора 

је светла, ако се примене светска искуства из области туризма и уколико 

се правилно сагледају сви његови фактори. 
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Milan Vujić 

 

CULTURAL TOURISTIC VALUES OF VALJEVO MOUNTAINS 

 

Summary 

 

From all of the above, we can conclude that touristic potentials on Valjevo mountains, 

how natural, so and cultural is very serious. Cultural turistic values on these mountains 

and theirs surrounding give this space very strong turistic offer. Those are: monasteries, 

churches, cultural and historical monuments, and few archaeological findings. 

Insufficient valorization turistic values this region is consequence of poor markenting 

and its resources. Turistic offer of this region can not satisfy different needs of  touristic 

demand. Classic touristic services (hotels, restourants) is base of  touristic offer. They 

have a lot of problem abought joint action menagment city of Valjevo and private sector 

for develompment tourism on high level. Population of this region is very hospitable, 

and they are trying that show guests more than this region is available. However, many 

from them dont have touristic culture and conscience that tourism is very important part 

of economy, that tourism can bring material resources and a lot of positive impact 

wherever it develops. Very important things is protection of Nature because of it can 

make problem for tourism. The major negative impact are wild constructions, 

woodcutting and others. They are not only endangered natural values, already and 

cultural values. Location of touristic values on Valjevo mountains is group type. 

Stationary tourism is already developed, but it can be on high level, but for that on this 

region must invest in infrastructure, which is most important for  development of 

tourism. Another important thing for this region is development of markenting in 

tourism. Touristic future of this region is very perspective if managment apply worlds 

experiences. 
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ГЕОГРАФСКА ОЛИМПИЈАДА – ПУТ ОД ШКОЛСКОГ 

ДО СВЕТСКОГ НИВОА ТАКМИЧЕЊА 

 
Војислав Деђански
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* 

*Универзитет у Београду – Географски факултет 

 
Извод: Светска географска олимпијада је такмичење из географије за ученике 

старости 16-19 година. Одржава се сваке године. Максимално четири ученика 

представљају своју државу решавајући серију различитих тестова из географије 

(Писани тест, Тест са терена, Мултимедијални тест). Прва Светска географска 

олимпијада одржана је 1996. године у Холандији, а тренутно последња 2017. у 

Србији. Циљ овог рада је представљање Светске географске олимпијаде, као и 

Националне географске олимпијаде која представља квалификације за учешће на 

Балканској, а касније и Светској географској олимпијади. 
 

Кључне речи: географија, Светска географска олимпијада, Национална 

географска олимпијада, такмичење 

 

Abstract: World geography Olympiad (iGeo) is competition from geography for stu-

dents who are 16-19 years old. It is held every year. At the most four students represent 

their own country by solving a series of different tests of geography (Written test, 

Fieldwork test, Multimedial test). The first iGeo was held in 1996. in Netherlands, and 

currently the last in 2017., in Serbia. Aim of this workpaper is presentation of iGeo, as 

well as Serbian national geography Olympiad which is used as qualifications for 

participation on iGeo. 
 

Keywords: geography, International Geography Olympiad, National Geography 

Olympiad, competition 

 

Увод 

 

Светска географска олимпијада је такмичење из географије за уче-

нике старости 16-19 година. Циљеви Светске географске олимпијаде јесу 

да: (Van der Schee, 2011): 

1. Подстиче интересовање код ученика у областима географије и 

заштите животне средине 

2. Утиче позитивно на дебату о географији као важном предмету 

средњешколског образовања 
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3. Олакша друштвене контакте међу ученицима из различитих држава, 

и тиме допринесе бољем разумевању међу нацијама. 
 

Прва Светска географска олимпијада је одржана 1996. године у 

Хагу, у Холандији. Међутим, претеча Светске географске олимпијаде је 

National Geographic International Geography Olympiad, која је одржана 1993. 

године у Лондону, где су учествовале само екипе из Уједињеног Краље-

вства, Русије и Сједињених Америчких Држава (Mark, 1997). Три године 

касније, на првој олимпијади у Хагу, учествовало је пет држава (Белгија, 

Немачка, Пољска, Холандија и Словенија). Први победник појединачно 

био је Стивен Петјус из Белгије, док је екипа Пољске победила у колекти-

вном такмичењу. У самом почетку, такмичење се одржавало на сваке две 

године, док се од 2012. године iGeo одржава сваке године. 

Број земаља учесница се повећавао из године у годину. Највише 

учесника имала је Олимпијада у Пекингу, када је учествовало 170 такми-

чара из 45 земаља света. Најуспешнија држава је Пољска, која је седам 

пута била најбоља, док је најуспешнији такмичар Јон Александру Барбу из 

Румуније, који је два пута био појединачни победник Олимпијаде.  

Светска географска олимпијада се састоји од три дела: писаног 

теста, мултимедијалног теста и теренског рада (fieldwork). Писани тест се 

састоји од шест области које бира одбор задужен за организацију самог 

такмичења. Наиме, неколико месеци пре саме олимпијаде, одбор објави 12 

могућих области од којих се накнадно изабере шест. У изабраним обла-

стима постоји баланс између физичке и друштвене географије. Осим 

задатака, уз писани тест иду и додаци који помажу решавању задатака, као 

што су: карте, графици, фотографије, статистички подаци итд. Писани тест 

може такмичару максимално донети 40 бодова. 

Теренски рад је сачињен од два дела. У првом делу, такмичари су на 

терену и имају задатак да кроз посматрање, уцртавање и логичко закључи-

вање дођу до решења постављеног проблема. У теренском раду, физичка и 

друштвена географија су равномерно заступљене. Други део теренског 

рада обавља се у учионици. На основу рада на терену, такмичари добијају 

још географских проблема које би требало да реше уз помоћ сакупљених 

информација на терену. Уколико успешно ураде теренски рад, такмичари 

могу освојити још 40 бодова. 

Мултимедијални тест је трећи у низу тестова, и углавном се ради 

као последњи тест. Конципиран је од 40 питања, при чему свако питање 

има четири понуђена одговора, од којих је само један одговор тачан. 

Такмичар одговара на питања уз помоћ фотографије, табеле, графикона, 

скице, карте или неког другог вида мултимедије.  Питања се према типу 

могу поделити у две групе. У прву групу спадају питања која се могу 

решити обичним препознавањем градива, док у другу групу спадају 
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питања која се могу тачно одговорити искључиво путем логичког закљу-

чивања. Области из којих се бирају питања можемо поделити на неколико 

главних области, и више мањих подобласти. Најважније области су: физи-

чка географија, друштвена географија и заштита животне средине. Прили-

ком израде теста, од такмичара се тражи брзо и прецизно размишљање, с 

обзиром на то да је време по једном питању ограничено на 30 до 45 секу-

нди, у зависности од комплексности и дужине питања. Вредност сваког 

питања износи 0,5 бодова, тако да уколико одговори тачно на сва питања, 

такмичар може освојити 20 бодова. 

 
Национална географска олимпијада – пут до учешћа на 

Светској географској олимпијади  

 

Национална географска олимпијада је такмичење које у већини 

земаља служи као квалификација за учешће на Светској географској 

олимпијади. Прве националне географске олимпијаде су почеле да се 

одржавају у последњој деценији 20. и првој деценији 21. века. У Руској 

федерацији, прва географска олимпијада одржана је 1991. године, под 

именом Прва совјетска географска олимпијада, која је уједно била и 

једина, због распада Совјетског Савеза. Од тада, до дан данас, постоји 

Руска географска олимпијада, под покровитељством Универзитета Ломо-

носов (Naumov, 2007). Школски и општински ниво такмичења организују 

школе, локалне самоуправе као и локална географска друштва.  

У Кини, прва географска олимпијада је одржана 2006. године. 

Систем такмичења је сличан као у Русији, једино што се у Кини због бро-

јности такмиче провинције, а не школе појединачно. Систем бодовања је 

такав да писани тест вреди 50% укупних бодова, мултимедијални тест 

30%, а теренски рад преосталих 20%. Једно од поглавља на писаном 

тексту мора бити одговорено на енглеском језику (Wei, Yang & Min, 2014). 

У Мексику, Национална географска олимпијада се одржава од 2003. 

године. Систем такмичења се разликује од класичног. Наиме, само 

такмичење се састоји из више нивоа. Међутим, прва два нивоа обухватају 

питања са више понуђених одговора. Сваки од ова два нивоа обухвата 80 

питања из физичке и друштвене географије. Оваква врста теста углавном 

служи да се види колико такмичари познају основне географске чињенице, 

али и како се сналазе при решавању неких сложенијих географских 

проблема. Већ на трећем и четвртом нивоу, питања са више понуђених 

одговора се избегавају, а приоритет је дат питањима на које се тражи 

директан одговор који захтева логичко закључивање и вештину синтезе. 

Такође, сналажење на карти и рад на терену су укључени на овом нивоу 

провере знања (Garcia, 2007). На крају, четири такмичара која остваре 
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најбоље резултате на националном нивоу, који се преноси на националној 

телевизији, директно се квалификују на Светску географску олимпијаду. 

Национална географска олимпијада се од 1995. године одржава и у 

Сједињеним Америчким Државама. Разлика је у томе што је то такмичење 

прерасло у Светско првенство из географије за ученике старости до 16 

година. Такмичење се одржава сваке непарне године. На пример, 2007. 

године, у Калифорнији, учествовало је 18 држава, са по три такмичара у 

свакој екипи. Они одговарају на питања из физичке, културне и економске 

географијe, на два различита начина. Први, обухвата писани тест на свом 

језику, а други, теренски рад. Најбоље три екипе стичу право да се појаве 

у финалу које се организује као велики шоу програм (Van der Schee, 2007). 

Такмичари из Србије први пут су учествовали на Светској геогра-

фској олимпијади 2014. године у Кракову, када је Србију представљала 

група ученика коју је изабрао Регионални центар за таленте „Београд 2“. 

Већ наредне, 2015. године, одржана је прва Национална географска оли-

мпијада. Пласман на самој олимпијади обезбедило је 22 такмичара, једно 

прво, 5 других и 16 трећих места (1. место – сви такмичари који имају 

више од 90 бодова, 2. место – сви такмичари који имају 80 и 90 бодова, 3. 

место – сви такмичари који сакупе између 70 и 80 бодова). Као награду за 

постигнуте резултате, сви такмичари који су изборили једно од прва три 

места су учествовали на првој Балканској географској олимпијади у 

Београду. Систем такмичења је 2015. био такав да се на прва три нивоа 

такмичења радио класичан тест са питањима из различитих области 

географије, док је завршни ниво усклађен са Светском географском оли-

мпијадом, тако да су ученици радили писани тест, теренски рад и мулти-

медијални тест. Бодовање тестова извршено је тако да писани тест и тере-

нски рад вреде 30 бодова, док је мултимедијални тест вредео 40 бодова. 

Исте године, месец дана касније, крајем јуна, одржана је и Балканска 

географска олимпијада која је послужила као добар тест пред Светску 

географску олимпијаду у Тверу, у Русији. Систем такмичења је био исти 

као на завршном нивоу Националне географске олимпијаде, а поред екипа 

из Србије, учествовале су и екипе из Румуније и Словеније. Taкмичари из 

Србије освојили су девет медаља, 6 бронзаних и 3 сребрне.  

Следеће, 2016. године, уведене су неке промене у систему такми-

чења и Националне географске олимпијаде и Балканске географске оли-

мпијаде. Наиме, на трећем (регионалном нивоу) такмичења, у оквиру теста 

уведен је практичан рад. Практичан рад обухвата примену знања из 

географије које је такмичар стекао током свог досадашњег школовања. Од 

такмичара се захтевало да обрадом података који су му дати дође до 

одговора на постављена питања. На регионалном нивоу учествовало је 193 

такмичара, од којих се 70 пласирало на завршни, републички ниво. Фина-
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лни део Националне географске олимпијаде одржан је у насељу Радаљ, у 

општини Мали Зворник. На Балканску географску олимпијаду пласирало 

се 14 ученика. Те године, на Балканској географској олимпијади, такми-

чари су први пут подељени у две старосне категорије: прва, јуниори (16-19 

година) и друга, млађи јуниори (14-16 година). Учествовале су екипе из 

Србије, Румуније, Словеније и Босне и Херцеговине. Такмичари из Србије 

освојили су 10 медаља, 3 златне, 4 сребрне и 3 бронзане. 

Национална географска олимпијада одржана је 2017. године у чети-

ри нивоа. Укупно се пријавило 614 такмичара, од којих се њих 142 пласи-

рало на завршни републички ниво. Током анализе такмичења од претхо-

дних година, утврђено је да се такмичари слабије сналазе приликом реша-

вања мултимедијалног теста, тако да је одлучено да се мултимедијални 

тест уведе и на регионални ниво такмичења. Практични рад је остао, овога 

пута, као део класичног теста. На завршном нивоу олимпијаде, 10 такми-

чара је освојило прво место, 47 такмичара друго, а 49 такмичара треће. Са 

Националне географске олимпијаде, 18 такмичара је обезбедило пласман 

на Балканску географску олимпијаду, која је одржана у Рушеу, у Слове-

нији. Такмичари из Србије освојили су 7 медаља, 2 сребрне и 5 бронзаних. 

Након Балканијаде, почетком августа, у Београду је одржана 14. 

Светска географска олимпијада. Учетвовала је 41 нација, са 160 такми-

чара. Победио је Виктор Веску, такмичар из Румуније. У конкуренцији 

тимова, најбоља је била екипа Пољске, друго место заузела је екипа Руму-

није, а треће екипа Сједињених Америчких Држава. Србија је на овом 

такмичењу освојила прву медаљу у историји, и то бронзану, коју је заслу-

жила такмичарка Емилија Ђокановић. Такмичење је одржано у Београду, 

на више различитих локација. Писани и мултимедијални тест је рађен на 

Универзитету Сингидунум, док је за теренски рад коришћен парк Кошу-

тњак. Осим самог такмичења, учесници су имали прилику да се упознају 

са биодиверзитетом планине Авала, културно-историјским знаменито-

стима Београда и Новог Сада, као и родним местом Михајла Пупина, насе-

љем Идвор у општини Ковачица. Након завршетка олимпијаде, одржана је 

пост-iGeo екскурзија на којој су такмичари имали прилику да се упознају 

са целом Србијом. 

 
Предлог припреме такмичара за учешће на Националној 

географској олимпијади 

 

Организатори Националне географске олимпијаде су Географски 

факултет у Београду и Регионални центар за таленте „Београд 2“. Такми-

чари се пријављују прво предметном наставнику који их касније прија-
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вљује преко обрасца који се може наћи на званичном сајту Регионалног 

центра за таленте „Београд 2“.  

Припреме за учешће на Националној географској олимпијади се 

морају озбиљно схватити. Потребно је почети на време, још у првом полу-

годишту школске године, с обзиром на то да је први ниво такмичења зака-

зан за средину јануара. Редовна настава географије није довољна. Предме-

тни наставник би требало да додатну наставу ради припреме за такмичење 

одржава минимално два пута недељно. У зависности од старости такми-

чара, као и у зависности од тога који разред средње школе ученик похађа, 

неопходно је обратити више пажње на оно градиво које ученик у том 

разреду неће учити. Из искуства резултата на претходним такмичењима, 

ученици првог разреда средњих школа (највише гимназија) имају пробле-

ма са питањима из друштвене и регионалне географије, те често дају 

погрешне одговоре. Слична је ситуација и са ученицима старијих разреда 

када је у питању физичка географија. Велики проблем ученицима предста-

вља и сналажење на географској карти, тако да одређени део времена би 

требало посветити и овом аспекту географске науке. 

За трећи ниво такмичења, потребно је са ученицима провежбати 

различите примере практичног рада. Нпр. на основу одређених података о 

количини падавина нацртати климадијаграм, или на основу података о 

становништву одређене територије нацртати старосну пирамиду и анали-

зирати је. Такође, корисно је консултовати и наставника математике уко-

лико се ученик не сналази приликом решавања математичког дела ових 

географских задатака.  

Што се мултимедијалног теста тиче, најбоље припреме су решавати 

тестове са прошлих такмичења, а на основу њих наставник може сам 

направити мултимедијални тест који потoм може решавати са учеником на 

часовима додатне наставе. Такође, потребно је вежбати брзину одговарања 

на питања због ограниченог времена по питању (Van der Schee & Kolkman, 

2010). Осим тога, веома је важно добро прочитати свако питање, јер, у 

већини случајева, у питању је већ садржан један део тачног одговора. 

Најтежи део припрема је припрема такмичара за теренски рад. 

Потребно је провести неко време са учеником на терену, јер је то најбољи 

начин за савлађивање ове врсте теста. Наставник у природи може лакше 

објаснити ученику географске појмове које је тешко савладати ако се 

ученик информише искључиво из уџбеника (Winter & Berg, 2007). Такође, 

обавезно провежбати теренске радове из претходних година, уколико је то 

могуће. 

Након Националне географске олимпијаде, уколико се такмичар 

пласира на Балканску географску олимпијаду, неопходно је извршити 

корелацију са наставом енглеског језика, да би се такмичар што боље при-
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премио за само такмичење. Из досадашњег искуства, многи такмичари 

који имају велико знање из географије, нису успевали да остваре добар 

резултат, јер се нису снашли због слабог познавања енглеског језика. 

Нарочито је важно да се посвети пажња преводу географских термина на 

енглески језик, као и што ефикаснијој употреби српско-енглеског речника. 

Наравно, употреба речника географских појмова на самом такмичењу није 

дозвољена.  

 

Закључак 

 

Светска географска олимпијада је најпрестижније такмичење из 

географије за ученике старости од 16 до 19 година. Одржава се од 1996. 

године и одликује је константно повећање броја такмичара и броја земаља 

из којих такмичари долазе. Пре него што стекну право учешћа на Светској 

географској олимпијади, такмичари морају проћи густо сито националних 

квалификација. Србија је први пут учествовала на планетарној смотри 

младих географа 2014. године у Кракову, када су Србију представљали 

ученици из Регионалног центра за таленте „Београд 2“. Већ следеће 

године, одржана је прва Национална географска олимпијада. Уз неке 

модификације које су извршене у циљу популаризације географије и што 

боље припреме наших такмичара за учешће на Светској географској 

олимпијади, Национална географска олимпијада биће одржана 2018. 

године по четврти пут. Очекује се рекордан број учесника, а ученици који 

заслуже једно од прва три места, као награду добијају могућност уписа 

Географског факултета без полагања пријемног испита.  
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Прилог 1. Одабрани примери питања са писаног теста са претходне 

Националне географске олимпијаде (регионални и национални ниво) 

 
Питање 1.  
Метеоролози су 21. јула у Крушевцу измерили у 7 часова температуру од 15

о
С, у 

14 часова температуру од 34
о
С, а у 21 час температуру од 22

о
С. Израчунајте 

просечну дневну температуру у Крушевцу тога дана. 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ . 
 

Питање 2.  

Од наведених држава, подвуците оне у којима главни град није и најмногољуднији: 
 

Нигер       Нигерија       Танзанија       Мароко       Египат       Мали 

 

Питање 3.  

Одгонетните загонетне појмове: 

Град је у Србији. У њему је рођен Јован Стерија Поповић. Налази се у подножју 

истоимених планина. Чувен је по виноградима и фармацеутској индустрији 

„Хемофарм.“ 

_______________________________________________________________ . 
 

Улива се у Саву. Настаје спајањем Обнице и Јабланице. Највећи град на њеним 

обалама је Ваљево. У њеној близини налази се велики басен лигнита. 

_______________________________________________________________ . 
 

Вештачко језеро. Налази се у Југоисточној Србији. Познато по плутајућим 

острвима. У близини се налази планина Чемерник. 

_______________________________________________________________ . 
 

Питање 4.  

Заокружи слово испред тачног одговора. Једна од ових држава је највећи азијски 

произвођач калаја: 

а) Малезија 

б) Тајланд 

в) Вијетнам 

г) Филипини 

 

Питање 5.  

Заокружи слово испред тачног одговора. Oснивач антропогеографије је:  

а) Карл Ритер 

б) Фридрих Рацел 

в) Александар фон Хумболт 

г) Албрехт Пенк 
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Прилог 2. Одабрани примери питања са писаног теста са претходне  

Светске географске олимпијаде 
 

Секција 1. Деградација земљишта 
 

Питање 1. Опиши функције земљишта: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Питање 2. Идентификуј четири основна узрока деградације земљишта: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Питање 3. Идентификуј четири индикатора који потврђују деградацију земљишта 

узроковану људским деловањем: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Секција 2. Географија спорта 
 

Питање 1. Након самита 1992. године у Рио де Жанеиру, закључак о забринуто-

сти за животну средину је истакнут као део могућег проблема организације 

Олимпијских игара. Идентификуј четири начина на која велики спортски догађаји 

могу промовисати одрживи развој и заштиту животне средине: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

Питање 2. Опишите најмање три изазова са којима се сусрећу конструктори Оли-

мпијског комплекса: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

Питање 3. Олимпијске игре су увек праћене Параолимпијским играма – главним 

спортским догађајем за особе са инвалидитетом. Издвој две промене које 

Параолимпијске игре доносе друштву: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Прилог 3. Одабрани примери задатака са теренског рада са Националне 

географске олимпијаде 

 

Задатак 1. Очитај температуру на свих пет задатих тачака. Провери време очита-

вања за групу у коју си распоређен. Тачност очитавања биће оцењена у односу на 

очитавање стручног сарадника задуженог за сваку од тачака. 

 

Тачка 1 2 3 4 5 

t°C      

   Поени  

 

Задатак 2. Представи температуру на свакој тачки у виду стубичастог дијаграма. 

Редни број тачке на којој је очитана температура уцртати на X осу, а очитане 

температуре на Y осу (у °C). 

 

Задатак 3. Текстуално објаснити разлику у очитаним температурама на датим 

тачкама. Максимално до 250 речи. 

 

Кључ за решавање горе наведених примера: 
 

Прилог 1. Одабрани примери питања са писаног теста са претходне 

Националне географске олимпијаде (регионални и национални ниво) 

 

1. 23,25 
о
С

 

2. Нигерија, Танзанија, Мароко 

3. Вршац, Колубара, Власинско језеро 

4. Малезија 

5. Фридрих Рацел  

 

Прилог 2. Одабрана питања са писаног теста са претходне Светске 

географске олимпијаде 
 

Секција 1: Деградација земљишта 
 

1. Нека од могућих решења:  

 Гљиве и бактерије у земљишту разлажу остатке мртвих биљака и животиња у 

хранљиве материје које су потребне свим живим бићима. 

 Земљиште је главни медијум за раст биљака, обезбеђујући биљкама неопхо-

дне материје, воду и ваздух. Биљке, након тога, омогућавају развој и раст 

животиња. 

 Земљиште се може користити и као резервоар воде. који утиче на квантитет 

воде у рекама, језерима и подземним резервоарима 

 Земљиште има улогу филтера и трансформатора за материјале који су додати 

у њега. Због тога, земљиште може да чува квалитет воде. 

 Земљиште представља станиште за многе организме. Више од милијарду 

организама живи у њему 
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2. Различити фактори могу утицати на различите типове ерозије земљишта, тако 

што мењају природну структуру земљишта односећи његов растресити слој. 

  Плувијална ерозија 

  Клизиште 

  Поплаве 

  Еолска ерозија 

  Покрети земљишта 

  Суша 

  Салинизација 

  Вулканска активност 

 

3. Нека од могућих решења: 

  Промена структуре 

  Губитак растреситог слоја 

  Губитак органских материја 

  Потрошња хранљивих материја 

  Губитак плодности земљишта 

  Мањак кисеоника 

  Губитак могућности складиштења воде 

 

 

Секција 2: Географија спорта 
 

1. Нека од могућих решења: 

 Забрана приватног паркинга на Олимпијским догађајима. Учесници добијају 

бесплатан превоз аутобусима и возовима, као и подстицај коришћења бицикала 

 Обезбеђивање чисте воде из чесме, уместо флаширане воде 

 Сортирање и рециклажа или компостирање смећа 

 Кишница може бити сакупљана и коришћена као техничка вода у тоалетима 

 Проширење зелених области у и око спортских борилишта 

 Познати спортисти могу промовисати одрживи развој 

 Коришћење дневне светлости уместо сијалица 

 

2. Нека од могућих решења: 

 Три од четири Олимпијске зоне су планиране у областима фавела што значи 

да би било потребно да се оне изместе, односно да се становници фавела преселе 

 Фавеле се сусрећу са високим нивоом насиља и криминала што изискује 

више материјалних средстава за решавање тог проблема 

 Чишћење загађених области 

 Топографија терена – рељеф 

 Море, влажност, клима – тешкоће конструкције 
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3. Људско право човека је да се бави спортом. Сви спортови су ту да подстичу 

здраво тело и здрав дух. Параолимпијске игре су корисне јер се њима побољшава 

стање у друштву тиме што се смањује дискриминација. Негативан је пример 

Оскара Писторијуса који се такмичио и на Олимпијским и Параолимпијским 

играма, па после био оптужен за убиство, и тиме се повећао степен дискримина-

ције према особама са инвалидитетом. Осим тога, Параолимпијске игре подсећају 

да је потребно обезбедити доступност објектима, обезбедиће се рампе, колица, 

специјални тушеви и друге ствари које ће помоћи и омогућити нормалан живот 

особама са инвалидитетом. Тако ће живот особа са инвалидитетом бити много 

бољи и они неће бити дискриминисани. 

 

 

Vojislav Dedjanski 

 

GEOGRAPHY OLYMPIAD – THE WAY FROM SCHOOL 

TO WORLD LEVEL OF COMPETITION 

 

Summary 

 

World Geography Olympiad is the most famous competition for high-school students 

who are 16-19 years old. It is held every year. The first olympiad is held in 1996 in 

Hague, Netherlands, and the last in Serbia in 2017. The next olympiad will be held in 

Canada in 2018. In Serbia, there are four level of competition. First level is school level, 

and the next are municipality, regional and national level. The best students are 

qualified for BiGeo, The Balkan Geography Olympiad. Four best students from that 

competition will qualify for World Geography Olympiad. Preparations for participation 

in the National Geographic Olympiad must be taken seriously. It is necessary to start on 

time, even in the first semester of the school year, since the first level of the competition 

is scheduled for mid-January. The next National Geography will be the fourth 

Olympiad. It will be held with some modifications that were made in order to 

popularize geography and for better preparing for our competitors for participation in 

the World Geographic Olympiad.  
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Библиотека Корени, коју већ дуже од једне деценије објављују Слу-

жбени гласник и Српска академија наука и уметности, по низу особености 

јединствена је код нас. Тридесет објављених књига, од којих неке имају и 

више од хиљаду страна, својеврсна су оставштина за будућност, геогра-

фије, етнологије, историје, социологије, демографије и свеопштег сагледа-

вања времена, људи и простора значајног дела Балканског полуострва, 

самим тим и Србије. Серија књига библиотеке Корени, замишљена, и реа-

лизована, као репринт, или обиман извод из најзначајнијих дела публико-

ваних у прошлости, данас се испољава у свој својој актуелности, јер, чини 

се, бројне научне истине нису застареле, напротив, подстичу на поглед у 

прошлост бремениту догађајима, да би се схватила реална садашњост и на 

прави начин стремило будућности. У часопису Глoбус, број 41, штампа-

ном 2016. године (стр. 1-42) приказали смо 29 књига серије Корени, коју 

на себи својствен начин заокружује књига 30, која је пред нама. Прва 

(Насеља српских земаља, стр. 808, Београд, 2011), као и тридесета (Стара 

Србија и Македонија. насеља, порекло становништва, обичаји), носе гото-

во у целини обележја Јована Цвијића, покретача антропогеографских 

истраживања Србије и Балканског полуострва, која је означио књигама 

Антропогеографски проблеми Балканског полуострва (Београд, 1902) и La 

Péninssule Balkanique, Géographie humaine (Paris, 1918), односно Балканско 

полуострво и јужнословенске земље. Основе антропогеографије (Загреб, 

1922). 

Више него у другој врсти научне и стручне литературе, у тридесетој 

књизи је на веома значајан и умешан начин представљен обиман опус 

Јована Цвијића, (и неколико његових ученика, сарадника и следбеника), 
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могуће још увек најбољег познаваоца свеукупних географских, антропо-

географских и етнолошких прилика Балнакског полуострва. Добро засту-

пљен у првој књизи серије Корени (Насеља српских земаља, 2011. Антро-

погеографски проблеми Балканског полуострва), значајнно место заузима 

и у тридесетој књизи на коју овом приликом указујемо. Све то захваљу-

јући сампорегорном раду уредника Слободана Гавриловића и приређивача 

серије, Борисава Челиковића, човека који са правом мером и високим 

степеном реалности бира раније објављена дела, систематизује их, пише 

аргументованене предговоре, поговоте и коментаре, доноси обимну 

биографску и библиографску грађу аутора одабраних дела, представља 

осврте научника на резултате аутора објављених прилога и тиме више-

струко доприноси науци и култури, препознативости научника и њихових 

дела, који, због давног публиковања, углавном више нема ни у боље 

снабдевеним библиотекама, а чине се вишеструко корисним за упознавање 

корена на којима су израстале и израстају генерације. 

Књига 30 носи назив Стара Србија и Македонија. Има 845 страна и 

одликује се богатством и разновсношћу садржаја, који је у највећој 

могућој мери комплементаран наслову, тј. појавама, процесима и пробле-

мима градских и сеоских насеља, пореклу становништва, миграцијама, 

насељавању, обичајима становништва, као и елементима спајања и прожи-

мања култура и културних утицаја, назначене територије. Бавећи се 

етнографијим Македонских Словена Јован Цвијић, поред осталог, конста-

тује да „Нигде у Европи народности нису тако измешане као у Македо-

нији, особито у јужној Македонији. Даље, има прелаза и претапања једне 

народности у другу, нарочито Словена у Грке, Турке и Арбанасе, а 

Цинцара у Грке и Словене; претапање је у разним стадијумима: негде тек 

започето, негде одмакло, а негде готово довршено.“ Такво стање на терену 

истраживачи су пратили и у својим радовима представљали, знајући да је 

то важна проблематика. 

Богатство и значај књиге потенцирамо навођењем аутора и наслова 

њихових овде публикованих радова. То су: Јован Цвијић – Македонија и 

Стара Србија (стр. 7-472, одабрани делови из тротомне студије (1.272 стра-

не) нашег великг географа Основе за географију и геологију Македоније и 

Старе Србије, публиковане у Српској краљевској академији наука 1906-

1911. године у Београду), Јован Н. Томић – О Арнаутима у Старој Србији 

и Санџаку (стр. 473-522, публиковано у Књижари Геце Кона 1913. године 

у Београду), Риста Т. Николић – Ширење Арнаута у српске земље (523-

538, публиковано у Гласнику Српског географског друштва 1914. године у 

Београду), Јован Хаџи-Васељевић – Арнаути наше крви (стр. 541-577, 

публиковано у часопису Братство 1939. године у Београду), Јован Ердеља-

новић – Македонски Срби, Поводом књиге професора Вајганда (стр. 583-
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634, публиковано у Државној штампарији Краљевине Срба, Хрвата и Сло-

венаца 1925. године у Београду), Војислав С. Радовановић – Проблеми 

антропогеографских испитивања Јужне Србије (стр. 637-666, публиковано 

у Зборнику радова Трећег конгреса словенских географа и етнографа у 

Краљевини Југославије 1930. године у Београду), Миленко С. Филиповић 

– Етничке прилике у Јужној Србији (стр. 671-784, публиковано у Споме-

ници двадесетпетогодишњице ослобођења Јужне Србије 1912-1937, 1937. 

године у Скопљу), Атанасије Урошевић – Аграрна реформа и насељавање 

(стр. 787-802, публиковано у Споменици дведесетпетогодишњице ослобо-

ђења Јужне Србије 1912-1937, 1937. године у Скопљу), Борисав Челико-

вић – Поговор о истраживањима Старе Србије и Македоније (стр. 803-845). 

Намера издавача, како у Поговору констатује Борисав Челиковић, 

била је да „... саберемо најзначајније антропогеографске радове, написане 

пре Другог светског рата, који овај простор сагледавају као целину, с 

циљем да она буде увод у наредне књиге ове библиотеке које ће бити 

посвећене посебним предеоним целинама Старе Србије. Ово је пре свега 

важно због презентовања резултата и запажања Јована Цвијића, који је 

први систематски приступио проучавању овог простора док се он још увек 

налазио у границама Турске. Његова истраживања трајала су дуже од 

једне деценије. Зато као прву у овој књизи објављујемо студију Јована 

Цвијића, којој смо дали назив Македонија и Стара Србија. Наредне три 

посвећене су продирању Албанаца у крајеве Старе Србије и Македоније, 

њиховом насељавању и освајању знатних делова ових крајева, затим 

процесу исламизације и арнаућења. То су студије историчара Јована Н. 

Томића, географа Ристе Т. Николића и историчара Јована Хаџи-Васиље-

вића. Затим следи студија Македонски Срби, Јована Ердељановића, нашег 

познатог етнолога, која представља аргументовану критику и одговор на 

књигу немачког историчара Густава Вајганда, који је житеље Македоније 

поистоветио са Бугарима. Доносимо и чланак Војислава С. Радовановић, 

посвећен проблемима антропогеографских истраживања с којима су се 

научници суочавали, са пратећим фотографијама сеоских насеља Јужне 

Србије објављеним у посебном албуму. Даље дајемо систематски преглед 

етничких прилика у Јужној Србији који је Миленко Филиповић приредио 

за Споменицу, објављену 1939. године поводом двадесетпетогодишњице 

ослобођења ових крајева. Из Споменице доносимо и интересантан чланак 

Атанасија Урошевића о колонизацији Старе Србије и Македоније, коју је 

држава спроводила после ослобођења 1913. године па до почетка Другог 

светског рата.“ 

Богатство и разноврсност садржаја и ауторитативност аутора, чине 

књигу посебно интересантном. Без познавања прошлости тешко је поима-

ти и пратити садашње прилике, и неприлике, простора који је са антропо-
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географског и насеобинског аспекта, интерпретиран на високом научном 

нивоу, са поукама и порукама апликативне вредности. Чини се репринт 

издања понекад превазилазе значај оног што многи знају о Старој Србији 

и Македонији, простору који је готово одувек био бременит различитим 

појавама, процесима и проблемима антропогеографског и политичко-

националистичког карактера, које је Јован Цвијић почео истраживати 

1899. године, како сам истиче „Идуће, 1900. године, кренем се у Стару 

Србију с намером да прошлогодишња испитивања проширим на Косовски 

вилејет. На основу ранијих препорука добијем сада од Високе порте 

допуштење за проучавање Косовског вилајета. Полазна тачка ових путо-

вања било је Скопље. До Тетова и Гостивара путовао сам у друштву с г. 

Љубом Ковачевићем, проф. Велике школе, а изузевши тај део, на целом ме 

је путу пратио г. Светозар Томић. Мој пријатељ г. Мата Бошковић, који је 

тада заступао конзула у Скопљу, чинио ми је за време ових дуготрајних 

екскурзија знатних услуга.“  

Свеукупне истраживачке прилике у Јужној Србији, Македонији и на 

Косову, пре више од једног века, нису увек и свуда биле повољне. Напро-

тив, истраживачи су се сусретали са бројним тешкоћама, често животном 

опасношћу, утолико су остварени научни резултати били и остали више-

струко значајни. Обухватају бројна општа и посебна сазнања о јужном 

делу Балканског полуострва, које захваљујући истраживањима наших 

претходника, спада у географски, антропогеографски и етнографски, добро 

познат део Европе. Основу томе поставио је Јован Цвијић, чије су методе 

истраживања, посебно Упутства за проучавање села у Старој Србији и 

Македонији (1898. година), Упутства за испитивање насеља и психичких 

особина (1911. година) и Упутства за испитивање порекла становништва и 

психичких особин (1922. година), његови сарадници радо користили. 

Текстови дела публикованих у овој књизи одликују се веродосто-

јношћу. Потичу из ауторових сазнања до којих су долазили радом на 

терену, јер праве литературе није било довољно. Географске и етногра-

фске вишебојне и црно-беле карте, богата статистичка грађа, фотографије, 

осврти на раније објављене радове, богатство термина, обиље додатних 

информација у фуснотама, биографије и библиографије аутора, обимни 

спискови прилога о ауторима из презентоване књиге и одабрани списак 

радова о Јужној Србији и Македонији, чине складну целину, која подучава 

и подстиче нова истраживања, јер она у компарацији са овде изложеним 

могу и морају презентовати сличности и разлике, на савремен начин 

осветлити појаве, процесе и догађаје и на њима конципирати идеје за 

будућност. 
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ПРИКАЗ ЗАЈЕДНИЧКЕ ТЕРЕНСКЕ НАСТАВЕ СТУДЕНАТА 

СРБИЈЕ И РУСИЈЕ 
 

Ивана Ђорђевић
1
*, Нина Чегар, Сергеј Комазец, 

Владан Грбовић, Урош Милинчић, Сава Стевановић 

* Универзитет у Београду - Географски факултет 
 

Сарадња студената и наставника Универзитета у Београду – Геогра-

фског факултета и Лењинградског државног универзитета Пушкин пре-

дставља логичан наставак међусобних контаката и активности између гео-

графских друштава Републике Србије и Руске Федерације. Обнова и инте-

нзивирање сарадње између два географска друштва отпочета је 2014. 

године, а подстакнута је интересовањем Вјачеслава Јеремева, члана РГД-а 

и Сергеја Катикова, саветника председника РГД задуженог за међуна-

родну сарадњу, са једне и професора Стевана Станковића, дугогодишњег 

председника СГД-а, са друге стране. 
 

              
 

 
 

Током 2014. године између управа два друштва обављена је обимна 

преписка и договорена сарадња која је формализована потписивањем 

оквирног споразума о пословно-техничкој сарадњи. Исти је потписан 

током првог боравка делегације СГД-а у Москви почетком октобра месеца 

                                                 
1
 Контакт адреса: ivanadj.92@gmail.com 

УДК 371.314:378(497.11)(470+571) 
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2014. године. Уговор је од стране РГД-а потписао председник друштва 

Сергеј Шојгу Кужегедович, а у име СГД-а члан извршног одбора Миро-

љуб Милинчић, а по овлашћењу проф. емеритуса др Стевана Станковића. 

Потписивање Уговора је уприличено током Првог фестивала РГД-а. Дуго-

годишња сарадња студената и наставника два факултета потпомогнута је 

ангажовањем Развојног центра Руског географског друштва у Србији и 

Регионалног одељења РГД-а у Санкт Петербургу. 
 

Руски студенти у Србији 
 

Током 2016. године реализован је Први летњи географско-еколошки 

камп Развојног центра Руског географског друштва у Србији. Учесници 

кампа били су студенти Универзитета у Београду - Географског факултета 

и Лењинградског државног универзитета Пушкин. Програм активности 
је доминантно реализован на територијама следећих градова: Београд, 

Ниш и Крушевац и општина: Брус, Александровац, Рашка, Блаце, Проку-

пље, Куршумлија, Врњачка Бања, Варварин и Ћуприја. 
 

 
 

Руски студенти упознавање Србије започињу од Београда у коме, 

заједно са студентима Географског факултета, обилазе Ташмајдан, цркву 

Св. Марка и „Руску цркву“. Прошетали су улицом кнеза Михаила, били на 

обали реке Саве и међу зидинама калемегданске тврђаве. Након обиласка 

Београда, на путу према Блажеву, преко Појата, стижу у Александровац у 

коме су посетили „Вино Жупу”, Завичајни музеј и Музеј виноградарства. 
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Из базе Географског факултета у Блажеву обилазе планински терен 

села, скицирају попречне профиле на путу према водопаду Јеловарник и 

упознају се са дугом и богатом историјом Запланине. Пут их даље води на 
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југоисточне падине Копаоника, према највишој и једној од најстаријих 

бања у Србији. У једном дану су осетили прохладан поветарац на Ненадо-

вом камену, топле изворе термоминералне воде, да би се на крају освежи-

ли у отвореним и затвореним базенима Луковске бање. 
 

 
 

Реализација теренске наставе на простору „Долине векова“ обухва-

тила је обилазак Јошаничке бање, Биљановца и Ушћа. Посебна пажња 

посвећена је манастиру Студеница, једном од најлепших српских, али и 

светских сакралних објеката. Представа о Жупи употпуњена је основним 

елементима њене баштине (виногради, виноградарство и винарство). Про-

грам их даље води у обилазак Kрушевца, престоницу Лазареве Србије, 

данашњи административно-управни центар Расинског округа. Посетили су 

Плочник, оправдано светски значајан локалитет за археометалурге и архе-

оурбанисте. Затим и манастир св. Романа у Ђунису који представља један 

од најстаријих манастира у Србији. Неколико наредних дана камповања 

студенти проводе на Сребрној планини. Пешачком стазом се упућују на 

простор Гвоздац-Метође. Гвоздац је зона некадашњег континуираног 

рударства, а Метође амбијент изворне природе и ранохришћанско свети-

лиште. Из Блажева пут преко Гоча и Врњачке бање води према Београду. 

Након разгледања и упознавања са природним и културним знаменито-

стима Врњачке бање, посетили су манастир Раваницу, задужбину кнеза 

Лазара. Десет дана теренске наставе реализоване на обронцима Копаоника 

обележила су пешачења, пењања и спуштања, али и комплексна упозна-

вања природних, културних и туристичких вредности овог дела Србије. 
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Српски студенти у Русији 
 

Већ наредног лета српски студенти позвани су у узвратну посету 

Руској Федерацији. У организацији поменутих институција теренска нас-

тава је спроведена на територији Лењинградске области у периоду од 8. до 

18. јула 2017. године. Већ по слетању на аеродром Пулково студенти се 

упознају са чудесном енергијом овог дела Русије, која се, између осталог, 

манифестује кроз препознатљиве беле ноћи.  

Упознавање Лењинградске области започиње посетом ботаничке ба-

ште Лењинградског државног Универзитета Пушкин. Интересантно је 

поменути да је ботаничка башта настала ангажовањем управе, студената и 

професора са садржајима и композицијом свих биогеографских регија 

света. Иницијатива, велика заинтересованост и тимски рад географа и био-

лога манифестовао се кроз сакупљање и гајење бројних тропских, суптро-

пских, пустињских и других биљних врста. Део времена предвиђен је за 

обилазак Царског Села, имања и комплекс резиденције руске императо-

рске породице насталог у XVIII веку. У пратњи водича студенти се упо-

знају са импресивном барокном палатом Екатерининог дворца, летњом 

резиденцијом императорки Катарине I, Јелисавете Петровне и Катарине II 

Велике. Након упознавања са луксузним ентеријером палате, студенти 

разгледају њено окружење, украшено великим вртовима и уређеним 

парковима. 
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Комплексно упознавање Санкт Петербурга, кога је Пушкин описао 

као „град обучен у гранит“, започиње разгледањем знаменитих, гороста-

сних и вредних културно-историјских објеката. Након преласка преко реке 

Неве, уз посматрање густог саобраћаја на њој, студенти посећују научно-

истраживачки геолошки институт академика Черњишева. Институт је 

основан 1882. године и чува збирку од преко милион примерака минерала 

и стена, како из Русије, тако и из других делова света. Музеј је јединствен 
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у свету по томе што његов централни део украшава физичко-географска 

карта некадашњег СССР-а, површине 26 m
2
 изграђена од драгог и полу-

драгог камена и племенитих метала (платине, злата и сребра).  
 

 
 

 
 

У близини једног од главних градских тргова налази се и седиште 

Руског географског друштва, најстарије невладине организације на терито-

рији данашње Русије. Једно је од најстаријих географских друштава на 
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свету, а први његов председник био је кнез Константин Николајевич. 

Дугогодишњи потпредседник РГД-а, географ и путописац Петар Семјо-

нович описао је друштво као слободну и отворену организацију за све оне 

који су прожети љубављу према својој домовини и за оне који са непоко-

лебљивом вером гледају у будућност руске државе и руског народа. Здање 

има највећу географску библиотеку на свету и у њој се чува више од пола 

милиона књига.  

Исакијевски сабор је један од симбола и најпосећенија знаменитост 

Санкт Петербурга. Некада је ова светиња имала статус главне цркве у 

целој држави, док у савремено доба доминира туристичка, тачније, музе-

јска функција са око четири милиона посетилаца годишње. Са висине од 

преко сто метара студенти разгледају величанствену панораму града.  

Упознавање са физичко-географским особеностима простора запо-

чиње у сливу реке Тосне и њене притоке Сабљинке, у атару села Уљано-

вка. Студенти истражују геолошке, геоморфолошке, хидролошке и биогео-

графске карактеристике густог растиња, трошних песковитих и влажних 

глиновитих стаза. Највећи део проучаване околине припада природном 

добру Парку природе Сабљинка. Обилазе и пећину која представља нека-

дашње тунеле рудника кварцног песка у којој температура износи +4˚С. 

На релацији према некадашњој ратној луци, острвском граду 

Кронштату (који се налази на острву Котлин у Финском заливу) пут се 

спушта у тунел који се налази 45 m испод површине мора. Тунел је укопан 

у дно мора како би бродови могли несметано да плове по његовој 

површини. Студенти су посетили Главни морски сабор, цркву посвећену 

Св. Николају Чудотворцу и Поморски музеј. Најсевернији град који су 

посетили био је Виборг, велика раскрсница путева, удаљен 35 km од 

границе са Финском. У овом граду почиње гасовод „Северни ток”, а најпо-

знатија знаменитост је Виборшкки замак. Прва тачка на којој су студенти 

застали у току западне маршруте према граници са Естонијом је Красноје 

село. Познато је по првом систему каскадних акумулација и првој фабрици 

папира у овој области. Кроз споменик природе Дудерговски брег крећу се 

према узвишењу Ореховаја, делу система Пулкоковских висова на 176 m 

висине. У наставку маршруте обилазе Радоново језеро у селу Лопухинка и 

често спаљивану, пљачкану и обнављану тврђаву која датира из XIII века. 

Тврђава Копорје, изграђена претежно од кречњачког материјала 2001. 

године је претворена у музеј.  

Након вишедневних обилазака многобројних природних добара 

студенти обилазе Санкт Петербург, „Северну или Руску Венецију”, како га 

називају, због изузетне складности различитих архитектонских стилова. У 

ужем центру града налази се комплекс од пет палата са централним 

Ермитажом, зимским дворцем императорке Екатарине II. За палату од три 
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спрата која броји преко три милиона изузетно вредних експоната, она пре-

дставља синтезу народа и култура из различитих епоха. Комплетан утисак 

употпуњује историјски и политчки значајна Аурора, брод-музеј чија је 

паљба означила почетак Октобарске револуције и са чије је радио станице 

емитован Лењинов проглас грађанима Русије. 

Културно-историјски објекти обележили су последњи дан боравка у 

„северној престоници”. На самом почетку културне панораме, студенти 

обилазе Смољни сабор, а имали су и привилегију да посете скупштину 

града тзв. Смољни институт. Од укупно 11 музеја посвећених Лењину, 

очувано је 5 међу којима је и кућа Алелујевих у којој се студенти упознају 

са Лењиновим животом током бекства. Шетајући Невским проспектом, 

дугим 5 km, уочава се споменик Александру Невском, док се на самом 

крају улице налази гробље великана из света књижевности, музике и 

уметности (споменик Достојевском, Чајковском). На другој обали Неве 

указује се историјско језгро града, Петропавловска тврђава. Са препозна-

тљивом ноћном атракцијом под именом „отварање мостова” студенти су 

се поздравили са бајковитим Питером. 
 

 
 

Последња два дана боравка на простору Руске Федерације предви-

ђен је пут за Псков, удаљен 290 km од Санкт Петербурга. „Град зеленог 

парадајза”, како га називају, броји 33 активне цркве. Пловидба по четв-

ртом по површини европском језеру, Чудско-псковском, води на острво 

Залед које је у знаку оца Николаја. На овом некада густо насељеном 

острву налази се његова кућа у којој је провео 42 године и за то време 

придобио култни статус код локалног становништва.  
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Град Псков је административни центар регије, један је од најста-

ријих и најзначајнијих градова Русије. Након упознавања са оцем Олегом 

и најстаријом Библијом, која је сачувана у цркви Св. Николаја Чудотворца, 

студенти посећују најмању цркву на простору Псковске области посве-

ћену кнегињи Олги. Предвиђен је и обилазак тврђаве из XIII века која 

окружује градско језгро Пскова. На темељима тврђаве је у XV веку сагра-

ђена црква рођења Пресвете Богородице која представља највећи женски 

манастир у Русији. Оно што је најлепше обично се чува за крај, а то је 

,,Руска света гора“. Један од најлепших светских манастира, Псковско-

печорска лавра, скривен је у дубокој ували на самој граници са Естонијом. 

Задивљени прохладним и велелепним Санкт Петербургом, проше-

тани Невским проспектом и обогаћени новим искуством, још једном 

посматрамо „град музеја“, али овога пута из птичје перспективе, односно 

седишта авиона на путу за Београд. 
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