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                                                                                           УДК 911.375.64 (497.11 Ниш) 

Оригинални научни рад                                                            Original scientific article 

 

ГРАД НИШ И ЊЕГОВЕ ОПШТИНЕ 
 

Стеван М. Станковић1* 

* Универзитет у Београду – Географски факултет 

 
Извод: Ниш је географски центар Балканског полуострва и Нишавске области 

(површина 2.728 km2, 282 насељена места, 371.000 становника). Град Ниш има пет 

општина и то: Медијана, Нишка Бања, Палилула, Пантелеј и Црвени крст. Захва-

љујући географском положају и саобраћајној повезаности Ниш представља важну 

раскрсницу копненог и ваздушног саобраћаја на Балканском полуострву. У Нишу 

се укршта пет железничких пруга и шест путева регионалног, магистралног и 

међуконтиненталног значаја. 
 

Кључне речи: Нишавска област, Град Ниш, градске општине, Медијана, Нишка 

Бања, Палилула, Пантелеј, Црвени крст 
 

Abstract: The City of Niš is the center of Balkan peninsula and Nišava district (area 

2.728 km2, 282 municipalities, 371.000 inhabitants). The City of Niš has five munici-

palities: Medijana, Niška Banja, Palilula, Pantelej, Crveni krst. Thаnks to the geogra-

phical position and traffic connections, City of Niš  represents an important crossroads 

of land and air traffic in the Balkan peninsula. Five railroads and six roads of regional, 

highway and intercontinental importance are krossed in Niš. 
 

Key words: Nišava district, City of Niš, municipalities, Medijana, Niška Banja, 

Palilula, Pantelej, Crveni Krst 

 
Нишавска област и њено средиште 

 

Међу административо-управним областима у Републици Србији, 

Нишавска се одликује извесним специфичностима. Захвата део југоисто-

чне Србије око доњег тока реке Нишаве и њене притоке Коритнице, али и 

део Јужног Поморавља, део сливова Сврљишког Тимока и Сокобањске 

Моравице. Названа тако по реци Нишави, чији већи део слива припада 

Пиротској области, препознатива је по неким природим и друштвеним 

особеностима. Нишка котлина је део долина Јужне Мораве и Нишаве. Од 

Лесковачке котлине, на југу, одвојена је Печењевачким сужењем, а од 

Алексиначке, на северу, Мезграјским сужењем. Дугачка је 40 km, а 

широка 23 km. Захвата површину од 591 km2. Лако је проходна, добро 

насељена и веома погодна за аграрну и сточарску производњу, јер је под 
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ораницама, воћњацима и ливадама. У рељефу се истичу Сува планина 

(Трем 1.809 m), Сврљишке планине (Зелени врх 1.334 m), Бабичка гора 

(1.059 m), Селичевица (903 m) и Мали Јастребац (Купињак 946 m), делови 

развођа између Нишаве и Јужне Мораве, Сићевачка клисура дугачка 17 km 

и дубока 400 m и део Нишко-алексиначке меридјански издужене котлине, 

која се убраја у најпространије у Србији. Уз то, Нишавска област обухвата 

делове сливова Сврљишког Тимока, Сокобањске Моравице, која се код 

Алексинца, са десне стране, улива у Јужну Мораву, и Топлице, која се код 

Дољевца, са леве стране улива у Јужну Мораву. Ниш и његова админи-

стративна област су готово подједнако удаљени од Црног мора, Егејског 

мора и Јадранског мора, то је простор у средишту Балканског полуострва, 

на шта је давно указивао Јован Цвијић. 
 

Табела 1. Температура воде (oC) и протицај (m3/s) Нишаве у Нишу 
 

П I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

ВТ 6,2 8,3 10,9 15,0 19,7 21,8 22,8 22,7 20,1 16,2 11,9 7,4 

СТ 2,8 4,1 6,0 9,9 15,6 16,9 19,0 20,7 15,8 11,6 7,9 3,0 

НТ 0,6 1,3 3,3 5,9 11,4 13,0 15,3 16,1 12,4 8,3 4,0 0,6 

ВП 77 121 146 121 121 90 71 43 27 29 46 95 

СП 27 39 52 56 43 30 17 12 10 13 17 24 

МП 19 20 32 40 26 18 11 8 7 8 89 14 
 

 Ознаке у табели: П = показатељ; ВТ = високе месечне температуре; СТ = средње٭

месечне температуре; НТ = ниске месечне температуре; ВП = велики месечни 

протицаји; СП = средњи месечни протицаји; МП = мали месечни протицаји. 

Максимални протицај Нишаве у Нишу био је 562 m3/s, а минимални 1,6 m3/s. 
 

Наведеном простору, пре више од једног века, у знаменитом делу La 

péninsule balkanique (Балканско полуострво), први пут штампаном 1918. 

године у Паризу, на 540 страна, значајну научно-истраживачку пажњу, 

посветио је Јован Цвијић. Свестрано је истицао важност географског, 

саобраћајног и функционалног положаја Ниша и његовог окружења, јер је 

то својврсно средиште Балканског полуострва, на значајном међуконти-

ненталом саобраћајном правцу који су користили Римљани и Турци, чија 

су царства захватала делове три, односно, два континента. 

 

Особине спајања, прожимања и транзита 
 

У делу писане речи, којом се бавио положајм и типовима насеља 

Балканског полуострва, знаменити географ, поред осталог, истицао је и 

следеће: „На положај вароши Балканског Полуострва од највећег су 

утицаја кроз сва времена биле особине спајања и прожимања. Уздужним и 
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попречним долинама ишли су путеви; на њиховим завршним тачама или 

на местима где се они укрштају, затим у добро заклоњеним заливима где 

се састају маритимне и континенталне комуникације, најповољнији су 

услови за развијање вароши. Има их које су у борби за опстанак између 

места изгубиле од свог значаја, али оне, које се налазе на најповољнијим 

положајима, одржале су се вековима и за време цивилизација које су се 

смењивале... Главне вароши у унутрашњости, махом римског или византи-

јског порекла, а неке и са старијим основама (илирске, трачке, келтске, 

преисторијске) налазе се махом на уздужним путевима, у депресијама. 

Београд, Ниш, Софија, Пловдив и Једрене у Моравско-маричкој долини.”  

Ниш и његово непосредно окружење, посматрани у ширем просто-

ру, спајају Панонски басен на северу са Егејским приморјем на југу, Црно-

морским на истоку, уважавајући ту и Левант, као источни део Средозе-

мног мора. Преко Косова и Метохије, остварује са саобраћајна веза 

јужним Јадранским приморјем. Трансбалкански дијагонални путни правац 

од Прахова и Неготина, преко Зајечара, Књажевца и Сврљига, кроз Ниш и 

Прокупље и даље долином Дрима, води на Скадар, Драч и Медовски залив 

Јадранског мора. 

Сложен и са бројних аспеката важан положај Ниша, условио је поја-

ву и развој његових бројних функција какве су демографска, саобраћајна, 

занатска, индустријска, трговачка, туристичка, управна, здравствена, обра-

зовна, културно-просветна и друге.   

У наставку казивања, један од најбољих познавалаца историјских и 

географских особености Балканског полуострва, Јован Цвијић, истицао је 

чињеницу да на овом простору није било континуитета у развитку циви-

лизација, јер су током ратних похода неке раније знатне вароши посталале 

паланке, или нестале, да би се у време мира обновиле и напредовале. 

Трајно су се, како за време варварских напада и освајачких похода Турака, 

одржале само оне вароши које су имале најповољнији географски положај. 

Овој групи припадају Солун, Цариград, Београд. „Исто тако и Ниш, где се 

рачвају два уздужна пута, и са њима укршта попречни пут који иде на 

Јадранско Море.” (Цвијић, 1987). 
 

Насеља за топономастичка истраживања 
 

Јасна запажања нашег научника, данас на посебан начин потврђују 

друмски саобраћајни коридори у долинама Јужне Мораве, према Солуну и 

Нишаве, према Софији. Када се на то надовеже будући аутопут од Ниша 

ка Приштини и осавремене железничке пруге на поменутим правцима, као 

и она преко Сврљига, Књажевца и Зајечара, за Неготин и Прахово, уз 

међународно значајан аеродом „Константин Велики”, географски, саобра-
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ћајни, туристички, транзитни, стратешки и функционални положај Ниша и 

Нишавске области, биће још значајнији. Ниш је од Гаџиног Хана удаљен 

18 km, Алексинца 23 km, Сврљига 28 km, Прокупља 35 km, Беле Паланке 

44 km, Лесковца 46 km, Сокобање 54 km, Књажевца 56 km, Пирота 70 km, 

Зајечара 96 km и Београда 237 km. 

Настао поред Нишаве, у пространој котлини, на надморској висини 

од 178 m до 350 m, данас својим бројним особеностима (урбаним и рура-

лним) захвата неколико приградских и сеоских насеља, заједно са Нишком 

Бањом. Ниш је пространо насеље са доста зеленила, паркова, дрвореда, 

уређеног корита и шеталишта поред Нишаве. У центру града има простра-

ну пешачку, туристичко-угоститељску и трговачку зону. Простор је то 

важних збивања под отвореним небом, посебно у летњој половини године. 

Пажњу привлаче бројна приградска и сеоска насеља, нека са нази-

вима интересантним за топономастичка истраживања. Поред осталих, 

таква су: Паси Пољана, Бубањ, Мрамор, Малча, Трупале, Пасјача, Врти-

ште, Сечаница, Чамурлија, Мезграја, Суповац, Палиграце, Банцарево, 

Раутово, као и она са префиксом доњи и горњи: Горња Врежина – Доња 

Врежина, Горњи Матејавац – Доњи Матејевац, Горње Међурово – Доње 

Међурово, Горњи Корман – Доњи Корман, Горња Топоница – Доња 

Топоница, Горња Трнава – Доња Трнава, Горња Студена – Доња Студена. 

Готово сва су оријентисана на пољопривредну производњу. Она у равни-

ци, поред Јужне Мораве, препознатива су по гајењу повртарских култура и 

житарица, а она на падинама Сврљишких планина, по развијеном воћа-

рству и виноградарству. Поред неких сеоских насеља, у виноградима и 

воћњацима, током времена, изграђен је већи број викенд кућа, од којих су 

неке претворене у стална станишта. 

 

Од Римљана до наших дана 
 

Мало је градова у Европи, и свету, који попут Ниша имају историју 

за изучавање, за географске и историјске читанке, за опште и специјалне 

енциклопедије, за домаће становништво и странце. Равничарски простор 

око доњег тока Нишаве, на сектору где се Доње Понишавље спаја са 

Јужним Поморављем, богат, али и плављен, одликује се дугим континуи-

тетом насељености. Био је то простор са функцијом моста којим су 

пролазили људи и векови са запада на исток, са истока на запад, из Европе 

ка Азији и из Азије ка Европи. Првобитно насеље основали су Келти у 

трећем веку пре наше ере, али су током миленијума овде боравили, или 

само прошли, неки остали, Дарданци, Трачани, Илири, Римљани, Хуни, 

Авари, Визиготи, Срби, Турци, Бугари, Мађари, Аустријанци и Немци. 
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Римљани, чије се царство простирало на три континента, знали су 

вредност Доњег Понишавља и ту поред реке, саградили град Naissus, чији 

назив указује на високе воде и поплаве. Било је то у првом веку, када су 

покорили Дарданце. Наисус је био седиште VII Клаудијеве легије, која је 

269. године код Наисуса победила Готе. После 169. године добио је статус 

муниципијума, насеља са самоуправом. Од времена владавине Аурелија 

Валерија Диоклецијана, римског императора од 284. до 305. године, при-

падао је провинцији Дарданији. Околина насеља била је заштићена са 18 

кастела. Врхунац развоја достигао је за време владавине императора 

Flavius Velerius Constantinus Magnus – Константина Великог (274-337), 

римског цара од 306. до 337. године и његових наследника Констанција II, 

Констанца и Јулијана. Из римског Naissusa потичу бронзане скулптуре 

цара Константина, његове жене, царице Теодоре, жене Јустинијана I и 

Јустинијана на престолу. У музејске експонате непроцењиве вредности 

убрајају се посуде од сребра са именом императора Лицинија. 

У граду је, од времена владавине Луцијана, до 380, радила царска 

радионица у којој се производило скупоцено сребрно посуђе, које је дари-

вано војсковођама и страним владарима, приликом обележавања значајних 

јубилеја. Овде су током четвртог века постојале и радионице за прераду 

метала, потребних за израду војне опреме. Сматра се да су бронзани порт-

рети Константина Великог и царице Јелене, чије се реплике додељују 

најбољем глумцу и најбољој глумици на Фестивалу филмских остварења у 

Нишу, израђени у некој од тада постојећих радионица у IV веку. Остаци 

Наиса, једног од најзначајнијих центара римске управе у балканским про-

винцијама, леже дубоко под земљом. Па ипак, захваљујући археолошким 

истраживањима могуће је у Нишу и његовој ближој околини видети већи 

број споменика монументалне архитектуре, сликарства и скулптуре, на 

основу којих се може наслутити некадашњи сјај римског града на Нишави 

и реконструисати његова дуга и узбудљива историја. Поред осталог мисли 

се на остатке једне велике базилике, неколико некропола, мермерних 

статуа, пластичне декорације, несвакидашњих мозаика и др. 

Током четвртог века Naissus је био средиште простране хришћанске 

епископије, али су га 441. године опустошили ратоборни Хуни. Два века 

касније град је обновио император Јустинијан I (483-565) који је рођен у 

околини Naissusa, града који се помиње и под називима Naissüos, Naessus, 

Urbs Naisitana, Navissus, Naissovüpolis, грчки Naїơơóş, турски Niş. Током 

прошлих векова освајали су га Словени, Готи, Авари, Бугари, Турци, 

Мађари, Аустријанци и Немци, а без икаквих повода, бомбардовали 

авиони НАТО пакта. Историја Ниша је за памћење, ратови и страдања, 

рађање из згаришта, нови развој и напредак. Турци су освојили Ниш 1433. 

године и њиме владали до 1788. године, тј. 444 године. 
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Споменик Константину Великом 
 

Година 2013. за Град Ниш, његове становнике и целокупно хришћа-

нство, била је од посебног значаја. Тада је, низом пригодних програма, 

обележена 1700-та годишњица Миланског едикта, прокламованог 303. 

године и веома значајног за развој хришћанства код нас и у свету. Еди-

ктом из Медиолана (Милана), законом је регулисана верска равноправност 

и престанак прогона Хришћана, који је, пре тога, трајао 300. година. На 

шеталишту поред Нишаве, недалеко од моста, улаза у тврђаву, зграде 

Бановине (данас седиште Ректората Универзитета у Нишу и Завода за 

заштиту споменика културе, културно добро од 1982. године) и Споме-

ника ослободиоцима, откривен је споменик римском императору Конста-

нтину Великом, симболично речено Нишлији по рођењу и столовању.  

Изнад препознативог лика императора, на врху споменика је Исусов 

монограм са поруком: Под овим знаком победићеш. Овим је на особен 

начин указано на Ниш као свето место хришћанства, средиште европски и 

светски важних историјских личности и догађаја. Споменик ослободио-

цима Ниша, на Тргу краља Милана, као својеврсном центру Ниша и свих 

важнијих догађаја, откривен је на Видовдан 28. јуна 1937. године. Бро-

нзани коњаник, место је састајања и ориентир за упознавање града. Два 

споменика на малом растојању, својеврсна су сведочанства и симболи 

бурне, вишевековне, историјске прошлости и значаја Ниша. У спомен парк 

шуми, поред гробнице бораца палих у Другом светском рату, 1989. годи-

не, подигнут је споменик Стефану Немањи. Посебну пажњу привлаче два 

споменика жртвама НАТО агресије из 1999. године. 

Назив града, какав данас знамо, потиче из VII или VIII века. Познато 

је да је нешто касније био седиште врховне црквене управе, која је 

функционисала и за време владавине жупана Стефана Немање (1114-

1200), који се 1189. године, у цркви Светог Пантелејмона, срео са нема-

чким краљем и римским царем од 1152. до 1190. године, Фридрихом I 

Барбаросом (1122–1190), који је предводио ратнике на путу за Јерусалим, 

током Трећег крсташког рата. Био је то значајан историјски догађај за 

Рашку, претходницу Србије, њен углед и престиж у Европи. 

 

Трећи град у Србији 
 

Ниш, његова околина и становништво, делови Понишавља и Помо-

равља, страдали су у ратовима између Турске и Аустрије. Било је и 

епидемија које су десетковале популацију. Позната је епидемија куге из 

1837. године. Важан стратешки положај, транзит, контакт, спајање и 

прожимање људи, време и догађаји, утицали су на непрестано обнављање 
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града на Нишави и пораст броја становника, посебно после ослобођења од 

Турака 1878. године и бугарско-аустроугарско-немачке окупације изве-

сних година у оба светска рата. „По ослобођењу од Турака , Ниш је убрзо 

преображен. Већ од 1880. у вароши није било кривих сокака и настре-

шница. Главна трговина остала је и даље у рукама Грка и Цинцра, док су 

Срби били већином занатлије. Најјаче су били развијени терзијски, абаџи-

јски, кујунџијски и казанџијски занат. На месту данашњег Трга републике 

био је безистан. Сем занатлија и трговаца, у Нишу је било много замљо-

радника, ратара, баштована и сточара. Индустрија се развија после изгра-

дње железничких пруга у Србији (до 1888 Ниш је повезан железницом са 

Београдом, Царибродом и Ристовцем), а нешто брже се развија у периоду 

1919–1941. За време фашистичке окупације индустрији је нанета велика 

штета и индустријски капацитет смањен за 45%” (Костић, 1965).  

Постојећа демографска статистика показује да је у Нишу 1884. 

године било 16.178 становника. Године 1900. у Нишу је било 25.127, а 

1958. године 76.000 становника.  Данас Грљд Ниш има више од 260.000 

становника, по чему је после Београда и Новог Сада, трећи у Србији.  
 

Табела 2. Неки климатски показатељи Ниша 
 

 

 Ознаке у табели: П = показатељ; СГ = средња годишња температура ваздуха у ٭
оС; ВТ = висока (апсолутнo максимална) температура ваздуха у оС; НТ = ниска 

(апсолутно минимална) температура ваздуха у оС; MO = средња месечна 

облачност у 1/10 неба покривеног облацима; РВ = средња месечна  релативна 

влажност ваздуха у %; ПА = месечни износ падавина у mm; ДП = број дана са 

падавинама; ДСП = број дана са снежним покривачем; ВПН = ваздушни притисак 

у милибарима сведен на температуру од оС; ВПМ = ваздушни притисак у 

милибарома сведен на ниво мора; МИС = месечна инсолација у сатима; 

Апсолутно максимална температура ваздуха у Нишу 42,6оС, забележена је 24. јула 

2007. године, а апсолутно мининална –27,3оС, 25. јануара 1963. године. Период 

1961-2010. (Маћејка, 2003; Група аутора, 2017). 

П I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

СГ -0,5 1,6 6,2 11,8 16,9 20,4 22,8 22,3 18,3 12,5 5,9 2,2 

ВТ 19 23 29 33 34 38 42 40 37 33 27 21 

НТ -23 -19 -13 -4 -1 4 8 5 -2 -7 -14 -16 

МО 7,0 6,7 6,2 6,1 5,7 5,0 3,9 3,5 4,4 5,2 6,5 7,4 

РВ 80 75 67 64 66 63 63 63 69 73 77 81 

ПА 38 35 31 46 65 61 44 37 40 56 52 50 

ДП 13 10 10 11 14 12 7 7 6 10 11 11 

ДСП 9 7 5 1 – – – – – – 2 3 

ВПН 996 993 992 989 991 991 991 992 994 995 995 995 

ВПМ 1021 1018 1017 1013 1014 1014 1015 1015 1018 1020 1019 1020 

МИС 67 91 145 171 220 248 288 272 205 157 86 48 
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Становништво и привреда 
 

Становници Ниша добро познају поједине делове свог града, чији су 

називи често веома стари и јединствени. Такви су Ледена стена, Дурлан, 

Маргер, Црвени певац, Чалије, Кичево, Апеловац, Јагодин мала, Београ-

дска мала, Пиротска рампа, Медијана, Црвени крст, Палилула, Трошарина, 

Брзи Брод, Горица, Чаир, Медошевац, Бубањ, Кованлук, Калач, Дувани-

ште и други. Осмишљена урбанизавија Ниша почела је 1878. године. 

Одвијала се по тада важећем Винтеровом пројекту. Године 1907. град је 

добио први детаљан регулациони план, којим је, на посебан начин, 

обухваћен градски сектор реке Нишаве. Данас територија Града Ниша 

захвата 596 km2, што је 22% Нишавске административо-управне области.  

Године 2011. овде су била 89.903 домаћинства са 260.237 становни-

ка, од којих 133.592 или 51,3% жена и 126,645 или 48,6% мушкараца. 

Просечна срарост становника износила је 42 године, при чему је млађих од 

15 година 36.196, а старијих 224.041. Међу становништвом са 243.381 или 

93,5% доминирају Срби. Знатно мање је Рома, Бугара, Македонаца и 

других. Град Ниш је средиште са добром структуром становништва у 

погледу школске спреме и професионалних квалификација. Завршену 

основну школу има више од 30.000 лица, средњу школу 120.500 лица. 

Више од 17.000 становника има диплому више школе, а 34.400 диплому 

факултета или академије. Године 2012. у 2.600 привредних друштава, уз 

7.400 предузетника, било је 61.800 запослених (Станковић, 2016). 
 

Табела 3. Становништво Ниша и Града Ниша 
 

Година Број становника Година Број становника 

1884. 16.189 1953.  56.656 

1890. 19.970 1961.  81.250 

1895. 21.040 1971. 127.654 

1910. 24.949 1981. 161.376 

1921. 21.109 1991. 175.555 

1931. 35.465 2002. 250.518 

1948. 49.332 2011. 260.237 
 

Поред тога што је важна саобраћајна раскрсница друмског, желе-

зничког и ваздушног саобраћаја, Ниш је један од наших највећих индуст-

ријских центара. Неки индустријски објекти имају дугу традицију. Време-

ном су реорганизовани, неки нестали, али су оснивани нови. Фабрика сто-

чне хране почела је да ради 1865, Машинска радионица за ремонт возова 

1881, пивара 1884, циглана 1886, фабрика алеве паприке 1889, производња 

војне опреме 1894, текстила 1897, парни млин 1903. године. Извесно 
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време, производњом животних намирница истицао је Агроиндустријски 

комбинат основан 1974. године. Из раних година прошлог века потиче 

производња хемикалија, грађевинског материјала, графичке опреме, цига-

рета, металних конструкција, цистерни за железнички саобраћај, рендген 

апарата, медицинских уређаја, телефона, телевизора, радио-апарата, рачу-

нара, компјутера, алуминијумских елемената, пољопривредних машина, 

намештаја, кожне галантерије, текстила, конфекције, предива, обуће, 

кисеоника, техничке гуме, пумпи за наводњавање и др.  

Највише запослених имале су Завод за производњу радио апарата и 

рентена (РР), Електронска индустрија (ЕИ) и Машинска индустрија 

(МИН), обе са својим развојно-истраживачким институтима, бројним 

кооперантима и одмаралиштима. Истицала се фабрика Станко Пауновић 

која је производила мостовске конструкције, машине и железничка возила. 

Велики број запослених имала је текстилна индустрија (НИТЕКС). Данас 

у неколико фабрика, у које су капитал уложиле Италија, Немачка, Кина, 

Турска, запослено је више од 15.000 људи. Италијанска компанија из 

домена текстилне индустрије Бенетон има 2.000 запослених, Нисал са 

пословним партнером из Швајцрске, бави се прерадом алуминијума. 

Кинеска компанија Џонсон електрик производи електро-моторе и електро-

компоненте за аутомобиле и има 1.200 запослених. Турска компанија 

Астер текстил запошљава 4.500 радника. Компанија Филип Морис пре-

узела је некада познату Дуванску индустрију Ниш (ДИН). У изградњи је 

Научно-технолошки парк као истраживачки центар и седиште компанија 

из домена информационих технологија. Овде ће, на 2.500 m2, радити 

Институт за науку, напредне технологије и кретативну индустрију. 

Од посебног значаја је чињеница да Град Ниш, као средиште инду-

стрије и школства, привлачи велики број радника и ученика из ближег и 

ширег окружења, те су дневне миграције обимне. „Конвергентни дневни 

урбани систем има изразиту територијалну разгранатост, дуж главних 

саобраћајних праваца који представљају његову примарну и секундарну 

осовину развоја, и просторну изражајност, која се огледа у чињеници да се 

територијална дистрибуција 38.165 дневних миграната према Нишу врши 

из укупно 678 насеља на територији 90 општина” (Мартиновић, 2007). 

Пријатељске и пословне везе Ниш остварује са бројним градовима у 

нашој земљи и свету. Такви су Архус из Данске, Векшо из Шведске, 

Салтадал из Норвешке, Витепск из Белорусије, Кошице из Словачке, 

Белоруск, Курск и Калуга из Русије, Велико Трново из Бугарске, Серез и 

Глифада из Грчке, Арл из Француске, Бершева из Израела и Ханчоу из 

Кине. Ниш је члан Асоцијације европских градова културе, Лиге истори-

јских градова, Националне алијансе за локални  економски развој и других 

организација. У Нишу је седиште бугарског конзула. Међу почасним 
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грађанима посебно се истиче Холанђанка Кенди Далфер, светски позната 

саксофонисткиња, која се убраја у елиту Нишвил џез фестивала. 

 

Град споменика и манифестација 
 

Ниш је значајан школски, универзитетски, научни и културни 

центар. Српска школа основана је 1827. године. Град има 20 основних и 19 

средњих школа, неколико специјалних школа, Народни универзитет и Дом 

културе. Универзитет је основан 1965. године и данас има 13 факултета. 

Публиковањем књига и новина бави се више установа. Град има професи-

оналнo и луткарско позориште, неколико радио и телевизијских станица, 

штампарија, библиотека, издавачких кућа, музеја, галерија, богат истори-

јски архив и широку лепезу културних догаћаја из домена науке, књиже-

вности, позоришта, филма, музике, фолклора, сликарства, вајарства, спо-

рта, гастрономије. Међу културним манифестацијама истичу се: Филмски 

сусрети, Хорске свечаности, Октобарске музичке свечаности, Џез фести-

вал, Нишка јесен, Салон урбанизма, Змајеви дани, сликарска колонија 

Сићево и друге. Градска слава је посвећена цару Константину и царици 

Јелени, пригодним свечаностима, обележава се 3. јуна сваке године.  

Посебну одлику граду, и околини, дају бројна регистрована архео-

лошка налазишта (66), и објекти културе (265), у које убрајамо привлачне 

споменике, знамените грађевине, тврђаву, старе градске амбијенталне 

целине. Истичу се: Хамам из XIV века, Арсенал претворен у уметничку 

галерију, Бели-Бегова џамија, грађена од 1521. до 1523. године, амбијанта-

лна целина Казанџијско сокаче (очувани део старе занатске чаршије), 

Чаирска чесма, Долина чесма, Палата правде на тргу Стевана Синђелића 

подигнута 1886. године, зграда некадашњег Окружног начелства из 1887. 

године, у којој је 1914-1915. године био кабинет председника српске владе 

Николе Пашића и где је 17. децембра 1914. године донета Нишка декла-

рација, као званични програм ратних циљева Србије. Дом културе је 

саграђен 1890. године. Народна библиотека потиче из 1897. године. 

Окружна војна болница из 1878. године и Пастеров завод из 1900. године, 

претече су данас модерног Клиничког центра.  

Народни музеј из 1927. године, има више од 31.000 предмета. Под 

називом Историјски музеј доста је страдао за време Другог светског рата. 

Обновљен је 1945. године, као објекат комплексног типа. Има археоло-

шку, етнографску, историјску и уметничку збирку. Међу експонтима су 

они са касноантичког локалитета Брзи Брод, портрет византијске царице, 

збирка средњовековног српског накита и др. Познат је и по поставкама 

посвећеним књижевницима Стевану Сремцу (1855-1906) и Бранку Миљко-

вићу (1934-1961). Народно позориште, у којем је прва представа изведена 
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11. марта 1887. године, убраја се у најпознатије у Србији. Истиче се трго-

вачки центар Душанов базар. Дом војске Србије саграђен је 1954. године. 

На то се, на посебан начин, значајан како за домаће становништво, тако и 

за госте града, надовезује велики број хотела,  кафана и ресторана, од 

којих су неки (Амбасадор, Ниш, Парк, Тами, Лотос, Кристал, Етер, Гранд, 

Зен, Регент клуб, Панорама, Бест вестерн, Стара Србија, Галија, Калча, 

Унион, Палилула, Нишка авлија) познати и ван граница наше земље. 

 

Ниш – седиште епархије 
 

Посебно указујемо на већи број сакралних објеката, који су добро 

посећени за време верских празника и одговарајућих догађаја. Готово сви 

добро обновљени, знаменитост су града на Нишави. Ниш је седиште 

епархије Српске православне цркве. Има четири значајна сакрална објекта. 

То су Саборни храм Сошествија Светог Духа, који је грађен од 1856. до 

1872. године и освешћен 1878. године, али доста страдао у пожару 2001. 

године. Протомајстор је био Андреја Дамјанов из Македоније, који је у 

грађевину уно извесне ренесансне елементе и оне из средњовековне 

српске сакралне архитектуре. Иконостас је почео осликавати Ђорђе 

Крстић (1851-1907), а завршио Милутин Б. Марковић. У порти овог сакра-

лног објекта постоји црква Светих архангела Михаила и Гаврила, позната 

као Мали саборни храм. Овде је до 1878. године било седиште нишке 

епархије. Реч је и о цркви Светог Пантелејмона, која се налази са десне 

стране Нишаве, недалеко од Тврђаве, која је поред темеља једног храма из 

XI века (могуће Стевана Немање), подигнута 1878. године. Црква Светог 

Николе налази се на узвишењу у насељу Палилула. Потиче из XI века, али 

је више пута страдала и обнављана. Године 1737. Турци су је претворили у 

Фатије џамију, која је порушена 1862. године. После ослобођења од Тура-

ка постаје православни храм, који је и данас добро посећен. Иконостас ове 

цркве дело је академског сликата Улује Димитријевића и потиче са краја 

XIX века. У новом делу Ниша, у парку Светога Саве, у стилу рашке школе 

средњовековне сакралне архитектуре, саграђена је монументална црква 

посвећена цару Константину и његовој мајци, царици Јелени. Сваке 

године 3. јуна, пригодним свечаностима, обележава се црквена слава 

(Мартиновић, 2001). 

 

Тврђава – место важних збивања 
 

Посебна историјска, културна и туристичка знаменитост Ниша је 

његова тврђава. Налази се недалеко од центра града, Ректората Универзи-

тета, пијаце и аутобуске станице, са десне стране Нишаве. Законом зашти-
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ћена као културно добро од великог значаја, убраја се у највеће и добро 

очуване споменике турске војне архитектуре на Балкану. Данашњи облик 

потиче из доба владавине Турака, али археолошка истраживања указују на 

знатнију старост. Саграђена је у облику седмостраног полигона. Има пет 

бастиона и две капије. „Према натпису на плочи са главне улазне капије, 

сазидао ју је Ахмет Кан III.” (Група аутора, 2005). Површина тврђаве је 22 

ha. Одбрамбени зидови, дугачки 2.100 m, достижу висину од 8 m и шири-

ну до 3 m. Са спољне стране моћних зидина постојао је ров са водом, који 

се и данас запажа. Доминантна војничка функција, давно је заборављена. 

После Другог светског рата, обимних истраживања, поправки, реко-

нструкција и опремања, тврђава је постала шеталиште, простор за разли-

чите спортске и културне манифестације. Заједно са споменицима и грађе-

винама из различитих периода и различитих намена, представља својев-

рсну целину. Истичу се Историјски архив (споменик културе од 1959. 

године), који потиче из 1890. године. Извесно време, током Првог светског 

рата, овде је радило кртографско одељење српске војске, постојала 

подофицирска школа, али и бугарски затвор. Ту је и Бели-бегова џамија. У 

близини је лапидаријум са надгробним споменицима из давне прошлости. 

Посетиоце привлачи Античка улица са остацима терми које су градили 

Римљани. Поред Стамбол капије, једног од оријентира на овом простору, 

налази се турски хамам из 1498. године.  

Арсенал оружја и муниције из 1857. године, рестауриран је 1972. 

године и претворен у добро посећену уметничку галерију. Зграда затвора 

сазидана 1860. године је у источном делу тврђаве. На северној страни је 

Спомен костурница страдалим у Топличком устанку 1917. године. Уме-

тничка галерија Салон 77 је у некадашњој турској библиотеци. Добро је 

очувано пет турских барутана, моћних зидова са пушкарницама. Постоји и 

споменик кнезу Милану Обреновићу и ослободиоцима Ниша, подигнут 

1902. године. Великим значајем, као место окупљања  извођача различи-

тих спортских и културних програма и бројних посетилаца, истиче се 

летња позорница. У близини тврђаве, поред моста на Нишави, подигнут је 

споменик шесторици вођа устанка, које су Турци обесили 1821. године. 

 

Непоновљива спомен обележја 
 

У северозападном делу Ниша, на месту где је током Другог светског 

рата постојао нацистички логор, осмишљен је и уређен Меморијални 

комплекс 12. фебруар. Овде је између 1941. и 1944. године било више 

хиљада затвореника, логораша, Срба, Рома и Јевреја, из југоисточне 

Србије. По само њима знаном систему, Немци су повремено изводили гру-

пе логораша на брдо Бубањ и ту их стрељали. Процењује се да је стрељано 
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15.000 недужних људи. Стравичан догађај одвијао се 12. фебруара 1942. 

године. Тада је група од 105 логораша покушала да побегне из логора, али 

је њих 45 изгубило живот. Зграду некадашњег логора годишње посети до 

35.000 људи, који обиђу и Спомен-парк Бубањ, на истоименом узвишењу. 

На благо заталасаном терену, високо и пркосно ка небу, дижу се  три 

чврсто стегнуте бетонске песнице, људски симбог отпора и победе, дело 

вајара Ивана Саболића, изграђено до 1960. до 1964. године. 

Поред наведених споменика и спомен-комплекса, на Синђелићевом 

тргу и средишту парка, истиче се Спомен грабница бораца страдалих у 

Другом светском рату. На централном градском тргу, који носи име краља 

Милана Обреновића (1854–1901), средиштву свих важнијих догађаја, 

уздиже се Споменик ослободиоцима Ниша у борбама од 1878. до 1919. 

године. Коњаник на високом постаменту, дело је вајара Антуна Аугусти-

нчића (1900-1979), освешћен је на Видовдан 28. јуна 1937. године. Истори-

чари уметности ово дело убрајају у најзначајнија скулпторска остварења 

на балканском простору. 

Јединствена у свету, бележје страдања и борбе наших људи, својев-

рстан синоним и знак распознавања Ниша и Србије, је Ћеле кула. Налази 

се у источном делу Ниша, непосредно уз прометни булевар, која истовре-

мено представља и саобраћајницу за излаз из града ка Нишкој Бањи, Сиће-

вачкој клисури и Пироту. На брду Чегар 31. маја 1809. године, одвијала се 

велика битка између Турака и српских устаника. У борби за слободу, 

током Првог устанка, војвода Стеван Синђелић, са три хиљаде устаника, 

несвакидашњим подвигом, ушао је у историјске читанке, ушао у легенду. 

Када је увидео да је пораз пред турском силом неизбежан, није се хтео жив 

предати. „...приђе средини шанца где је стајала у лагуму сва џебана. Око 

њега се слеже борба а он, прекрстивши се, потпраши пиштољ и њиме гру-

ну у џебану. Небо се проломи, густ мрак покри земљу која се страховито 

потресе, а када мало после ветрић разнесе дим, не бејаше више у шанцу и 

близу око њега војске, ни српске ни турске”, написао је књижевник Андра 

Гавриловић (1864-1929) у књизи Знаменити Срби XIX века. 

У знак одмазде према устаницима и Србима, ондашњи турски запо-

ведник Ниша, наредио је да се од лобања палих Срба, сазида кула. У 

четвороугаону кулу у 56 редова, уграђене су 952 лобање, од којих су до 

данас остале 58. Недалеко од улаза, 1938. године постављена је биста 

Стевана Синђелића, рад вајара Славка Милетића. За заштиту овог споме-

ника, који је дуго био под ведрим небом, 1877. године, подигнут је кров, а 

1892. око ње сазидана капела по пројекту атхитекте Димитрија Лека (1863-

1914). Данас је овај несвакидашњи споменик обухваћен конструкцијом од 

стакла и метала. 
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Велики француски Песник Алфонсо де Ламартин (1790-1869), виде-

вши несвакидашњи споменик 1832. године, у свом делу Пут на исток, 

1833. године написао је следеће: „Поздравих оком и срцем остатке ових 

храбрих људи, чије су одсечене главе постале камен темељац независно-

сти њихове отаџбине. Нека Срби чувају овај споменик! Он ће њихову децу 

учити колико вреди независност једног народа, показујући им уз коју цену 

су је њихови очеви платили. Србија је песма слободе и славе коју ветар с 

планина пева у кули од Срба умрлих за своју земљу.” Србима је, поред 

осталог, поручио да сачувају Ћеле кулу, која ће „научити њихову децу шта 

вреди независност једног народа, показујући им по коју цену су је њихови 

очеви откупили.” Ћеле кулу годишње посети до 100.000 људи, од којих 

неки одлазе и до споменика на месту одвијања битке на Чегру, које је 

1878. обележено спомеником Стевану Синђелићу и његовим борцима. 
 

Градске општине Ниша 
 

Ниш је статус Града добио 2007. године. Убраја се у групу наших 

значајних макрорегионалних центара, који као такав утиче на свеукупне 

промене насељених места не само у оквиру Града и Округа, већ и знатно 

шире. „Динамично територијално ширење града после Другог светског 

рата проузроковано је, између осталог, скоковитим демографским разви-

тком. Интензитет пораста урбане популације најизражрнији је од 1961. до 

1991, када је укупно градско становништво увећано 2,1 пут, да би током 

последњег међупописног периода забележило стагнацију. Готово иденти-

чну динамику има и укупна пополација Града Ниша, на територији пет 

општина са 71 насељем” (Мартиновић М. 2007).  

Град Ниш има пет општина са 71 насељеним местом. Општине Гра-

да Ниша су: Медијана, Пантелеј, Палилула, Црвени крст и Нишка Бања. 

Медијана је средишња општина Града Ниша. Назив дугује археоло-

шком локалитету, који је познат у Европи и свету. Захвата површину од 10 

km2. Године 2011. општина је имала 32.190 домаћинстава, 85.969 стано-

вника, од којих 45.619 жена и 40.350 мушкараца, просечне старости 43 

године. Посебно се истиче великом густином насељености (8.597 ст/km2), 

што указује на висок степен урбанизације и концентрације већих стамбе-

них објеката. Овој општини припада приградско насеље Брзи Брод, које 

има нешто мање од пет хиљада становника. Настало је на месту паристо-

ријског и античког локалитета, током векова је делило судбину Медијане 

и Ниша. Интересантно је да се у околини Брзог Брода, извесно време гајио 

пиринач, чија су поља натапана водом Нишаве, која је покретала витлове 

неколико воденица. Данас се из Брзог Брода ка Нишу, одвијају дневне 

миграције ученика, студената и радника.  
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Медијана носи назив по римском царском комплексу, данас архе-

олошком локалитету, који се налази поред римског пута Via militaris, 

односно, турског Сатамбул ђола, који је повезивао Naissus (Niš), преко 

Remesijane (Бела Паланка), Turesa (Пирот) са Serdicom (Сифија) и водио 

до Византиона (Константинопољ, Цариград, Истанбул). Медијана је мање 

од 4 km удаљена од Нишке Бање. Налази се наспрам погона некада 

познате Електронске индустрије, поред села Брзи Брод. Реч је о једном од 

најпознатијих, данас уређених и туристима на прави начин презентираном 

комплексу римских царских грађевина из времена процвата античког 

Наиса (II–IV век), посебно за време владавине  императора Константина 

Првог Великог. 

На остатке Медијане међу првима је указао краљевски угарски саве-

тник, који је у Србији истраживао трагове римске материјалне културе, 

Феликс Каниц (1829–1904). Пошто је више пута боравио у Србији и 

пропутовао кроз готово све њене крајеве, када је у питању Медијана, где је 

истраживања обавио 1864. године, поред осталог, написао је и следеће: 

„Нешто више донео ми је излет у Брзи Брод и Бању. Разна причања о томе 

да су Турци у тамошњим рушевинама тражили закопано благо цара 

Константина дала су ми повода да пажљивије прегледам тај терен. Четири 

километра од Ниша скренуо сам с цариградског војног пута према гробљу 

села Брзи Брод. Фрагменти античких опека и кровних плоча који су се 

овде-онде налазили око тог места одвели су ме на једну јужну узвисину, 

где сам нашао темеље римског кастела, с кога је Мехмед-паша ломио 

материјал приликом градње велике нишке касарне. На средокраћи између 

утврђења и пута наишао сам, брижљиво испитујући терен, на остатке 

неког монументалног античког архитектонског објекта, првог и јединог 

који је до данас нађен на територији Ниша. Античко порекло осмоугаоног 

главног дела грађевине потврдили су изврсна техника градње зида дебелог 

1,7 m, фино обрађене мермерне плоче, изврсно мешане и печене опеке 

димензија 40 х 20 cm и квалитет малтера. После одстрањивања шута у 

кружном унутрашњем простору (пречника 8,65 m) појавио се подни 

мозаик, нажалост јако оштећен, с украсним пругама лепе ритмике, рађе-

ним од смеђих и белих каменчића... судећи по новој српској карти, данас 

бих смео изнети претпоставку да су ове грађевине, кастел и друге античке 

супстанције које сам открио код Брзог Брода припадали Медијани, коју 

Амијан помиње као део Ниша и излетиште удаљено од њега три миље, с 

царском вилом... лепота предела и два лековита врела у близини, с темпе-

ратуром воде од 19oC и 38оС, чинили су место сасвим прикладним за 

царску летњу резиденцију” (Каниц, 1985). 

Археолошка истраживања, уређење и опремање Медијане, која једн-

ом порушена, никада није обновљена, датирају из 1932. године и са преки-
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дима трају и данас. Посетиоцима се презентује велико правоугаоно двори-

ште дугачко 60 m и широко 30 m, које окружује трем. У неколико 

просторија овог царског летњиковца пронађени су остатаци мозаика, 

подног грејања, канализације, купатила (терме са свачионицом, вежбао-

ницом, топлим купатилом, храдним купатилом, просторијом за знојењем и 

ложиштем), фресака, стубова са капитолима, делова декоративне архите-

ктонске пластике, бронзаних, порфиритских и мермерних скулптура људи 

и животиња, као и украсни предмети и метални новац.  

У Медијани има остатака житнице, паганског храма и крстионице. 

Посебно се истиче бронзана скулптура гладијатора. Монтажна заштитна 

конструкција диже се над Вилом са перистилом. Рестаурирани су мозаици. 

Организована је стручна водичка служба, те посета Медијане оставља 

упечатљив утисак. За заштиту и презентацију Медијане веома је значајан 

пројекат изведен између 2010. и 2013. године, под називом Константинова 

вила на Медијани, а све у духу обележавања јубилеја поводом проглашења 

Миланског едикта. Порушена у најезди Хуна 441. године, Медијана, као и 

римске терме у Нипкој Бањи, никада нису обновљени у првобитној раско-

ши и архитектонском умећу. 

Пантелеј је општина која захвата површину од 141 km  у североис-

точном делу територије Града Ниша. Према последњем попису становни-

штва имала је 18.013 домаћинства у којима је жевело 53.486 људи, међу 

којима са 95% изразито доминирају Срби. Број становника се од 2002. до 

2011. године повећао за више од 11.000, како природним прираштајем, 

тако и досељавањем људи са стране, посебно из околних сеоских насеља. 

Густина насељености општинског простора износи 379 ст/km2, што указује 

да има довољно места за насељавање. Градски, урбани део општине 

Пантелеј има 34.724 становника, а сеоски 18.762. Реч је о следећим сео-

ским насељима: Церје (212 становника), Пасјача (219), Врело (225), Орео-

вац (299), Јасеновик (396), Бресница (522), Доњи Матејевац (831), Кнез 

Село (865), Малча (1.030), Горња Врежина (1.147), Горњи Матејевац 

(2.513), Каменица (3.745) и Доња Врежина (6.758). Пажњу привлаче сеоска 

насеља са веђим бројем становника, која већим степеном урбанизације 

добијају одлике варошица, по низу основа упућених на Град Ниш. 

Палилула је општина Града Ниша која има урбани део, али и неко-

лико сеоских насеља на својој територији, која износи 117 km2. Овде је 

2011. године у 24.777 домаћинстава живео 73.801 становник. Привлачна за 

насељавање, општина Палилула је између два пописа, добила 1.636 нових 

становника. Поред делова централног и јужног простора Града Ниша, 

општина Палилула има периферно и сеоско пространство са 15 насеља. 

Највише становника  имају насеља Девети Мај (4.795), Паси Пољана 

(2.938), Лалинац (1.806) и Доње Међурово (1.722), мање Чокот (1.412), 
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Габровац (1.238), Горње Међурово (1.011) и Суви До (1.010), а најмање 

Крушце (831), Мрамор (635), Бубањ (547), Вукманово (340), Мраморски 

Поток (337), Барбатово (327) и Доње Власе (254). Упућена на Град Ниш 

наведена приградска и сеоска насеља снабдевају град пољопривредним 

производима и дају знатан број ученика, студената у радника, дневних 

миграната, ка школама, факултетима и радним местима у Нишу.  

Црвени крст је општина која се налази североисточно од центра-

лног градског језгра Ниша. Захвата површину од 182 km2. Има 9.912 

домаћинстава са 31.301 становником, просечне старости 42. године, при 

чему је број мушкараца и жена готово подједнак. Посебно је интереса-

нтно, да се природним прираштајем и досељавањем, број становника у 

овој нишкој општини од 2002. до 2011. године повећао за више од 11 

хиљада, што је својеврстан изузетак у Србији, посебно у њеном источном 

и југоисточнм делу, који је захваћен изразитом депопулацијом. 

Густина насељености од 177 ст/km2 указије на знатно сеоско про-

странство. Општина  има 23 насеља, међу којима је највеће Црвени Крст 

са 12.516 становника. 

Више од две хиљаде становника имају: Поповац 2.847, Медошевац 

2.674, и Трупале 2.127. Више од хиљаду становника имају: Доњи Корман 

1.838, Хум 1.370, Горња Топоница 1.127, и Вртиште 1.112. Мање од 

хиљаду становника имају следећа сеоска насеља: Горњи Корман 917, 

Сечаница 768, Доња Трнава 647, Чамурлија 554, Мезграја 541, Рујник 490, 

Веле Поље 454, Суповац 344, Кравље 327, Доња Топоница 324, Горња 

Трнава 286, Палиграце 269, Лесковик 248, Паљина 234, Миљковац 182 и 

Берчинац 105 (Станковић, 2016).  

Нишка Бања је по низу особености, захваљујући изворима леко-

вите воде и балнеолошко-туристичком функцијом, другачија од осталих 

општина Града Ниша. Налази се на источној, благо заталасаној страни 

Нишке котлине, у подножју Коритњака (808 m), дела Суве планине, који 

се спушта према котлинском дну и реци Нишави. Статус општине добила 

је 9. јуна 2000. године. Површина општине је 146 km2, број домаћинстава 

5.011 и становника 14.680, који живе у 18 насеља. Иако на делу бањског 

простора, има урбано обележје, због већег броја сеоских насеља у општи-

ни и пространих атара, густина насељености је 100 ст/km2. 

Стагнација балнеолошке и туристичке функције негативо се одра-

жава на број становника. Статистика показује да је Нишка Бања 1991. 

године имала 4.179 становника, 2002. године 4.437, а по попису из 2011. 

године 4.380 становника. Од укупног броја општинског становништва, у 

самој бањи живи 4.380, а у осталих 17 насеља, 10.300, при чему највише у 

приградским насељима Никола Тесла (4.651) и Јелашници (1.590). Прва 

Кутина има 956 становника, Сићево 772, Просек 599, Островица 475, 
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Горња Студена 322, Доња Студена 290, Чукљеник 247, Лазарево Село 149, 

Банцарево 66, Радикина Бара 60, Равни До 56, Куновица 49, Раутово 12, 

Манастир само 6, док је Коритњак село без становника.  

Нишка Бања, у прошлости позната и као Бања, односно, Илиџа, је 

балнеолошки центар дуге традиције и специфичних лековитих фактора – 

воде, природног радиоактивног блата, гаса радона и стимулативне и 

седативне микроклиме, условљене бујним заленилом планинског простора 

који је окружује са јужне стране. Археолошка истраживања указују да је 

овде постојало мало насеље у праисторијско доба. Трагови материјалне 

културе (урне, керамика, ножеви од кремена, камени чекић) потврђују 

постојање насеља током бронзаног доба. Поред извора је било живота и 

током гвозденог доба. На то указују пронађена артифакта, секире од 

гвожђа, наруквице од гвожђа и брозе, керамичке посуде са орнаментима 

које су данас драгоцен музејски експонат. У писаним изворима први пут 

се помиње 362. године (Станковић, 1982).  

Историјски посматрано, највећи процват Нишка Бања је доживела за 

време владавине Римљана источним делом данашње Србије. Има 

археолошких остатака купатила и грађевине у бањском парку. Римљани су 

били прави мајстори у каптирању извора, коришћењу лековите воде и 

изградњи бања (терме). Каптирано је Главно врело. Купатило, поред 

великог базена, имало је и неколико мањих одељења. Било је то у другом 

веку наше ере. Остаци гробница из IV и VI века, нађени код хотела Радон, 

указују на рану хришћанску насеобину.  

На простору данашњег бањског парка и шеталишта, посебно у њего-

вом северном делу, постојале су велике и архитектонски лепо украшене 

зграде. Готово сви објекти су нестали у походу Хуна. Знатно касније, за 

време вишевековне владавина Турака, Нишем и околином, бања поново 

добија значај. Године 1521. поред Нишке Бање организован је војнички 

логор султана Сулејмана, који је кренуо у поход на Београд. Извесно 

време називана је Илиџе и Ниш и у њој се налазио султанов конак Нишког 

кадилука. Касније је подсећала на купатило у Будиму у Угарској. За бројне 

посетиоце изграђено је неколико ханова, а за вернике подигнута џамија. 

Турци су имали првенсто купања над Србима, све то до ослобођења 1878. 

године, када су Нишка Бања и Ниш прикључени Србији. Остаци римских 

терми и турског хамама и данас постоје поред хотела Радон. Позната као 

излетиште и лечилиште Римљана, Срба и Турака, који су живели у 

непосредној околини и нешто даљем Нишу, бања је здравствено лечи-

чишну функцију задржала до наших дана. У литератури је констатовано да 

је до 1877. године била привлачно место за излазак и весеље Турака и 

Туркиња из Нипа, а иза тога за Србе Нишлије. Године 1884. у бању су 

долазили Нишлије и Нишлике да се бањају и тефериче. По томе је била 
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позната све до 1925. године, када је, ради мира потребног болесницима, 

бањска управа забранила бучне проводе и весеља. 

Железничка станица Нишка Бања, на прузи Ниш – Пирот, изграђена 

је 1877. Водовод и канализација потичу из 1911. године. Хладно купатило, 

кафана Топола и хотел Србија су из 1932. Из 1933. године потиче хотел 

Зеленгора. Годину дана касније модернизована су бањска купатила, а 

1935. саграђен хотел Партизан, који је недавно страдао у пожару. Обно-

вљена и дограђена после Првог светског рата, 12. октобра 1930. године, са 

железничком станицом у Нишу, повезана је трамвајском пругом дугачком 

10 km, те је постала лако приступачна и добро посећена. Имућнији људи 

градили су виле, кафане, ресторане и хотеле (Зеленгора, Србија, Озрен, 

Партизан), од којих неки и данас постоје. Нишлије и њихови гости, ужи-

вали су у вожњи трамвајем, који је укинут 9. августа 1958. године.  

Гости су у бању долазили на викенд, али и на дуже лечење и 

опоравак, проводећи често читав годишњи одмор. Уживали су у купању, 

шетњи, кулинарским специјалитетима, музици, ноћном животу и прире-

дбама, али и у лепоти вила (Теокаревић, Топлица, Јела, Краљева, Величко-

вић, Чавдаревућ, Ристић). Тада су настале и најлепше песме о Нишкој 

Бањи. Медицинска служба Нишке Бање у надлежности је Института за 

превенцију, лечење и рехабилитацију реуматичних и срчаних болесника, 

који је саставни део Медицинског факултета Универзитета у Нишу. 

Истиче се велнес и спа центар СЕНСЕ. Хотел Радон изграђен је 1974. 

године, а стационар Терме 1981. године. 

Нишка Бања се развила на надморској висини од 250 m, на тераси 

која је нагнута ка Нишави, на контакту са крајњим западним огранком 

Суве планине, познатим под називом Коритњак, који је готово у потпу-

ности изграђен од кречњака и чија је надморска висина 808 m. Ширећи се, 

бањски комплекс је захватио нешто више и нешто ниже терене од 250 m. 

Највиши делови су на планинској коси Кованлук, која је под густом шум-

ском вегетацијом, значајном за микроклиму бање. Нижи делови су под 

виновом лозом, житарицама, поврћем и другим културама. Са терасе 

стационара Радон, пружа се простран видик ка долини Нишаве, Сићева-

чкој клисури, Сувој планини, Сврљишким планинама и Нишкој котлини. 

Лековита термоминерална вода јавља се на пет извора (Главно 

врело, Сува бања, Школска чесма, Бањица, Пасјача), чија је вода богата 

натријумом, калијумом, магнезијумом, хлоридима, бикарбонатима, сулфа-

тима и нитратима и достиже температуру од 12оС до 38,2оС. За лечење се 

користи пијењем, купањем и инхалирањем. Уз то, са простране терасе која 

је изграђена од бигра благе природне радиоактивности, за терапијске 

процедуре, припрема се лековито блато (пелоид, фанго), које се у стаци-

онару Радон, користи за облагање оболелих делова тела. Најбољи резу-
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лтати се постижу код лечења кардио-васкуларних болести (есенцијална 

артеријска хипертензија, латентн или клинички лаки дијабет, хиперлипо-

протеинемија, ангина пекторис, инфаркт миокарда, исхемија миокарда, 

оболења периферних крвних судова, стање после операција срца и крвних 

судова, болести и повреда локомоторног апарата (запљљенски реума-

тизам, реуматична грозница, хронични артритис, пострауматских стања 

(повреде костију, зглобова и мишића), ванзглобног реуматизма, рехаби-

литације, запаљенског и функционалног стерилитета (Станковић, 2009). 

Посебно је интересантна чињеница да је термоминералне изворе 

лековите воде Нишке Бање до најфинијих детаља истражио професор 

Географског факултета Универзитета у Београду, др Сима М. Милојевић 

(1894-1969), један од најдоследнијих настављача дела Јована Цвијића из 

домена карста, посебно циркулације воде у њему. О томе је у литератури 

забележено следеће: „Нарочито је значајна његова монографија Проблеми 

асанација термалних и радиоактивних врела Нишке Бање (Зборник радова 

Института за проучавање крша Јован Цвијић, књија II, страна 1-59, 

Београд, 1958), настала после вишегодишњег проучавања крашких терна 

око Нишке Бање. По предлогу професора Симе М. Милојевића, који је 

изложио у Географском институту Српске академије наука и уметности 

1955. године, пред скупом познатих географа, геолога и хидротехничара, 

решен је проблем замућивања и расхлађивања термалних и радиоактивних 

врела у Нишкој Бањи, тако да је бањска сезона продужена од 2–4 месеца 

на целу годину. Али као што често бива, идејни творац решења проблема 

није добио бар толико признања јавности, колико инжењер који је радио 

по његовом упутству” (Дукић, 1969). Реч је о инжењеру хидрограђевине, 

академику Милану Пећинару (1893-1973), утемељивачу науке о хидро-

техничким конструкцијама. 
 

Табела 4. Туристи и ноћења у Нишкој Бањи 
 

Година Туристи Ноћења Година Туристи Ноћења 

1965. 25.528 240.955 1995. 31.700 208.000 

1970. 39.968 398.809 2000. 47.600 421.000 

1975. 38593 427.928 2005. 26.176 371.433 

1980. 33.532 458.183 2010. 21.049 212.034 

1985. 34.123 443.969 2012. 18.338 194.599 

1990. 36.145 271.695 2015.   4.747   34.406 
 

Има података да се 1898. године у Нишкој Бањи лечило 19 боле-

сника. Наредних година тај број се повећавао, али их је 1902. било само 

59, 1907. године 232, а наредне године 484. Тридесетих година прошлог 

века број гостију се повећао. Године 1932. било их је 3.978, а 1938. године 
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6.265, што је више него 2015. и показује невероватно стање туризма. 

Године 1960. регистровано је 24.545 туриста који су остварили 214.577 

ноћења, што је 180.171 више него 2015. године. Међу годинама добре 

посећености истиче се 1976. Тада је регистровано 41.700 гостију и 462.000 

њихових ноћења. Још више ноћења (486.000) остварено је 1979. године. 

Пре једне деценије Нишка Бања је по броју посетилаца и њихових ноћења 

била на трећем месту у Србији, одмах иза Врњачке бање и Сокобање. 

Почев од 2000. године стагнира по низу показатеља. Невероватан је пода-

так да су 1936. године посетиоци Нишке Бање остварили 84.171 ноћење, 

што је у односу на 2015. годину (34.406) више за 50.765. Већ неколико 

година неки туристичко-угоститељски објекти су затворени, или у пожа-

рима нестали, бања је изгубила некадашњи значај. Бању из доба Римљана 

и Турака, посебно из периода између дава светска рата, када је све 

функционисало, а број посетилаца растао, данас је тешко препознати. 
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THE CITY OF NIŠ AND HIS COMMUNES 
 

Summary 
 

Many parameters show that the location of Niš City is centre of the Balkan 

peninsula that bridges two continents (Europe, Asia). The higway from Western Europe 

passes by the City of Niš. One branch of the aforementioned highway extends on 

towards Thessaloniki and Athens and another to Sofia and Istanbul. The fact was 

noticed by ancient Romans who built the City of Naissus here. It flourished and reached 

its zenith in the time of Constantine the Great. Naissus was the see of a Christian 

diocese. In 441 the town was devastated by the Huns. Niš was a wealthy town and a 

crucial Balkan crossway of travelling routes. It was there, in St. Panteleimon’s Church, 

that, in 1189, Grand Zhupan of Rascia (Srbija) Stefan Nemanja met the Hol Roman 

Emperor Frederick Barbarossa, who was then leading his to Jerusalem, in Third 

Crusades. The eartuest some facilities in Niš were built after the liberatation from the 

Ottomans 1878. 

The territory of the Citu of Niš spreads on 596 sq km, i.e. 22% of the Nišava 

reguon. In 2011, there were 89,904 thousands was 260,237 inhabitants. The factories in 

the City of Niš been producing: metal structures, railway cisterns, X-ray apparatuses, 

telephone, radio, and TV sets, computers (Johnsom Electric), home appliances, 

aluminium components, agricultural machines, metal furniture. medical instruments, 

chemicals, leather and leather haberdashery, textile (corporation Benetton, Aster 

Textile), garments, knitwear, footwear, woven, and printed scarves, oxygen, technical 

rubber, wooden furniture, irrigation pumps, cigarettes. On the way to Niš toward spa 

Niška Banja, opposite to the large facilities of the once famous Electronik Industry, one 

can visit the Mediana arhaeological site; the complex of ancient Roman architectural 

emerged  during the flouriching ancient Naissus, between 2nd and 4th century AD, when 

numerous villas were built. Niška Banja (the Spa of Niš) is one of five municipalities 

within the City of Niš and a centuries-old balneological centre, renowned beyond the 

borders of Serbia. Its mildly radioactive water, warm up to 38,2oC, and mud-compresses 

are natural elixirs which help treatment and rehabilitation of patients suffering from 

rheumatic and heart diseases. 
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Извод: Поред постојања не само потенцијалних, него и стварних пријетњи и 

ризика кориштења нуклеарног оружја, озбиљни научници упозоравају и на 

посебну, за неке, другу највећу опасност нашег опстанка која се зове – климатске 

промјене. Због све учесталијег истицања лоших сценарија будућности човје-

чанства, феномен климатских промјена је за многе постао својеврсном mainstream 

темом. Сматрају да, уколико ће нешто уништити нашу цивилизацију, управо ће то 

бити климатске промјене. Иако је евидентно да постоји повећање темпаратуре, 

ипак оно што изазива контроверзе и међусобне сумње односи се на то шта про-

узрокује глобално загријавање и повећање глобалних температура. Да ли човјек са 

својим активностима, или је то једноставно природни феномен? Или је сав тај 

дискурс о климатским промјенама само мит и обмана? 
 

Кључне ријечи: Агенда 21, ефекат стаклене баште, климатске промјене, нови 

свјетски поредак, одрживи развој 
 

Аbstract: In addition to the existence of not only potential but also real threats and risks 

of use of nuclear weapons, serious scientists are warning of a special, for some, the 

second biggest threat of our survival which is called – climate changes. Due to 

increasingly frequent emphasizing of bad scenarios of the future of mankind, the 

phenomenon of climatic changes has for many people become some kind of a 

mainstream topic. They think that, if something will destroy our civilization, it will be 

just climate changes. Even though it is evident that there is an increase in temperature, 

the thing that is causing controversy and mutual doubts relates to what is causing global 

warming and the increase of global temperatures. Is man causing it with his activities, or 

is it simply a natural phenomenon? Or is all that discourse on climate change only a 

myth and a deception.  
 

Key words: Agenda 21, greenhouse effect, climate changes, new world order, 

sustainable development  

 

Увод 
 

Климатске промјене су постале стварни и истински „примарни еко-

лошки изазов” у првом стољећу трећег миленија. Али, шта је узрок или, 
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шта су узроци климатских промјена глобалног загријавања, питање је на 

које се дају различити одговори. Једни сматрају да те узроке треба тражити 

у природним појавама, док други истичу да се узроци глобалног загријав-

ања налазе искључиво у човјековој производној активности и антропоге-

ном утицају на околину, трећи сматрају да је дискурс о глобалном загри-

јавању мит и обмана, четврти их доводе у везу са „теоријом завјере”, итд.  

 

Ризици климатских промјена глобалног загријавања 
 

Научници упозоравају на проблем повећања температуре површине 

земље од краја XIX вијека. Заправо, од 1861. године се глобална темпeра-

тура повећава. У XX вијеку је просјечан раст температуре износио 0,6C, 

мада у неким подручјима и 0,95C. Такође, у XX вијеку су уочена два пер-

иода загријавања: 1910-1945. и 1976-2000. године. Стопа раста темпе-

ратуре у периоду 1976-2000. године је била готово три пута већа него 

након 1861. године. Четири најтоплије године регистроване од почетка 

мјерења температуре биле су 1998, 2002, 2003, 2004. (Ponting, 2009: 404). 

И након 2004. године су температуре расле. Тако је Свјетска мете-

оролошка организација (WMO) навела да су 2015, 2016. и 2017. најтоплије 

икад измјерене године. Али, и 2018. година је била топла. Те чињенице 

многе наводе да истакну да је глобално загријавање постала наша реа-

лност која за посљедицу собом носи читав низ ризика и проблема. 

Један од њих се односи на топљење глечера и подизање нивоа мора. 

Готово свакодневно научници упозоравају на проблеме у вези са топље-

њем леда и снијега, и посљедица до којих долази или може дугорочно да 

дође. Глобално загријавање ће доводити до раста нивоа мора усљед 

топљења леда, а тај пораст нивоа мора може трајати читав милениј. Про-

блеми који се с тим у вези јављају погодиће садашње генерације и биће 

тренутног карактера. Али, они ће се значајно одразити и на будућност. 

Еколошка катастрофа проузрокована глобалним повећањем темпе-

ратуре и отапањем леда, довела би до пораста нивоа мора, чак и до 6 

метара. Отапање поларних ледених маса, те загријавања океана довело би 

до подизања нивоа мора и плављења обалних подручја и острва са нижом 

надморском висином, нестајања плодних подручја и шума. Јасно је да би 

многи који живе у приобалним подручјима били угрожени и зато при-

нуђени да присилно мигрирају. Ове миграције би створиле и друге про-

блеме као што су недостатак ресурса за живот, глад, епидемије, угрожа-

вање здравља, сукобе, па и ратове. 

Дакле, глобално загријавање утиче и на мора која ће под његовим ути-

цајем постати киселија, чиме ће повећана ацидификација доводити у питање 

бројне врсте биљног и животињског свијета. Због климатских промјена гло-
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балног загријавања би на једној страни постојала „зелена подручја” а, на 

другој, „ненасељиве пустиње”, дезертификована и девастирана подручја. 

Други проблем ризика климатских промјена глобалног загријавања 

се односи на - промјене климатских образаца и елементарне непогоде. 

Сматра се да би једна од најтежих посљедица глобалног загријавања могла 

да буде промјена климатских образаца. Зато је и изражена забринутост 

због могућих утицаја климатских промјена глобалног загријавања на 

појаву снажних вјетрова, олуја, урагана, поплава. Чак се предвиђају и про-

мјене у Голфској струји, њено слабљење, па и нестанак што би, уколико 

би се то догодило, довело до катастрофалних посљедица, па и ових веза-

них за промјене климатских образаца и елементарне непогоде.  

Глобално загријавања је у тијесној вези са појавом ефекта стаклене 

баште („greenhouse effect”). Задња деценија прошлог стољећа је била вео-

ма топла, а тај топлински тренд настављен је и у трећем миленијуму. Број 

хладних дана се знатно смањио, тако да и у XXI вијеку долази до рушења 

вишегодишњих температурних просјека. До краја XXI вијека се очекује да 

ће бити више врућих, а мање хладних дана, те да ће падавине бити 

интензивније. Прољећа долазе касније, а јесени раније, што се одражава и 

на листање, цвјетање и укупни животни циклус биљака и житарица. Кли-

матске промјене би са својим промијењеним климатским обрасцима проу-

зроковале изумирање неких биљних и животињских врста, а повећање 

температура би се одразиле и на начин живота људи.  

Пораст температуре ствара услове за снажне олује и друге непогоде. 

Глобално загријавање доноси јаче олује с грмљавином, разорним вјетро-

вима и градом. Послије врућина и суша, обично пријете бујичне поплаве, 

ерозија тла, клизишта, олујни вјетрови.Захваљујући климатским промје-

нама, од 70-тих година прошлог стољећа су трајање и јачина олујних 

вјетрова на Атлантском и Тихом океану повећани за 50%.  

Трећи проблем се односи на - промјене у биодиверзитету и екоси-

стемима. Опстанак екосистема зависи од биодиверзитета, односно од био-

лошке разноликости. Губитак биодиверзитета утиче не само на опстанак 

биљних и животињских врста, него и на опстанак човјека.  

Климатске промјене несумњиво доводе до многобројних промјена са 

којима се сусрећу биљне и животињске врсте. Биљни и животињски свијет 

реагује на климатске промјене дарвиновском „борбом за опстанак” и 

опстанком најјачих врста. 

Прије свега, климатске промјене утичу на мијењање животних 

циклуса биљака и животиња. Како температуре постају више, одређене 

биљке прије расту и цвјетају. Због виших температура, неке птице мигри-

рају раније, а у неким подручјима изостаје селидба птица зато што им 

температура не угрожава животни циклус. Раст температура ће довести до 
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међусобног зближавања различитих животињских врста што ће за посље-

дицу довести до рађања мјешанаца-хибрида. 

Али, проблем је за неке животињске врсте које, због повећања 

температуре на хладнијем подручју (нпр. Арктика), неће моћи да мигри-

рају, чиме ће бити потпуно угрожене. Кораљни гребени су угрожени пови-

шеним температурама, шуме такође. Усљед топљења поларног леда, медв-

једима се смањују станишта, итд. 

Глобално загријавање би могло довести до интензивнијег масовног 

истребљења биљних и животињских врста. Тако се и истиче да би у наред-

них стотину година могло изумријети чак ¼ постојећих биљака и животиња.  

Четврти проблем ризика климатских промјена глобалног загрија-

вања се односи на - промјене у пољопривреди и ерозију тла. 

Екстремни временски услови угрожавају производњу хране; у 

ствари, производња хране опада, а цијене намирница расту. Не морају 

само високе температуре и суше да утичу на смањење производње хране; 

на њено смањење могу да утичу и обилне кише и претјерана влажност. 

Климатске промјене ће утицати не само на квантитет, него и на квалитет 

хране коју једемо те на воду коју пијемо. 

Живот сваке особе, па и друштва у цјелини, зависи од ресурса које 

добивамо из природе, као што су вода, храна, дрвеће и шуме, биљни и живо-

тињски свијет. Због претјеране потрошње, контаминације, девастације и 

нарушавања екоравнотеже, многи обновљиви ресурси могу бити исцрпљени. 

Земља је огромни природни ресурс од којег зависи исхрана и живот 

многобројних особа. Али, она се све више и више разара и пустоши. 

„Према Извештају Уједињених нација о људском развоју (УНДП, 1998), 

трећина светског становништва издржава се, мање или више, директно од 

земље - од онога што гаје на њивама и од дивљачи коју лове. Та је 

популација, стога, нарочито осетљива на промене које утичу на њихову 

способност да живе од земље. У многим областима Азије и Африке, у 

којима постоји брз прираштај становништва, проблем разарања тла прети 

да осиромаши милионе људи. Разарање тла јесте процес у којем долази до 

погоршавања квалитета земље, а њени драгоцени природни састојци све 

више нестају због прекомерне `употребе`, суше или неадекватног начина 

ђубрења. Дугорочни ефекти разарања тла остављају озбиљне последице, а 

сам процес тешко може да се заустави. У оним подручјима у којима је тло 

лошег квалитета, долази до опадања пољопривредне продуктивности и све 

је мање расположиве плодне земље по глави становника. Због недостатка 

сточне хране тешко је или, чак, немогуће, узгајати стоку. У многим 

случајевима, људи су принуђени да мигрирају у потрази за плоднијом 

земљом. Пустошење тла односи се на примере интензивног разарања тла, 

што доводи до претварања већих површина готово у пустиње. Као после-
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дица ове појаве, дошло је до формирања пустињских области које захва-

тају површину колико Русија и Индонезија заједно излажући, на тај начин, 

ризику више од 110 земаља” (Gidens: 2005: 633). 

Сматра се да ће се многе земље у будућности суочавати са пробле-

мима недостатка воде, сушама и дезертификацијом. 

Пети проблем се односи на - воду. 

Роналд Рајт је био у праву када је рекао: „здравље земљишта и воде 

– и шума, које чувају воду – једна је трајна основа опстанка и успеха ма 

које цивилизације” (Rajt, 2007: 115).  

Без ресурса нема живота. Уништавање ресурса доводило је, а и дово-

дило би, до нестанка људи и њихових цивилизација, као што су то покази-

вали парадигматични примјери из прошлости као, рецимо, онај са Ускршњ-

им острвом, те цивилизације Сумера, Месопотамског царства, Грчке, Рима. 

Најстарија човјекова насеља настајала су поред ријека, језера и мора. 

Било је то и сасвим разумљиво због ресурса са којима су располагали. 

Настанак и развој цивилизације се није могао догодити без воде. Она је 

омогућила настанак живота и његовог развоја, и без ње живот не би био 

ни могућ. За воду се сасвим исправно каже да је „извор живота”. Без ње 

нема живота; без воде ни човјек не би могао да постоји. Она је битан 

састојак његовог тијела јер око 70% човјекове тјелесне масе чине течности 

и крвна плазма који обезбјеђују метаболизам и функционалност тијела, 

као и неопходну густоћу крви, крвни притисак и довод кисеоника у мозак, 

те неопходну функцију мишића и органа. Без воде људско биће не може 

издржати више од четири дана, а губитак и недостатак воде доводи до 

дехидратације организма, па и смрти. 

Према Свјетској здравственој организацији (WHO), дневне потребе 

за водом по особи износе од 50-100 литара. Чиста и питка вода је нео-

пходна за обезбјеђење метаболизма, тјелесности, хигијене, здравља и жив-

ота, као и за укупну добробит везану за културни и цивилизацијски развој. 

Ипак, количина воде за пиће је ограничена. Око 71% површине 

земље је прекривено водом. Међутим, само 2% те воде односи се на слатку 

воду, док је само 0,3% воде употребљиво за пиће. 

Изузетно велика количина воде се неконтролисано троши у 

домаћинствима, индустрији и пољопривреди што се неповољно одражава 

на задовољавање основних потреба великог броја становништва тако да ће 

та неоконтролисаност употребе воде угрозити свјетску производњу жита-

рица и велики број људи. 

С обзиром на повећање броја становника, као и смањење залиха 

питке воде, потребе за водом непрестално расту. Само посљедњих пола 

стољећа је утростручена употреба воде, а процјењује се да ће до 2020. 

године на Планети двије трећине људи живјети управо у подручјима која 
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ће бити захваћена недостатком питке воде, тако да ће воде бити и до 17% 

мање, а 2030. године чак и 40% мање него што је неопходно. Такође, 

сматра се да ће до 2025. године потрошња воде бити повећана за 60%, а да 

ће 30 држава имати проблеме са оскудицом и несташицом воде; до 2050. 

године ће само око тридесет, од преко 200 земаља свијета, имати довољно 

воде за своје потребе. 

С друге стране посматрано, јасно је да ће повећана употреба воде, 

као и велики пораст становништва, те климатске промјене, затим смањење 

количине подземних вода, ријека и језера, довести до повећане загађе-

ности воде и њене несташице.  

Вода припада обновљивим природним ресурсима, али нарушавањем 

еколошке равнотеже долази и до исцрпљивања и недостатка ресурса па, 

према томе, и воде као ресурса. Глобално загријавање и климатске про-

мјене ће свакако још више утицати на проблеме несташице воде. 

Вода је оскудан и дефицитаран ресурс, тако да данас велики број осо-

ба, око двије милијарде, нехумано живи у подручјима велике несташице воде. 

Под утицајем климатских промјена и глобалног загријавања, ријеке и језера 

ће захватити процес испаравања и нестајања воде што ће, за посљедицу, 

створити читав низ проблема биљкама, животињама и људским бићима. 

Вода је ресурс преко којег осјећамо и непријатне посљедице клима-

тских промјена. Иако недоступна многим подручјима планете Земље, 

суша и несташица воде је посљедица климатских промјена које пријете 

њеном нестајању што би се негативно одразило не само на здравље и 

економију, него и на опстанак многих биљних и животињских врста, 

флору и фауну, бидиверзитет и живот у цјелини. 

Шести проблем ризика климатских промјена глобалног загријавања 

се односи на -здравље и болести. Климатске промјене утичу на људску 

активност, као и на човјеково здравље. Пораст температура утиче на 

људско здравље јер омогућава развој вируса и бактерија као узрочника 

болести и вектора као преносиоца болести.  

Климатске промјене утичу на дисперзију болести. Наиме, промјене 

глобалне температуре, промјене вјетрова, океанских струјања, количине 

падавина, влажности, састава земљишта и вегетације, утичу на човјекове 

активности те кретање вектора ка новим подручјима за размножавање и 

појаву болести. Због климатских промјена, грип, бронхитис и упала плућа 

ће бити чешћи, а људи ће умирати од топлотних удара, претјераног УВ-

зрачења и великих врућина. Такође, инфаркт, поремећаји у регулацији 

шећера и крвног притиска, дехидратација, сунчаница, главобоља и грчеви, 

неке су од посљедица топлотних таласа и високих температура. Посебан 

проблем се односи на заразне болести које се пренесе преко контамини-

раних вода, тла, ваздуха, поплава.  
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Повећање глобалних и локалних температура ће омогућити да се 

маларија прошири према подручјима на којима је није било. Повећање 

температуре доводи и до проширења станишта крпеља и азијских тигра-

стих комараца, као и других пријеносника заразних болести који могу 

довести до лајмске борелиозе, крпељног менингоенцефалитиса, вируса 

Западног Нила, денга грознице, грознице chikungunya, те лишманијазе.  

Истовремено, болести ће довести до све већег сиромаштва а оно, 

опет, до пада животног стандарда и погоршања здравља сиромашног 

становништва, односно довешће до повећања стопе морбидитета и морта-

литета. Због утицаја климатских промјена ће се појављивати заразе, 

ендемска обољења и пандемије које ће угрожавати здравље великог броја 

људи; смртност ће порасти. 

Седми проблем се односи на – миграције. 

Недостатак неопходних ресурса за живот, проузрокованог утицајем 

различитих фактора, па и ограниченим или потпуно дефицитарним 

водоснабдијевањем усљед екстремних климатских промјена, довешће до 

миграција, а с њима и до других потенцијалних, па и стварних проблема.  

Велики број особа је принуђен да напушта своја домицилна мјеста и 

да одлазе у друга подручја. Процјењује се да би се, због нарушене 

природне околине, до средине XXI вијека око 250 милиона особа могло 

раселити и тако дестабилизовати многе регије и довести до пријетећих 

конфликата. Овим бројкама би требало придодати и 645 милиона расе-

љених због разних развојних пројеката (нпр. изградње брана).  

Имајући све то на уму, може се сасвим сигурно рећи да је улога при-

родне околине на миграторна кретања и расељавање становништва велика 

и зато је она постала „тема” јавног дискурса. Коначно, осми проблем ризи-

ка климатских промјена глобалног загријавања се односи на - друштвене 

конфликте и ратове. Раст температура може водити већем ризику наста-

нка насилних сукоба због погоршања проблема везаних за сиромаштво и 

недостатак ресурса. 

Између појава као што су климатске промјене, недостатак ресурса и 

конфликти - постоји узрочно-посљедична веза. Климатске промјене ума-

њују количину основних ресурса, као што су храна и вода и, уколико се у 

таквој ситуацији нађе „угрожено становништво”, оно би се „упустило у 

борбу за преостале ресурсе” (Јовановић Поповић, Милинчић, 2015: 110). 

Тако је, на примјер, грађански рат у Сирији проузрокован соција-

лним, политичким, економским, али и битно еколошким факторима. 

Суша, која је започела 2006. године, била је катализатор сукоба. Мада кли-

матске промјене нису директно утицале на рат, ипак су оне, у заједништву 

са другим факторима, допринијеле немирима. Суша није једини узрок 

рата, али је била један од његових фактора који је довео до заоштравања 
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конфликта и грађанског рата. Велики утицај се односио и на прекомјерно 

кориштење подземне воде у неколико посљедњих деценија, а уз недово-

љно кориштење ефикасних метода натапања. Повишене температуре су 

имале катастрофалне посљедице по пољопривреду, тако да су приноси 

житарица рапидно падали. Житарице су се  морале увозити, а укидањем 

владиних субвенција за храну, дизел гориво и минерална гнојива, дошло је 

до драстичног повећања цијена хране. Многи пољопривредни произвођачи 

са села су осиромашили и мигрирали према градовима, а у Сирију су 

почеле долазити и избјеглице из Ирака (1,2-1,5 милиона). Све је то 

изазвало демографску пренапученост и незапосленост у градовима, велики 

пораст криминала и социјалних немира, побуне и на крају и грађански рат. 

За неке су сукоби у Дарфуру први климатски рат. 

Тако се показује да у настанку сукоба и ратова и еколошки фактори 

играју значајну улогу. Случај Дарфура је показао како еколошки фактори, 

а у овом случају суша, могу да дестабилизују друштво и државу. 

С обзиром на то да постоје климатске промјене глобалног загри-

јавања, поставља се питање шта је то што их проузрокује? На претходно 

питање се дају различити одговори. За једне су те промјене природна 

појава, за друге су оне производ човјекових производних активности, за 

треће оне су мит и обмана. 

 

Климатске промјене као природна појава 
 

Климатске промјене па, према томе, и климатске промјене глобалног 

загријавања,су за неке научнике искључиво - природна појава. 

Користећи технологију неуронских мрежа научници, који сматрају 

да је глобално загријавање природна појава, децидно истичу да су клима-

тске промјене у ствари потпуно природне појаве. Доиста, већина научника 

сматра да је за глобално загријавање крив човјек зато што испушта огро-

мну количину угљен-диоксида у атмосферу али, ипак, немогуће је са пот-

пуном сигурношћу тврдити да угљен-диоксид има толику моћ утицаја на 

глобално загријавање. Истраживачки компјутер је предвидио раст темпе-

ратуре готово у истом обиму који је карактеристичан и за недостатак 

угљен-диоксида, чиме се може закључити да угљен-диоксид није узрок 

глобалног загријавања. У том смислу научници напомињу да је постојало 

доба Средњовековног топлог периода (986–1234. године), чије су темпера-

туре упоредиве са овим данашњим. То је доказ да би се планета загријала 

до ових данашњих темепратура и без обзира да ли људи избацују угљен-

диоксид у атмосферу или не. Раст глобалне температуре од 1980. године је 

највише природна појава и она ће се касније стабилизовати онако како се 

то дешавало и у прошлости. 
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Климатске промјене су сасвим природна појава – став је чувеног 

српског научника Милутина Миланковића. Oн је утврдио да постоји 

гравитацијски утицај других планета и Мјесеца на Земљу који проузрокује 

измјене „суперледених доба” и „супермеђуледених доба” у периоду од око 

100.000 година. На темељу његових истраживања, многи научници тврде 

да се налазимо пред још једним леденим добом, те да иза дискурса о 

глобалном загријавању заправо стоје снажни политички и корпоративни 

интереси. Али, без обзира на то, ипак је глобално загријавање „одгодило” 

и „продужило” долазак леденог доба. 

Као што се из наведених мишљења види, глобално загријавање није 

антрополошки, него природно детерминирана појава. Она се не може иск-

ључиво доводити у везу са човјековим активностима, колико са природ-

ним дешавањима. Па, и поред тога што се види да постоје повећане тем-

пературе и да се оне повећавају, ипак сви људи не вјерују у дискурс о 

глобалном загријавању. Гиденс (Anthony Giddens) говори о оптимистима и 

скептицима. 

Према Гиденсовом мишљењу скепетици су у мањини и „налазе се у 

ситуацији не само да сумњају у широк научни консензус, већ и да наспрам 

себе имају читаву индустрију која на основу њега настаје”. Тако, неки од 

њих истичу да је глобално загријавање умјерено и да није посљедица 

човјекових активности. Климатске промјене нису никаква новина јер се 

клима стално мијења. Налазимо се у периоду загријавања, као што ће 

послије тога наступити ледено доба. Ризицима које доносе климатске 

промјене не треба придавати већи значај него неким другим ризицима, као 

што су сиромаштво, сида или нуклеарно наоружавање. Живимо у „добу 

страховања”, а расправе о глобалном загријавању су, сматрају скептици, 

израз „новог доба предрасуда” које личе на „масовну панику” из про-

шлости а које се односе, рецимо, на лов на вјештице. Страховања су 

постала дио наше свекодневице, али су неоснована, као што су неосновани 

и страхови о „тајанственим и смртоносним” вирусима и бактеријама. На 

другој страни, оптимисти одбацују „причу” о „судњем дану” истичући да 

смо заиста превише окупирани проблемом  безбједности и да, управо због 

тога, у свему видимо ризике и пријетње што нам ствара песимизам, 

страховања и „зле слутње”. То је бесмислено, јер „никад није постојао 

бољи тренутак за живот” (Гарднер). Гиденс прихвата мишљење опти-

миста. „Политичко управљање ризицима иде опасним путем између 

стварања панике и смиривања. Сматрам да приче о судњем дану не треба 

да схватамо дословно. Пре би требало да на њих гледамо као на 

упозорења. Оне говоре о томе шта би могло да крене низбрдо ако не 

пазимо и не предузимамо одговарајуће мере”. У том погледу, Гиденс јасно 

истиче да, у објашњавању и рјешавању проблема климатских промјена, 
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треба одбацити сцијентизам, као ригидно вјеровање у неограниченост 

развоја науке и технологије, који су често доносили деструкцију,  али не 

треба одбацивати науку. Поред научних институција и науке, у рјешавању 

ових проблема треба укључити политичаре и политику, као и значајне 

институције парламентарне демократије, посебно грађанско друштво и 

државу, који ће морати сарађивати са разним институцијама, установама и 

тијелима, као и са „другим земљама и међународним организацијама” а 

„судњи дан није више религијски појам, тренутак полагања духовних 

рачуна, већ нешто што у нашем друштву и економији предстоји”. И зато, 

уколико се не ставе под контролу, климатске промјене би могле да изазову 

велике проблеме. Гиденс сасвим исправно сматра да се у многим стихи-

јским процесима глобализације нуде нека рационална рјешења еколошких 

проблема који угрожавају живот на Земљи. У том смислу и истиче: 

„Много тога се може урадити на смањивању емисија штетних гасова без 

додатних трошкова. Али област технологије је најзначајнија област у којој 

важи начело да нам нагли квантитативни пораст моћи који је проузро-

ковао опасности којима смо изложени може помоћи да се суочимо с њима. 

Ново мрачно доба, ново доба просвећености, или можда збуњујућа меша-

вина оба та доба – шта нам предстоји? Та трећа могућност је, по свој при-

лици, највероватнија. У тој ситуацији морамо гајити наду да ће на тој ваги 

превагнути страна доба просвећености” (Gidens, 2010: 43-47, 273, 14, 68).  

Без обзира на то да ли неки не вјерују у дискурс о глобалном загри-

јавању или не, ипак ће климатске промјене све више утицати на живот на 

Земљи. Зато нам је потребно „доба просвијећености” у којем ћемо пронаћи 

рационална рјешења суочавања са проблемим климатских промјена. 

 

Климатске промјене као антропогена појава 
 

Поред оних који децидно истичу да су климатске промјене искљу-

чиво природна појава, постоје и они који сматрају да то није тачно. Упра-

во, на другој страни се налазе они који сматрају да је ипак главни узро-

чник глобалног загријавања антропогени фактор, односно човјек са својим 

производним активностима и негативним утицајем на природну околину. 

За њих су климатске промјене глобалног загријавања – антропогено дете-

рминиране. За глобално загријавање је крив човјек јер је он тај који својим 

свакодневним производним и другим активностима утиче на атмосферу, 

флору и фауну, воду, земљиште, биодиверзитет. Својим производним 

активностима ослобађа гасове који стварају ефекат стаклене баште који 

и доводе до загријавања атмосфере. 

Да је људска активност узрок глобалног загријавања тврди Кантон 

(James Canton). Истиче да је десет најтоплијих година било у посљедњих 
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петнаест година XX вијека. „За то отопљавање постоји само један уверљив 

разлог: људска активност. Загађујемо небо гасовима стаклене баште, угла-

вном угљендиоксидом, метаном и азотним оксидом, које испуштају фаб-

ричка постројења, аутомобили и други извори загађења. Ти гасови зароб-

љавају топлоту у атмосфери и тако изазивају пораст температуре” (Kanton, 

2009: 206). 

Глобално загријавање је стварност, а пораст температура и нивоа 

воде у океанима ће се свакако наставити и у наредном, XXII вијеку. Пред-

виђања Међувладиног панела за климатске промјене показују да ће конце-

нтрација угљен-диоксида и других гасова стаклене баште до 2100. године 

расти, што ће, како се очекује, довести до повећања температуре од 1,4-

5,8C на глобалном нивоу, а у Сјеверној Америци чак од 3,5-7,5C. Све би 

то, наравно, довело до озбиљних економских, друштвених, политичких и 

еколошких посљедица. 

У 1998. години Свјетска метеоролошка организација (World Mete-

orological Organization - WMO) и Програм за околину Уједињених нација 

(United Nations Environment Programme - UNEP) основају Међувладин 

панел за климатске промјене УН (Intergovernmental Panel on Climate 

Change - IPCC). Ово тијело окупља велики број стручњака и научника из 

домена различитих области, како би се бавили проблемом климатских 

промјена и на основу тога формулисали одређене извјештаје. Његови 

чланови упозоравају да су климатске промјене везане за глобално загри-

јавање и отопљавање антропогене и катастрофичне те да, као такве, 

представљају велику пријетњу по мир и безбједност у свијету. Истичу да 

би глобално загријавање могло довести до повећања просјечне темпера-

туре за 4C и тако угрозити милионе особа које ће бити принуђене на 

масовне миграције које могу довести и до сукоба. 

Многи вјерују да је глобално загријавање веома ризичан фактор 

савременог доба. Али, има и оних који уопште у „ту причу” не вјерују. За 

њих је глобално загријавање једноставно измишљотина, као што је то и за 

америчког предсједника Доналда Трампа (Donald Trump).  

Као истински неолиберал, Трамп је заинтересован за остварење 

економског, политичког и социјалног пројекта „разградње правне државе”, 

напада и разградње „социјалне државе”, те „давања одрешених руку дома-

ћим произвођачима енергије на бази фосилних горива” што заправо деци-

дно значи еколошко „игнорисање климатологије” (Klajn, 2018: 12). 

Међутим, готово два вијека (1847) прије Трампа амерички конгре-

смен из Вермонта, Џорџ Марш (George Perking Marsh), је примијетио да 

сјеча шума, те спаљивање угља и исушивање ријека доводи до пораста 

температура. Антиципирао је проблем који ће се догодити знатно касније. 

Тада је рекао: ,,Температура у центру Лондона је степен или два виша од 
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околне земље. Јасно је да се клима мијења и то због поступака људи”. 

Указао је на антрополошки проблем загријавања, на што ће упозоравати 

научници и стручњаци знатно послије њега. Није био схваћен, али је ипак 

упамћен по луцидном упозорењу. И велики шведски научник Свенте 

Арениус (Svente August Arrhenius) ће такође у XIX вијеку, 1896. године, 

истакнути да се температура на глобалном нивоу повећава због све већег 

сагоријевања фосилних горива. 

Са развојем глобализације се ствари око климатских промјена гло-

балног загријавања још више компликују. Глобализација је „довела при-

роду готово до пропасти, о чему нам говоре - како напомиње Џери Мандер 

(Jerry Mander) – глобалне климатске промене, смањење озонског омотача, 

масовни губитак животињских и биљних врста и готово максимални 

степен загађености ваздуха, земљишта и воде” (Мандер, 2003: 6). 

Глобално загријавање се односи на темпаратуре површинских дије-

лова земље, виших слојева атмосфере, површинских и дубљих слојева 

мора и океана, а његови узроци су у ефекту стаклене баште који је пове-

зан са разарањем озонског омотача. Јер, када концентрација озона у озо-

нском слоју рапидно опадне, појављује се – озонска рупа. Тада се смањује 

улога озона у очувању биосфере и регулисању климатских услова кроз 

апсорпцију ултраљубичастих зрака сунчевог зрачења. Већ смањењем 

концентрације озона за 1% долази до повећања ултраљубичастог зрачења 

на Земљи за 2-3%. Због својих генотоксичних, мутагених, канцерогених и 

имунотоксичних својстава то зрачење је веома опасно за људско здравље 

(Mišković, 2009: 213-214). 

Индустријски развијене земље највише емитују гасове који изази-

вају ефекат стаклене баште, а на стварање овог „ефекта” највише утичу 

гасови као што су: угљендиоксид 50%; хлорофлуороугљоводоници 15-

20%; метан 18%; азотни оксиди 10%, и остали гасови 2%.2 

Пораст концентрације ових гасова доводи до пораста температура на 

Земљи, односно доводи до ефекта стаклене баште и до глобалног загри-

јавања. Да би се ефекат стаклене баште и глобалног загријавања сма-

њили, 1992. године су на Конференцији Уједињених нација у Рио де 

Жанеиру 154 државе потписале Конвенцију о клими (на снагу је ступила 

1994. године). Њоме су се индустријске државе обавезале да ће смањити  

емисију штетних гасова. Трећа конференција о клими одржана је у Кјоту 

(Kyotto) 11. децембра 1977. године. Потписан је Кјото протокол (Kyoto 

                                                 
2 Различити су подаци о томе у којој величини, којој количини и коликом постот-

ку гасови утичу на глобално загријавање. Ал Гор (Albert Arnold Gore Jr) наводи да 

су то: угљен диоксид 43,1%, метан 26,7%, црни угљеник 11,9%, халокарбон 7,8%, 

угљеник и испарива органска једињења 6,7%, азотни оксид 3,8% (Gor, 2010: 47). 
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Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change) 

којим су се индустријске развијене државе обавезале да ће заједничку 

емисију 6 најважнијих штетних гасова смањити за најмање 5% у односу на 

ниво емитовања штетних гасова из 1990. године, и то у раздобљу од 2008-

2012. године. Протокол је потписало 170 држава. Из Кјото протокола су 

иступиле САД и Аустралија.  

Документом из Кјота лидери земаља су се договорили да смање 

емисију штетних гасова за 5,2% до 2008. године, односно до 2012. године. 

Прихватање еколошких стандарда за САД из Давоса 2006. године су неки 

амерички лобисти оцјенили као „облачење луђачке кошуље” јер би то 

довело до успоравања економског раста САД и довођења у питање њене 

моћи у свијету. 

Индустријске развијене земље су и највећи загађивачи атмосфере у 

коју емитују огромне количине хемијских и других штетних супстанци 

које доприносе настанку озонских рупа, од којих се једна велика  налази 

изнад Антарктика величине територије САД, што појачава изузетно 

опасно зрачење. Иако је Кјото протокол потписан, ипак се резултати тог 

протокола уопште не виде. 

 

Климатске промјене као мит и обмана 
 

Научници који се супростављају Кјото споразуму децидно истичу да 

нема никаквих чврстих доказа да је глобално загријавање антропогено дете-

рминирано и да је човјек својим активностима проузроковао климатске про-

мјене глобалног загријавања. Такве тврдње се не заснивају на чињеницама, 

већ на сасвим произвољним претпоставкама. Истовремено, сматрају да је то 

у ствари само параван који служи за ефикасно управљање масама. У том 

погледу је преко 400 научника израдило студију која је показала да су 

подаци о климатским промјенама изнесени у књизи Ал Гора Неугодна ист-

ина, као и у истоименом филму - претјерани. Они истичу да ће иза приче о 

глобалном загријавању услиједити раздобље велике оскудице, што ће за 

посљедицу имати велики пораст цијена основних животних намирница и 

хране, чиме ће животни стандард огромне масе становништва пасти, тако да 

ће се економски и социјални јаз између богатих и сиромашних још више 

повећати. С обзиром да ће животни стандард сиромашних још више пасти, 

биће присиљени да раде послове под изузетно лошим услоима и ниским 

платама како би могли преживјети. Да би себи обезбиједили исхрану и 

преживјели, људи ће морати радити разне послове у лошим условима уз 

биједно ниске плате. Проблем глобалног загријавања и дискурс о људском 

утицају на глобално загријавање је потпуно измишљен а има за циљ оства-

рење економског и социјалног просперитета и доминације богатих земаља. 
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Глобално загријавање је обмана и мит, сматра добитник Нобелове 

награде Ајвар Гијевер (Ivar Giaever) истичући да је „глобално загријавање 

постало нова религија”. 

Други сматрају да је глобално загријавање својеврстан изговор за 

пуњење одређених фондова, као и за повећање државне контроле, а да 

Кјото протокол не представља ништа друго до у ствари први корак 

утемељења својеврсне тоталитарне владе на глобалном нивоу у оквиру 

новог свјетског поретка. 

Чак је и афера „Климагејт” (2009) показала да су научници, а и неки 

чланови Међувладиног панела за климатске промјене УН, кривотворили 

резултате научних истраживања како би „потврдили“ гледишта да су 

климатске промјене резултат антропогеног дјеловања, односно да је оно 

посљедица човјекових активности, а не посљедица природних процеса 

(Латиновић, 2011: 37). 

Климатске промјене представљају велику обману, али и план за ост-

варење ефикасне контроле цијелог друштва од стране глобалног корпора-

тивног система – сматра Роза Кори (Rosa Koire). Да би потврдила своје 

стајалиште, Кори за примјер узима Агенду 21 Уједињених нација, исти-

чући да је „Агенда 21 шематски план, акциони план за успостављање 

апсолутне контроле над свом водом, земљом, свим биљкама, минералима, 

инфраструктуром, средствима за производњу, едукацијом, енергијом, 

информацијама и свим људским бићима на свету”.  

Према Розе Кори, Агенда 21 не представља ништа друго него један 

опскурни акциони план преотимања свега на Планети од стране корпо-

ративног система и корпорација на чијем се врху налази свјетска влада. 

У ствари, ријеч је о тоталитарној контроли друштава, држава, особа 

и природе. То је тај орвелијански циљ „одрживог развоја” којег под пла-

штом „етике”, „егалитаризма”, „правде” и „хуманости” пропагира Агенда 

21 Уједињених нација. У том смислу је неопходно неутрализовати опози-

цију а за то ефикасно служи идеолошки концепт комунитаризма према 

којем индивидуална и социјална права не представљају аксиом и конс-

танту, већ се морају избалансирати са правима заједнице. За Агенду 21 то 

је глобална заједница на чијем се врху налази свјетска влада која ће одре-

ђивати лична права. 

Тако Агенда 21 потпуно инсистира на промјени идентитета и старог 

начина размишљања о себи, народу и нацији, држави и свијету у којем 

живимо. Стари начин размишљања и стару свијест треба промијенити и на 

њихово мјесто стандардизовати, форматизовати и изградити потпуно нову 

свијест и ново размишљање са новим облицима понашања. А, то је могуће 

помоћу ефикасног средства које се зове – образовање. 
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У новом свјетском поретку је образовање у функцији заглупљивања 

људи. Особе су замишљене као бића која немају душу, а које се могу 

програмирати исто као и машине. Особе су биолошки андроиди на које се 

успјешно примјењују ефикасне инструменталне и манипулативне технике 

социјалног инжењеринга и контроле.  

Помоћу Агенде 21 УН треба стандардизовати глобално образовање, мод-

еловати свијест, заглупљивати је и њоме манипулисати. Помоћу „нове свије-

сти” производи се „нови човјек” - деперсонализована индивидуа која није свје-

сна манипулативног система у којем живи и који њоме ефикасно управља. А, 

ефикасно се управља захваљујући систему образовања и медијима који 

остварују тоталну манипулацију над особама. „У САД одавно гледамо 

како се шестогодишњаци претварају у жртве пропагандне машинерије. 

Тотална манипулација дечјих умова у учионицама: сваки магазин, филм, 

ТВ програм, новине и уџбеник раде на деци и нама осталима по диктату 

одрживог развоја; коришћења земљишта планови, планови за управљање 

ванредним ситуацијама, планови за спровођење закона, пропис хране, огра-

ничења енергије, законодавне и правне одлуке - све нас усмерава и форма-

тизује да беспоговорно прихватимо Агенду за 21. век као акциони план за 

егзистенцију у оквиру јединствене светске фашистичке државе. Одрживи 

развој не тиче се рециклирања, већ се тиче промене размишљања и контро-

ле праваца којим ће се људска врста кретати у будућности. То је уређено 

помоћу глобализације, која у основи представља стандардизацију свих 

система. Да би контролисали свет у ери електронике, неопходно је све ста-

ндардизовати, након чега можете једноставно да манипулишете. Због тога 

имате рационализацију свуда у свету, уместо националних граница. Регио-

нализација представља основ реконфигурације света и идеалан метод за 

коначно уништење националних држава”. На тај начин се успоставља кон-

трола и доминација у друштву глобалистана.  

Концепт одрживог развоја представља акциони глобални план који 

се проводи локално. А, за то су неопходне владе и невладине организа-

ције, медији, образовне, културне и друге институције. Као што би Гра-

мши рекао, неопходно је остварити – културну хегемонију. 

Да би тај идејни, духовни, културни па и политички пројекат успио, 

Агенда 21 представља његов програмски план. Тај план садржи два кљу-

чна елемента – паметни раст и простордивљине.  

У првом случају је ријеч о глобалистичкој идеји и пројекцији измје-

штања становништва из руралних, приградских подручја и малих градова 

у пренасељене урбане цјелине које морају бити више (тј. зграде морају би-

ти више) и уже. Градови ће расти у висину, а смањиваће се по ширини. 

Тако ће остати више простора „дивљини” (некадашњих села, предграђа, 

шума, ливада) у којима ће људима приступ бити ограничен, зато што се 
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историјски показало да је човјек штеточина која уништава природу, биљ-

ни и животињски свијет. Зато ће људи живјети у својеврсном гету контро-

лисаних и надзираних градова контролисаног и надзираног начина живота. 

С обзиром да ће градови бити пренасељени, у њима ће, сасвим разу-

мљиво, живјети фрустриране особе које ће живот проводити или у насиљу 

(и затвору) или у пасивности и повлачењу у себе.  

Тако се показује да Агенда 21 не само што поклања пажњу дириго-

ваном, пројектованом и манипулисаном колективном животу, него посве-

ћује пажњу и индивидуално програмираном животу. Пројекат деперсо-

нализације не би био потпун када се не би одредили квантитет и квалитет 

потрошње ресурса хране, воде и земљишта. Људи ће тачно знати колико 

ће моћи (и смјети) јести и пити, и какав ће им моћи бити приступ 

ресурсима. Од биотехнологије ће зависити производња воде и хране што и 

јесте наставак еугеничких планова, тако да се озбиљно може говорити о 

вези између Хитлерове биометрике и Агенде 21 (Borović, 2013). 

Дакле, људи ће живјети потпуно стандардизовано и апсолутно про-

грамирано. Живјеће у некој врсти савременог, новог концентрационог 

логора. Забранити људима да слободно користе природу и природне ресу-

рсе, ограничити им кретање и забранити им изражавање политичког 

неслагања, заправо значило би живјети у једном апсолутно гетоизираном 

тоталитарном свијету пуном стварних и виртуелних ограда.  

За илустрацију описа таквих ограда навешћемо занимљиво гледиште 

Наоми Клајн (Naomi Klein): „Неке од ових ограда није лако замијетити, 

али оне свеједно постоје. Виртуална се ограда уздиже око школа у Замбији 

кад се, на савјет Свјетске банке, уведе ,,пристојба за кориснике” која 

ставља наставу изван досега милијуна људи. Ограда се уздиже око 

обитељске фарме у Канади када политика владе претвори пољопривредну 

производњу на мало у луксуз којег си, у окружењу творничких фарми и 

драстичног пада цијена робе, нитко не може приуштити. Постоји стварна, 

макар и невидљива ограда која се уздиже око чисте воде у Sowetu, када 

због приватизације цијене лете небу под облаке, а становништво се 

присиљено окренути загађеним изворима. А постоји и ограда која се 

уздиже око саме идеје демокрације кад се Аргентини каже да ће добити 

зајам Међународног монетарног фонда само ако додатно смањи трошкове, 

приватизира још ресурса и укине подршку локалним гранама привреде, 

све то усред економске кризе коју је управо таква политика продубила. 

Ове су ограде, наравно, старе попут колонијализма. ,,Такви су лихварски 

поступци поставили решетке око слободних народа” написао је Едуардо 

Галеано у Отвореним венама Латинске Америке… Истовремено су на 

удару неке крајње неопходне ограде: у навали за приватизацијом, срушене 

су готово све границе које су некоћ постојале између многих јавних и 
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приватних простора, задржавајући, примјерице, рекламе изван школа, 

профитерске интересе изван здравства, или спречавајући новинске 

подружнице да дјелују тек као промотивно средство за друге посједе 

својих власника. У сваки је заштићени јавни простор извршена провала, 

само да би га након тога тржиште поновно оградило. Још једна граница од 

опћег интереса којој пријети озбиљна опасност јест она која раздваја 

генетски модифициране усјеве од усијева који још увијек нису препра-

вљени. Гигантски су произвођачи сјемена толико лоше осигурали сусједна 

поља од долијетања својега модифицираног сјемења, његовог укоријења-

вања и унакрсног опрашивања, да у многим дијеловима свијета конзуми-

рање хране која није генетски модифицирана више чак није нити могуће – 

цијела је залиха хране контаминирана. Чини се да ограде које штите опће 

интересе све брже нестају, док се оне које ограничавају наше слободе 

упорно множе” (Klein, 2003: 10-11). 

За неке теоретичаре актуелни дискурс о глобалном загријавању и 

климатским промјенама проузрокованим дјеловањем човјека, представља  

лаж и обману. Тако тврди и Лорд Кристофер Монктон (Lord Christopher 

Monckton) који децидно истиче да је глобално загријавање један од митова 

Новог свјетског поретка, а да је дискурс о климатским промјенама дио 

плана који има за циљ потпуно поробљавање човјечанства и његово 

„сатјеривање” у градове и „истребљење” (Monckton, 2015). 

Кроз процес преузимања ресурса и контроле свих аспеката људског 

живота, прописаног Агендом 21 Ујединих нација, владари Новог свјетског 

поретка треба да укину демократију и обезбиједе тоталитарну владавину. 

Задатак који је постављен односи се на то да треба „доказати” да по-

стоји феномен „глобалног загријавања” који је проузорокован повећањем 

концентрације угљен диоксида у атмосфери као посљедице људске прои-

зводне активности. У том смислу су организације УН-а, као што су Свје-

тска метеоролошка организација, Међувладин панел о климатским про-

мјенама и Програм за заштиту природне средине, окупиле бројне кору-

мпиране научнике који имају задатак да своје „доказе” темеље на „науч-

ном” ауторитету што би послужило као добро покриће увођења Агенде 21. 

Монктон истиче да тајна употреба климатског и метеролошког 

оружја доводи до промјене климе производећи урагане, циклоне, торнада, 

суше, поплаве. Глобалистички преваранти фабрикују научна истраживања 

која показују да глобалног загријавања планете Земље нема, те да емисија 

угљен диоксида није битан узрок загријавања. Глобално загријавање не 

постоји јер, ако се узму у обзир топлоте у периоду бронзаног доба, египа-

тског царства, те уколико се у обзир узму минојско, римско или средњо-

вјековно топло раздобље, видјеће се да је вријеме данас хладније него што 

је било у поменутим периодима - тврди Монктон.  
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Највећи степен глобалног загријавања, од када се температурни рек-

орди мјере термометром, је био прије индустријске револуције, у периоду 

од 1695-1732. године, када се температура повећала за 2,5C, а еквива-

лентно је износила 4C по стољећу. Ако се у обзир узме период од када се 

температуре мјере најразличитијим начинима инструменталног мјерења, 

онда се показало да је највећи раст загријавања забиљежен у периоду од 

1974-2006. године, и да је пораст темпаратуре био еквивалентан расту од 

2C по стољећу. Дакле, глобалног загријавања нема, као што га нема ни 

послије тог периода. Такође, ни теорија загријавања узрокованог угљен 

диоксидом нема потврду у реалности. Наравно, медији о овоме не пишу 

јер су укључени у механизам инструменталног манипулативног поступка 

моделовања свијести људи неопходног за провођење Агенде 21 Уједи-

њeних нација и увођење Свјетске владе. То је пут успостављања тотали-

тарне власти чему служе и институције Уједињених нација. 

Стручњаци из Уједињених нација упозоравају да човјечанство од 

катастрофе дијели још само неколико година. Заправо, свијет нема пуно 

времена да спријечи катастрофалне посљедице климатских промјена које 

ће донијети екстремније временске прилике и у неким дијеловима свијета 

довести у питање живот. Упозоравају да емисија стакленичких гасова 

хитно мора бити смањена, јер ће у супротном то довести до подизања 

нивоа мора, великих промјена у температурама које ће драматично ути-

цати на екосистеме и живот људи, ширење различитих болести, смањење 

економске ефикасности и производње, као и смањење квалитета хране. 

Ако би температура порасла за четири степена, пољопривреду би захва-

тиле изузетно велике промјене, а то би се, затим, одразило и на биодиве-

рзитет, нашу исхрану и здравље, начин живота, као и сигурност. 

Неки од њих сматрају да људске врсте за 200 година неће ни бити. 

Истичу да би климатске промјене, као и пораст становништва, могли уни-

штити Планету раније него што се мислило. Уосталом, познато је из 

историје да ограничени ресурси, па и неконтролисана експлоатација ресу-

рса доводе у питање постојање друштава и њихових цивилизација. Ако се 

актуелно кретање потрошње енергије настави, онда ће еколошки катастр-

офално загријавање премашити толеранцију живота на топлотно напре-

зање што се може догодити у периоду од 2200-2400. године, па чак и 

независно од предвиђеног успоравања раста становништва  до 2100. годи-

не. Зато се и истиче да за 200 година на Земљи неће бити живих бића, јер 

ће услови за живот постати неподношљиви. Јасно је да и човјечанство не 

може да живи у таквој средини и оно ће - нестати. Да ли је спас човје-

чанства у есхатологији Агенде 21, о чему говоре Уједињене нације, или је 

то још једна обмана наивног човјечанства, остаје да се види. 
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Закључак 

 

Нема уједначених гледишта и ставова о климатским промјенама. 

Многи се слажу у оцјени да су климатске промјене глобалног загријавања 

наша реалност, али постоје и они који сматрају да то није тачно. Заправо, 

гледишта су подијељена. Они који истичу да су климатске промјене, као и 

климатске промјене глобалног загријавањаприродна појава, сматрају да се 

човјек не може оптужити за њихово постојање, и да би загријавање 

постојало без обзира на избацивање угљен-диоксида у атмосферу као 

резултата човјекових производних активности. Јер, након леденог доба, 

долази топло доба и та цикличност готово је неупитна. 

На другој страни се налазе они који који сматрају да су климатске про-

мјене глобалног загријавања антропогено детерминиране, односно да су оне 

посљедица човјекових неконтролисаних производних активности у природи. 

Захваљујући тим активностима ослобађају се гасови који стварају ефекат 

стаклене баште који доводе до загријавања атмосфере. Коначно, на трећој 

страни се налазе они који сматрају да су климатске промјене глобалног загри-

јавања мит и обмана и да су, у том смислу - кроз прихватање концепта одржи-

вог развоја и Агенде 21 Уједињених нација - добар изговор за манипулацију, а 

који се односи на профитабилно пуњење фондова, повећање државне 

контроле над ресурсима и друштвом, као и утемељења „свјетске владе” и 

глобалне тоталитарне власти у оквиру концепта новог свјетског поретка.  

Без обзира на наведене контроверзе о узроцима и посљедицама кли-

матских промјена глобалног загријавања, ипак је чињеница да се суоча-

вамо сависоким температурама. Зато многи научници озбиљно упозора-

вају на потенцијалне и стварне опасности, јер је питање до којег ће се 

нивоа људска бића, биљне и животињске врсте, флора и фауна, био-

диверзитет, екосистеми, као и цјелокупна природна околина као претспо-

ставка постојања живота на планети Земљи,моћи прилагођавати на њих. 

Постоје бројни проблеми с којима се суочавају природа, људско дру-

штво и човјекова цивилизација, а међу њима као једна од најозбиљнијих 

пријетњи и ризика представљају - климатске промјене глобалног загријавања. 

 
Литература 

 

Borović, B. (2013). Dijabolični plan za porobljavanje čovječanstva, Beograd: 

Geopolitika, novembar 2013. 

Gidens, E. (2010). Klimatske promene i politika, Beograd: CLIO. 

Gidens, E. (2005). Sociologija, Beograd: Ekonomski fakultet. 

Gor, A. (2010). Naš izbor: putevi rešavanja klimatske krize, Beograd - Subo-

tica: Geopoetika. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брацо Коваћевић и Ирина Коваћевић 

 42 

Јовановић Поповић, Д., Милинчић А. М. (2015). Еколошке избеглице: конц-

епт, статусна питања и изазови, Београд: Српско географско друштво. 

Kanton, Dž. (2009). Ekstremna budućnost: najznačajnije tendencije koje će 

promeniti svet u narednih pet, deset i dvadeset godina, Beograd: CLIO. 

Klajn, N. (2018). Nije dovoljno reći ne: kako da se odupremo Trampovoj 

politici šoka i izgradimo svet kakav nam je potreban, Beograd: Samizdat. 

Klein, N. (2003). Ograde i prozori: dopisi s linija fronte spora o globalizaciji, 

Zagreb: V. B. Z. 

Мандер, Џ. (2003). Суочавање са надолазећим таласом, У: Глобализација – 

аргументи против, (Ур. Џ. Мандер и Е. Голдсмит), Београд: CLIO. 

Mišković, M. (2009). Socijalna ekologija - sa ekološkim radionicama za decu pre-

dškolskog i mlađeg uzrasta, Novi Sad: Visoka škola strukovnih studija za 

obrazovanje vaspitača. 

Monckton, C. L. (2015). Ovo je plan za potpuno porobljavanje čovječanstva, 

njegovo uključivanje u mega gradove i istrebljenje; Dostupno na: 

http://www.novi-svjetski-poredak.com/2015/03/12/lord-christopher-

monckton-ovo-je-plan-za-potpuno-porobljavanje-covjecanstva-njegovo-

ukljucivanje-u-mega-gradove-i-istrebljenje/ (Očitano: 10.06.2019). 

Ponting, K. (2009). Ekološka istorija sveta: životna sredina i propast velikih 

civilizacija, Beograd: Odiseja. 

Rajt, R. (2007). Kratka istorija napretka, Beograd: Geopoetika. 
 

Bracо Kovačević 

Irina Kovačević 
 

CLIMATE CHANGES 
 

Summary 
 

Global warming makes many problems. One of them is glacier melting and 

raising of the level of the sea, which leads to floods of the coastal areas and lowers costs 

as well. The other problem refers to the change of climate patterns and powerful and 

strong winds appearance. Not only that, climate change leads to changes in biodiversity 

and ecosystems, threatening many plant and animal species. Likewise, climate change 

leads to changes in agriculture and to soil erosion which negatively affects food 

production. Climate change of global warming leads to losings of water in rivers and 

lakes. Temperature rising jeopardizes people health because the global warming effect 

on development and growth viruses and bacteria which causes us a wide range of 

diseases. Finally, climate change leads to a lack of life resources, migrations and 

potential confli-cts and wars. Climate changes are evidential, there is no doubt about 

that, but the scie-ntist does not agree what causes them. Ones have an opinion that 

climate change is only nature phenomena, and the others that they are a product of 

unreasonable human effect on nature, and the third that discourse of climate change is a 

delusion which serves to legitimate global totalitarian regime of the new world order. 
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ЈЕВТО ДЕДИЈЕР У ВЕЛИКОМ РАТУ 

 

Милован Р. Пецељ1*, Спасоје Мучибабић2, Милица М. Пецељ3 

1 Универзитет у Београду – Географски факултет 
2 Генерал у пензији 

3 Географски институт „Jован Цвијић” САНУ, Универзитет у И. Сарајеву, 

Филозофски Факултет, Катедра за географију. „South Ural State 

University”, Institut of Sports, Tourism and Service, Chelyabinsk, Russia 

 
Извод: Ово је прича о добровољцу у Великом рату Јевту Дедијеру, првом доценту 

географије и првом наставнику на Београдском универзитету из Босне и 

Херцеговине Јевту Дедијеру. Био је једна од три жртве професора са Бреоградског 

универзитета у Првом светском рату. Прошао је са српском војском Албанију, а 

потом по задатку боравио у Француској и Швајцарској, одакле се прикључио 

српској војсци у Босни и умро у сарајевској болници у 39-ој години живота од 

шпанске грознице. Ово је омаж према човеку патриоти витешких манира. 

 

Кључне речи: Велики рат, Албанија, добровољац, Ужичка војска, Југословенски 

одбор.   

 
Abstrakt: This is the about Jevto Dedijer, a volunteer in the Great War. Jevto Dedijer, 

first assistant profesor of geography and the first teacher at the University of Belgrade 

from Bosnia and Hercegovina. He was one of three victims among professors from 

University of Belgrade in the First World War. He went to Albania with Serbian army, 

and then by task resided in France and Switzerland, where he joined the Serbian army in 

Bosnia and died in a Sarajevo hospital in the 39-year life of the spanish flu. This is a 

tribute to the man patriots chivalrous manners. 

 

Key words: The Great War, Albania, volunteer, Užička army, the Yugoslav 

Committee. 

 
Увод 

 

Култура сећања обавезује нас да се присетимо значајних имена из 

области науке и културе, која су се научно и патриотски доказали, и у 

сами освит двадесетог века разбудили, хитајући да надокнаде све што је 

било пропуштено у временима дугог ропства. Јевто Дедијер је једна од 
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знаменитих личности, који је живео само тридесет девет година, а његова 

животна искуства не заостају нимало спрем драматичности оних који су 

бурно поживели знатно дужи век. 

Бројни су догађаји у животу људи из којих су настајале занимљиве 

приче које се памте. Таквих прича код доцента Јевта Дедијера има више, 

али ако бисмо одабрали само једну од њих, онда би то била прича о Јевту 

Дедијеру као добровољцу на почетку Великог рата (Првог светског рата). 

Ова прича нас уводи на почетак Великог рата када је Аустроугарска 

Србији објавила рат, чиме је започео и Први светски рат, који је познатб 

као Велики рат. 

Први светски рат је био велика ратна епопеја која је прославила 

српску победничку и ослободилачку војску. У Великом рату учествовало 

је 40 земаља и то до изнемоглости. У рату је страдало око 16 милиона 

становника, а од тога у Србији је погинуло или страдало око 1.250.000 

становника, што је убедљиво највише од свих савезника. Разорена је 

земља, уништена привреда, расељено становништво... 

Један од страдалника у Великом рату био је доцент Јевто Дедијер, 

тада први сарадник Јована Цвијића. Када је Аустроугарска напала Србију 

имао је само 35 година и био доцент Универзитета у успону. Од четворице 

географа из Цвијићеве прве поставе у том тренутку, који су прешли 

Албанију, тројица су се вратила жива у Београд - Јован Цвијић, Павле 

Вујевић и Боривоје Ж. Милојевић. Нажалост, Јевто Дедијер се није вратио 

у Београд.  

У поводу стогодишњице од завршетка Великог рата овим желимо 

одати омаж према патриотски обдареном човеку витешких манира Јевту 

Дедијеру који је показао висок морал, невиђено пожртвовање, одговорност 

и спартанску дисциплину.  

 
Ратна прича Јевта Дедијера 

 

У једној поворци 1914. године Јевто Дедијер са породицом напушта 

нападнути и несигурни Београд. Најпре одлазе у Ниш, где се родио и његов 

трећи Јевтов син Боривоје. Како наводи његовсин Владимир Дедијер, следеће 

пребивалиште породице Дедијер био је Крушевац, где их је затекала 

окупација Србије. Јевто Дедијер се опрашта са супругом и децом и одлази у 

борбе из којих се неће никада кући вратити (Глигоријевић, 1986: 8).  

Ратни пут добровољца Јевта Дедијера пратимо од 25. јула 1914. 

године. Наша занимљива прича заснована је на једној депеши коју је Јевто 

Дедијер упутио шефу Обавештајне Врховне команде пуковнику Живку 

Павловићу (Прилог 1). 
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Шефу Обавештајног Одсека 

Врховне Команде, 
 

Пошто сам рођен у Херцеговини и пошто добро познајем прилике и 

земљиште у Босни и Херцеговини, нарочито у околини Сарајева, мишљења 

сам да својим знањем и искуством могу користити својој отаџбинии 

српском народу у овим важним тренутцима. Из ових разлога молим да ме 

придодате југозападном одсеку јужне српске армије која ће деловљати у 

правцу према Сарајеву. Разумијем и говорим њемачки. 
 

С oдличним поштовањем. 
 

25. јул 1914.                                                                    Др Јевто Дедијер 

У Крагујевцу                                                    Стални доцент Универзитета2 
 

 
 

Прилог 1. - Факсимили писма Јевта Дедијера пуковнику Живка Павловићу 

                                                 
2 Историјски Архив ЈНА, Архив бивше српске војске, бр 110, фасцикла 1/157.  
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Начелник операцијског одељења пуковник Живко Павловић3, са 

озбиљношћу је протумачио депешу доцента др Јевта Дедијера и хитро му 

је одговорио. 
 

Обр 842 
 

Пошто је Дедијер географ и познавалац 

Босне и Херцеговине то га употребит као 

таквог Штабу Ужичке војске. 
 

25. VII 1914                                                    Начелник операцијског одељења 

У Kрагујевцу                                                       пуковник Живко Павловић 
 

                                                    Дата му Објава и 

                                      упућен у Ужице 26. VII 1914 4 
 

 
 

Прилог 2. - Факсимил Објаве пуковника Живка Павловића 

                                                 
3 Живко Павловић (1871 - 1938) – био је високи официр српске војске, дивизијски 

генерал југословенске војске, професор Александра Карађорђевића. На предлог 

Јована Цвијића, изабран је за редовног члана Српске краљевске академије 1921. 

године. Увршћен је у ред највећих војсковођа. 

4 Историјски Архив ЈНА, Архив бивше српске војске, бр 110, фасцикла 1 /157. 

Ова два документа се први пут јавно приказују. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1871
https://sr.wikipedia.org/wiki/1938
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_I_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A6%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/1921
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Сачуван писани траг овог важног документа указује нам да је Јевто 

Дедијер по одлуци Начелника операцијског одељења пуковника Живка 

Павловића, на само 20 дана пре почетка Церске битке, био распорећен у 

штаб Ужичке војске са којом је учествовао у ратним операцијама (Прилог 

2). Ужичка војска је на борбеном путу у првим данима Великог рата 

одлучном акцијом потукла до ногу и потиснула агресорску аустријску 

војску све до Романије када је, од властите Команде, заустављена и пову-

чена назад. 

Јевто Дедијер је крајем 1914. године и почетком 1915. године 

распоређен у Ниш, где је наставио рад у Југословенском одбору. У Нишу 

је имао запажен говор на годишњици помена Јовану Скерлићу, који је 

организовала Влада, називајући га „Апостолом југословенства”. 
 

Цвијић, Дедијер и Милојевић на траси пута преко Албаније 
   

Умољен од владе, Јован Цвијић је из Лондона, преко Марсеља и Малте 

стигао у Атину јула 1915. године, где га је примио председник Грчке 

Димитрије Гунарис. Из Атине Цвијић одлази у Приштину ради отварања 

болнице и добијања савезничке помоћи. Због компликоване војно-

стратешке ситуације, влада је замолила Цвијића да обави географско 

истраживање, те испита делове Албаније и западне Македоније, због 

могућег правца повлачења српске војске. На тај пут Јован Цвијић је пошао 

са Јевтом Дедијером и Боривојем Ж. Милојевићем. Цвијић, Дедијер и 

Милојевић, обишли су Качаник, Тетово, Моравске Ханове, Галичник, 

Дебар, Стругу, Охрид и Битољ. Проучивши задати терен, навели су 

секторе пута који би могли да послуже за повлачење српске војске. 

Забелешке су јединствен пример војно-географске анализе у историји 

наше науке која се тада поштовала.    
 

   
 
 

Слика 1. - Војвода Петар Бојовић лево – генерал Павле Јуришић – Штурм  

и пуковник Живко Павловић 1917. године десно. 
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Ратне дане Јевта Дедијера и повлачење преко Косова и Метохије 

упечатљиво је описао у ратном дневнику учитељ и свештеник Тадија 

Костић, док је покушавао да добије информације о тренутној ситуацији. У 

општој пометњи међу избеглицама, срео је професора Јевта Дедијера и 

упитао га за савет, куда даље ићи. Јевто Дедијер му је одговорио: „У 

Битољ. Одавде има девет конака”5. 

Дедијерова информација за Тадију Костића6 није била охрабрујућа, 

јер је убрзо Прокупље пало у руке Немаца, а Приштина се већ евакуисала, 

док је Тетово, које су српски војници повратили крајем октобра, поново 

било у рукама Бугара. Постојала је опасност да Бугари пресеку пут ка 

Битољу, што се ускоро и догодило. Ратни дневници су били важна 

сведочанства захваљујући којима сазнајемо где је Јевто Дедијер боравио 

1915. године, уочи преласка преко планина Албаније. Дедијер је са 

српском војском прешао Албанију и обрео се у Солуну, где је боравио око 

два месеца. 

 

Париски дани 
 

После непланирано дужег боравка у Солуну, Дедијер одлази лађом у 

Француску, где се јавио посланику у Паризу Миленку Веснићу, који му је 

саопштио Цвијићеву адресу у Швајцарској. Дедијер је са Цвијићем био у 

сталној вези, а неким важним поводом га је и посећивао. Као један од учених 

припадника своје генерације, Јевто Дедијер се прикључује српској војсци 

приликом њеног повлачења преко Албаније. Са собом носи неопходне 

књиге и рукописе за које је сматрао да ће му бити корисни и потребни 

приликом писања текстова о праведној ослободилачкој борби Срба. Након 

страшнога повлачења преко Албаније Деддијер борави је најпре у Менто-

ну, а потом у Паризу где са Јованом Радонићем и Драгомиром Стеванови-

ћем, помаже нашој државној делегацији у припремама за Мировну конфе-

ренцију. Дедијер о томе пише Цвијићу 7/20. јула 1916. из Париза: 

 

Веома уважени Госп. Професоре, 
 

 Имам да свршим овдје за наше посланство неке карте и географске наслове, 

који су им неопходно потребни. Осим тога употребљен сам у једном важном 

француском надлештву да помогнем са својим знањем балканских, специјал-

но српских  земаља. Радим с Г. Г. Галом, Демартоном, Деманжоном и Сио-

                                                 
5Тадија Костић, Дневник повлачења пред непријатељем, Београд: НБС, Архива 

Тадије Костића, P 352/I/11a, стр. 37. 
6 Тадија Костић (1863-1927) – Ужичанин, прота водио је дневник у периоду од 

октобра 1915. до марта 1916. године. 
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ном, у истом  надлештву и у истој соби. Све ствари пишем на француско... 

Са Г. Демартоном уредићу збирку, фотографија које ће бити потребне на 

Сорбони... 

  Молим Вас изручите Госпођи моје поздраве и уверења о мом дубо-

ком поштовању, а Ви примите као увек уверење  о одличном поштовању 

од Вашег ученика 

Ј. Дедијера .7 
 

Дедијер је у Паризу крајем 1916 и 1917. године радио у важном 

француском надлештву са најутицајнијим француским географима тог 

времена, на челу са шефом Департмана за географију на гласовитој Сорбо-

ни Емануелом де Мартоном (Пецељ, 2009: 225-226),8 затим Деманжоном, 

Сионом и Галоом. Боравак у Паризу за Дедијера је био од важности, јер је 

тамо упознао великане француске географске школе.  

Јевто Дедијер за време боравка у Паризу активно учествује у Лондо-

нском пројекту Енциклопедије Југославије. Написао је више текстова о 

Словенији, Хрватској Босни и Херцеговини и Црној Гори, дакле о просто-

рима који ће припасти будућој државној заједници и Србији као Пијемо-

нту. Дедијер у Француској активно ради на афирмацији праведне борбе 

српског народа.  

У Француској је Јевто Дедијер ангажован на раду у Југословенском 

одбору, где активно делује са Николом Стојановићем у оквиру Лиге за 

људска права.9 Борили су се да шеснест осуђеника на смрт на Велеизда-

јничком процесу у Бања Луци буде помиловано. На састанку Лиге за 

људска права, од 17. маја 1916. године у Паризу, присуствовало је пет 

чланова Југословенског одбора, где је француз Берар известио, да су се 

сви сложили да депешу за помиловање срба у Бањалучком процесу треба 

                                                 
7 AСАНУ, Београд, 13484/304-34 од 7/20. јула 1916. 
8 Демартон је на Мировној конференцији у Версају био члан победничке францу-

ске делегације за разграничење, задужен да на мапама уцртава нову политичко-ге-

ографску карту Европе. 
9 Миле Станић, Никола Стојановић, Младост једног поколења (Успомене 1880-

1920), Дневник, Од године 1914. до 1918, Историјски институт Београд, Извори за 

српску историју књига 15, Историја XIX и XX века, књига 9, Београд 1915.  стр. 

291 Приредио и предговор написао Миле Станић,  

Исто, стр 291. Лига за људска права је такође интервенисала, након говора Хинка 

Хинковића на сједници одржаној почетком јуна 1916. године. Стојановић и 

његове колеге су, поводом бањалучког питања контактирале руску Думу, 

шведског краља и швајцарску владу. Скоро сви су упућивали на адресу шпанског 

краља Алфонса XIII који је у кратком периоду два пута интервенисао у корист 

осуђеника. Исто толико писама послато је и из Ватикана. 
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послати шпанским краљу Алфонсу XIII (1886-1941), затим исту послати 

америчком председнику Вудро Вилсону и швајцарском председнику. 

Донесена је одлука да се протест одржи 17. јуна 1916. године. Један од 

оснивача Југословенског одбора Никола Стојановић закључује да је „Са 

Дедијером удесио да он са De Gullijem разашаље брошуру”.10 Радило се о 

једној од брошура која је упућена шпанском краљу Алфонсу XIII (1886-

1941) у вези помиловања за осуђене на велеиздајничком процесу.  

Шпански краљ је писао више пута цару Францу Јозефу11, али 

безуспешно. После његове смрти, писмо је шпански краљ упутио његовом 

наследнику краљу Карлу I12 које је било успешно. Шпански краљ Алфонсо 

XIII најзаслужнији је што није извршена смртна казна над шеснесторицом 

осуђеника у Бањалучком велеиздајничком процесу (1915-1916). Треба 

имати на уму да је папа Бенедикт XV (1854-1922), после шпанског краља 

Алфонса XIII, био најзаслужнији што није извршена смртна казна над 

шеснаесторицом осуђених у Бањалучком велеиздајничком процесу13. У 

агитовању је активно учествовао Јевто Дедијер. Како наводи Никола 

Стојановић Јевто Дедијер је 20. и 21. фебруара 1916. године био по том 

питању задужен да се обрати Веснићу14, Стефановићу15 и Хинковићу16. У 

                                                 
10 Никола Стојановић,  стр. 290. 
11 Франц Јозеф - Фраљњо Јосиф (1830-19169) – Франц Јозеф – је био цар Аустрије 

и краљ Угарске, Бохемије, Далмације, Хрватске и Славоније од 2. децембра 1848. 

до своје смрти 21. новембра 1916. 
12 Карл I (1887-1922) –био последњи цар Аустроугарске. Владао је као Карл I од 

Аустрије или као Карл IV од Угарске од 1916. до 1918, када је Аустрија постала 

република. Карл није абдицирао. Остатак живота, све до смрти 1922. провео је 

настојећи да обнови монархију. 
13 Велеиздајнички процес у Бањалуци (1915—1916) – почео у моментима када 

Краљевина Србија и силе Антанте доживљавају неуспехе. Оптужено је 156 особа 

(Срба) различитих занимања (истакнути политичари, учитељи, ученици, трговци, 

свештеници, адвокати итд). Коначном пресудом, изреченом 1916. године; 16 лица 

је осуђено на смрт, 87 их је добило казну затвора од 2 до 20 година. 

Првооптужени је био Дедијеровпријатељ Васиљ Грђић.  
14 Миленко Р. Веснић (1863-1921) – професор међународног права на Великој 

школи од 1893. Био је посланик Краљевине Србије у Паризу, делегат на Лондон-

ској конференцији 1912. године и на Конференцији у Паризу 1919. Председник 

Министарског савета Краљевине СХС био је у два мандата, и то 1920. и 1920/21. 

Под његовом Владом је припремљен Видовдански устав, одржани избори за Уста-

вотворну скупштину и потписан Рапалски споразум о границама са Италијом. 

(Према: Владе Србије /1805-2005/.) 

15 Душан Стефановић (1870 -1951) – био је српски генерал и министар војни 

Краљевине Србије на почетку Првог светског рата, а потом је 1. фебруара 1915. 

године постављен за војног изасланика у Француској. По окончању рата у 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/1870
https://sr.wikipedia.org/wiki/1951
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1915
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ову агитацију је била укључена и госпођа Катарина /Клари/ Штерце-

негер.17 Шеснаест осуђених Срба помиловани су 29. марта 1917. године, о 

чему су у Одбору обавештени депешом из Берна.18 Напоменимо да је 

првооптужени на смрт Васиљ Грђић био Дедијеров велики пријатељ, тако 

да је у ову агитацију он одлучно ушао. Ипак, највише се око помиловања 

ангажовао Никола Стојановић.19  

 

Непланирани проблеми 
 

Крајем 1917. године, Јевто Дедијер је по налогу Српске владе прешао 

из Париза у Нејшател па Берн. У Швајцарској је боравио до пред крај рата. 

Тамо је по налогу председника Министарског савета Николе Пашића, добио 

нова задужења, од којих се по значају издваја Дедијеров рад на изради карте 

јужнословенских народа. Дедијера убрзо сустижу проблеми. Владимир Де-

дијер износи следеће податке у вези са тим „Међутим, чињеница је да је 

престолонаследник и касније краљ Александар Карађорђевић био киван на 

мог оца због његовог пријатељства са пуковником Драгутином Димитрије-

вићем Аписом. У вези Солунског процеса у коме је суђено Апису и дру-

гим припадницима тајне организације ‘Уједињење или смрт’, познате као 

‘Црна рука’, био је непосредно пред смрт саслушан и Јевто Дедијер”.20 

Приликом саслушања Дедијера у извештају је уведено име Мустафе Голу-

бића21. Један од посланика оптужио је Јевта Дедијера да је подстрекивао 

                                                                                                                        
Краљевини Југославији службује у чину дивизијског генерала као шеф војних 

мисија у Француској и Грчкој.  
16 Хинко Хинковић (1874-1929) – јеврејин који је најпре био близак Анти Старче-

вићу и праваш. Касније долази у сукоб са Старчевићем и напушта странку. Потом 

је један од оснивача Хрватско–српске коалиције 1905. године. За време Првог 

светског рата борави у емиграцији и делује као члан Југословенског одбора. У 

САД-у је агитовао против Аустроугарске и за стварање Југословенске државе. 
17 Катарина /Клари/ Штурценегер (Katarina /Klari/ Sturzenegger, 1854-1929), 

Швајцаркиња немачког порекла, писац, публициста, која је за време Балканских и 

Првог светског рата била болничарка швајцарског црвеног крста  
18 Исто, 292. 
19 Др Никола Стојановић (Мостар, 1880 – Београд, 1964) – докторирао је  правне 

науке у Бечу. Адвокат и политичар, један је од оснивача Југословенског одбора у 

Паризу и учесник Мировне конференције 1919. године у Паризу. У Босанском са-

бору био је један од водећих чланова групе око часописа Народ. Краљ Петар 

други га је 1. априла 1941. године именовао за бана Врбашке бановине. 
20 Владимир Дедијер, наведено дело, стр. 7. 
21 Мустафа Голубић (1891-1941), један од највећих светских обавештајаца, генерал 

лајтнант Совјетске војне обавештајне службе (ГПУ), блиски пријатељ Јосифа Виса-

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B0
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Мустафу Голубића и остале из Босне и Херцеговине, против регента Алак-

сандра. Оптужба је била тешка и Дедијера је довела у непријатан положај. 

Дедијер је саслушан у Женеви од стране владиног повереника за безбедност 

г. Лазаревића 14. априла 2018. године: 
 

Рађено 5. априла, 1918 године у 

Канцеларији Делегата Краљевско  

Српс. Владе у Женеви22 
 

Испит23  

Др Јевте Дедијера доцента Београдског Универзитета 

 – извршен по наређењу Господина Министра Унутрашњих Дела – 

I                                                                             I 

општа питања: 

Др Јевта Дедијер, доцент Београдског Универзитета, стар 38 год., 

није сродник са Мустафом  Голубићем. 
 

II                                                                           II 
 

стварна питања  

Запрепашћен сам због клевете, која је на мене бачена. Најодлучније из-

јављујем, да је апсолутна  лаж све што је против мене речено. Животом 

своје деце кунем се да никога, па ни Мустафу Голубића нисам наговарао на 

то или нешто слично, него сам на против, саветовао свима својим земљаци-

ма из Босне и Херцеговине, да се не мешају у унутрашње ствари Србије, и да 

избегавају сва тајна удружења. 

Због тога могу да дам своју часну реч, да ћу се убити, ако буде утврђе-

но, да сам ја ма кога наговарао, да што учини против милости Његовог Висо-

чанства Престолонаследника и унутрашњег реда у Србији. 

Тражим од посланика, који је ово тврђење у Скупштини против ме-

не изнио, да изјави да прима сву моралну и материјалну одговорност за 

истинитост Његова тврђења, и тражим у том смислу да будем стављен 

пред суд. 

                                                                                                                        
рионовича Стаљина, члан Младе Босне и учесник Сарајевског атентата, учесник 

балканских и Првог светског рата, Аписов човек за специјалне операције; суђено му 

је на Солунском процесу, сумња се и да је организатор ликвидације Лава Троцког у 

Мексику, потенцијални атентатор на краља Александра, отмичар руског генерала 

Кутјепова. Као специјални повереник Коминтерне, долази у Београд априла 1941. 

године. Немци су обавештени да у Београду борави важна комунистичка личност. 

Ухапсили су га и мучили, поломили му руке и ноге, а да он ништа није признао. По-

сле мучења је погубљен 26. јула 1941. (Из више извора) 
22 АЈ-ЈЈП-80-10-829, 1918. 
23 Није Дедијеров рукопис. Дедијер је само у потпису, Љ. Т. К. 
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Молим Господина Министра, да овај мој исказ изволи доставити 

Његовом Височанству Престолонаследнику и да га изволи уверити о мојој 

потпуној поданичкој верности. То је што по овој ствари имам да кажем. 

На све што сам казао могао бих се и заклети. Испит ми је прочитан. 

Признајем га потпуно за свој. 

                                                                                             Др Јевто Дедијер 

Саслушао и оверио                           Доц. универзитета 

 

Пов 855                 Делегат Кр. Срп. Владе 

5. април 1918Ман. Лазаревић 

 

Господину Министру Унутрашњих дела- 
 

Према телеграфском наређењу Господина Министра, доставље-

ном ми преко Господина Посланика Краљевине Србије у Берну, част ми је 

послати протокол саслушања г. Јевте Дедијера, доцента Београдског 

универзитета. 
 

5.IV 1918                                                      Делегат Кр. Срп. Владе 

           Женева                                 Ман. Лазаревић 
 

Дедијер је сакупио оно мало књига и записа, покупио карте које је 

израдио за потребе Српске владе и прикључио се српским јединицама. Након 

великих страданија, у незаустављивом победничком походу, Јевто Дедијер 

се 18. октобра 1918. године придружио српској војсци у Босни. На том путу 

тешко се разболео и 24. децембра 1918. године умро од шпанске грознице у 

Сарајеву. Дочекао је слободу за којом је чезнуо, и у тој слободи, смртно бо-

лестан, живео је свега 24 дана.   

 

Да ли је Дедијер био члан Црне руке? 
 

Просудите сами након што прочитате изјаву Драгутина 

Димитријевића Аписа на суђењу у Солуну – Кад сам постављен за 

начелника штаба Ужичке војске и примио дужност почео сам рад на 

формирању једног добровољачког батаљона од Босанаца. У то време са 

препоруком г. Јефта Дедијера такође Босанца, дошли су у Ужичку војску у 

штаб и мени се јавили добровољци Зечевић и Мустафа Голубић. Они су 

ми помогли и дали ми имена својих другова Босанаца, који би били много 

кориснији на фронту, где је Ужичка војска имала оперисати но онамо где 

су дотле били. Тражио сам их све од Врховне команде и добио сам их. 

Знајући да ти млади и одушевљени људи у предстојећим операцијама а 

ми, смо се тада спремили за офанзиву, могу да ми учине велике услуге, ја 

сам их задржао у својој близини у штабу Ужичке војске. Њихова стварна 
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употреба имала је да настане од тренутка кад у Босну продремо. За то је у 

непосвећенима у моје намере могло изгледати чудновато. Тако је и могло 

доћи до оних сведоџби капетана Арачића и поручника Максимовића. Што 

сам их заштићивао, то је сасвим природно, заштита људи које сам ја 

резервисао за доцнији рад, а који су неправично нападали да ништа не 

ради. Од ових добровољаца послао сам ппуковнику Цветковићу у Скопље 

Цигановића и Зечевића по њиховом тражењу са знањем свог команданта и 

то привремено за време затишја, рачунајући да их позовем чим се нареди 

офанзива према Босни (Живковић, 1970). 

 

Рукописи не горе 
 

Према казивању Владимира Дедијера, Јевто Дедијер је током 1914. 

године довршио велику антропогеографску студију о Босни. Једну копију 

студије, оставио је код супруге Милице да она, ако се нешто рђаво њему 

догоди, тај рад преда професору Цвијићу. Другу копију понео је са собом. 

Супруга Милица га је преко Црвеног крста пронашла у сарајевској 

болници и посетила дан уочи смрти, са најстаријим сином Стеваном. Жу-

рећи из Босанског Шамца у Сарајево, своме оболелом човеку, Милица 

слуша Јевтове самртничке речи – Сва срећа да сам ти дао тај рукопис јер 

ми се преко албанских гудура коњ оклизнуо и сурвао у провалију заједно 

са мојим стварима, књигама и примерком рукописа који сам носио.24 Ми-

лица је ћутала. Није могла да жалости тешко болесног човека и није му ре-

кла шта се са рукописом десило. А десило се оно најгоре: 

Наиме, када је 1915. године аустријска војска ушла у Београд, један 

високи чиновник Земаљске владе за Босну и Херцеговину је дошао у нашу 

кућу у Авалској улици са водом аустријских војника. Наредио је да се чи-

тава библиотека Јевта Дедијера, са свим његовим рукописима, изнесу у 

двориште па је овај представник тзв. културне католичке Аустрије, све то 

запалио. Јевто је, изненада, умро те исте вечери, не сазнавши да је његова 

велика студија о Босни уништена.25  

Тако је Дедијеров рукопис, можда и понајбоља студија, коју је поче-т-

ком Првог светског рата довршио, нестала у пламену. Кратка прича о Деди-

јеровом рукопису о Босни тужна је и поучна. Ето, у овом случају не може се 

рећи како рукописи не горе, како је волео да каже Михаил Булгаков. Јевто је 

пред смрт наложио да се целокупан хонорар од његове географске карте 

јужнословенских земаља, која је штампана код Кимерли-Фреј у Берну, 

стави на располагање његовим синовима на учење и путовања по свету. 

                                                 
24 Јевто Дедијер, наведено  дело, Предговор Владимира Дедијера, стр. 8. 
25 Исто. 
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Повратак Цвијића, Милојевића и Вујевића  
и обнова Географског завода 

 

Дедијер је за време боравка у Француској и Швајцарској одржавао 

преписку са Цвијићем. Разменили су 45 писама, која је Цвијић сачувао. Са 

њим се последњи пут видео средином 1918. године. Дедијер је био ђак 

Јована Цвијића кога је безгранично ценио и уважавао, а Цвијић је био 

човек од поверења двора. Дедијер се, за уједињење и ослобођење српског 

народа, борио ауторитетом науке, пишући стручне и научне текстове у 

којима је аргументима подупирао праведну борбу српског народа за 

ослобођење и уједињење, а тиме и политичко-територијално разграниче-

ње, радећи на првој карти јужнословенских земаља, и то је успешно 

чинио, али не на штету других народа.  

Занимљиво је напоменути учтивост Јевта Дедијера приликом писа-

ња писама Јовану Цвијићу. Свако од писам Дедијер започиње, Велеучени 

господине професоре, Примите увјерење поштовања од вашега ученика, 

Примите, господине професоре, увјерење најдубљег поштовања и захва-

лности од Вашег ученика, Много Вас поздравља Ваш одани ученик, Моле-

ћи Вас да примите увјерење моје искрене ученичке оданости остајем с 

поштовањем. Много Вас и Госпођу поздравља Ваш захвални ученик, 

Молим Вас изручите Госпођи моја уверења о одличном поштовању, а Ви 

примите најсрдачније поздраве од Вашег оданог и захвалног ученика... Да 

ли јe таква учтивост и данас на таквом нивоу? 

Јевто Дедијер је у току рата одржавао је вези са Павлом Вујевићем и 

Боривојем Ж Милојевићем, који су прешли Албанију, али су се вратили 

живи у Београд и наставили са Јованом Цвијићем изнова развијати Геогра-

фски завод. Вратили су се као војници јединице 1300 каплара Петар. С. 

Јовановић и Војислав Радовановић, нова снага српске географске школе.  
 

 
 

Прилог 3. - Дедијерова божићна и новогодишња честитка Цвијићу од 31. 12 1917. 

године, показује учтивост према свом професору и његовој супрузи Љубици. 
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Сл. 2 Јован Цвијић 
 

   

                                              Сл. 3. Три ратна друга 

     Боривоје Ж. Милојевић          Јевто Дедијер                 Павле Вујевић  

 

Иво Андрић је једном прилоком рекао писцу Миодрагу Булатовићу: 

„Јевто Дедијер је био један од најпоштенијих људи које сам у животу 

срео”.26 Овако нешто казао је уздржани Иво Андрић, јер је очигледно добро 

познавао Јевта Дедијера. 

                                                 
26 Владимир Дедијер, наведено дело, стр. 8. 
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У монографији Сто година Филозофског факултета у Београду, Јевто 

Дедијер је уврштен у списак палих професора и асистената у ратовима за 

ослобођење и уједињење. 

Рат је нанио непроценљиве штете Универзитету у целини и Фило-

зофском факултету, као његовом делу. Храбро се одупирући непријатељ-

ској најезди, у ратовима за одбрану независности Србије и ослобођење и 

уједињење Југославије (1912-1918) пали Миленко Тудузић, ванредни про-

фесор Техничког факултета; Димитрије Клидис, доцент Техничког факул-

тета; Јефто Дедијер, доцент Филозофског факултета, Гастон Гравије, лек-

тор, и асистенти Доброслав Урошевић, Радоје Дединац и Никола Антула 

(Група аутора, 1963: 88). 

 

Закључак 
 

Јевта Дедијера ћемо памтити по упорности за сазнањем, што ће бити 

пресудно да се као чобанин наметне Јовану Цвијићу као талентован 

географ. 

Памтићемо га по волуминозној студији Херцеговина која је плод 

десетогодишњег истраживања породица и насеља у Херцеговини. 

Памтићемо га као првог сарадника Јована Цвијића који му је 

поверио да развија нови колегиј антропогеографије. 

Памтићемо га као неустрашивог и одважног човека који је знао 

ошамарити аустроугарског портпарола Земаљске владе г. Кршњавог на 

басамцима Владе у Сарајеву, због нетачног писања о њему. 

Памтићемо га као завереника код кога су становали Гаврило 

Принцип и Мустафа Голубић. 

Памтићемо га по витешком ставу добровољца у Ужичкој војсци за 

Време Великог рата. 

Памтићемо га као једног од оних храбрих војника који су 

препешачили са српском војском Албанију. 

Памтићемо га као првог доцента географије и првог професора 

Београдског универзитета из Босне и Херцеговине. 

Памтићемо га као праведника који је прерано сишао са животне 

стазе и то у најбољим стваралачким годинама. 

Памтићемо га као „једног од најпоштенијих људи које је у животу 

срео”, како је казаао Иво Андрић.  
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JEVTO DEDIJER IN A GREAT WAR 
 

Summary 
 

This is the about Jevto Dedijer, a volunteer in the Great War. Jevto Dedijer, first 

assistant profesor of geography and the first teacher at the University of Belgrade from 

Bosnia and Hercegovina. He was one of three victims among professors from 

University of Belgrade in the First World War. He went to Albania with Serbian army, 

and then by task resided in France and Switzerland, where he joined the Serbian army in 

Bosnia and died in a Sarajevo hospital in the 39-year life of the spanish flu. This is a 

tribute to the man patriots chivalrous manners. 
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Оригинални научни рад                                               Original scientific article 

 

ГЕОГРАФСКА СИНТЕЗА АНТРОПОГЕОГРАФСКИХ И РЕГИО-

НАЛНОГЕОГРАФСКИХ САЗНАЊА У ДЕЛИМА ЈЕВТА ДЕДИЈЕРА 
 

Драгутин Тошић1* 

*Универзитет у Београду – Географски факултет 

 
Извод: Јевто Дедијер је један од најутицајнијих српских географа са почетка ХХ 

века који је радио на перманентном развијању цвијићевске антропогеографије у 

светлости теорије, метода и проблема којима су тада биле заокупљене географија, 

етнологија, антропологија, историја и другенауке. У односу на претходнике, он је 

у својим настојањима отишао много даље што се одразило у концепту који је 

приближио антропогеографију и регионалну географију. Циљ му је био да обједи-

ни све аспекте развоја становништва, насеља, економског живота, традиције, 

културе, религије и да посебну пажњу посвети утицајима животне средине – 

природно-географских елемената и фактора на живот обичног човека и друштва 

као целине. Дајући истинску синтезу и тумачење енваиронменталних (приро-

дногеографски и еколошки), демографских, економских, етничких и политичких 

(антропогеографски) података и индикатора, настојао је да открије размере и 

последице друштвене трансформације у просторима различитих регионалних 

целина (Стара Србија односно Нова Србија, Билећске Рудине, Херцеговина...). 
 

Кључне речи: Јевто Дедијер, Јован Цвијић, Херцеговина, херцеговачко стано-

вништво и насеља, Билећке Рудине 

 

Abstract: Jevto Dedijer is one of the most influential Serbian geographer who lived in 

the early 20th century, and  worked on the permanent development of anthrogeography, 

initiated by Jovan Cvijić, in the light of theory, methods and problems, with which geo-

graphy, ethnology, anthropology, history and other sciences were preoccupied with. In 

comparison with his predecessors, he went much further in his endevours, which refle-

cted in the concept that brought closer anthropogeography and regional geography. His 

aim was to consolidate all the aspects of the development of population, settlements, 

economic circumstances, tradition, culture, religion and to pay the special attention to 

the impacts of the environment – natural-geographical elements and factors on the life 

of the ordinary people and society as a whole. By presenting the genuine synthesis and 

intepretation of the environmental (natural-geographical and ecological), demograph-

ical, economic, ethnical and political (anthropogeographical) data and indicators, he 

aimed at discovering the scopes and circumstances of the social transformation in the 

                                                 
1 Измењена и допуњена верзија рада ,,Географска синтеза антропогеографских и 

регио-налногеографских сазнања у делима Јевта Дедијера" објављеног у Мементо 

Јевто Дедијер – Зборник радова. Београд: Географски факултет. 
Контакт адреса: tosic@gef.bg.ac.rs 

УДК 371.671(439.56):929 Дедијер Ј. 
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areas of the different regional units (Old Serbia, i.e. New Serbia, Bilećske Rudine, Her-

zegovina...).  
 

Key words: Jevto Dedijer, Jovan Cvijić, Herzegovina, population and settlements of 

Herzegovina, Bilećske Rudine. 

 
Увод 

 

Регионални приступ у истраживању антропогеографских, етноло-

шких и антрополошких феномена је, преко једног века научном делатно-

шћу многобројног и научно и друштвено утицајног корпуса посленика, 

продуковао велики број реализованих емпиријских истраживања прето-

чених у писана дела, чији резултати несумњиво заслужују да буду поново 

проучени и објективно оцењени у теорији и методологији наше географије 

и део су друштвене и научне баштине са караја ХIX и из прве половине 

ХХ века. Ради се о приступу који је настао и развијао се у условима када 

су идеје, тада познатих географских школа, прихватане у нашој науци.Све 

то се дешавало у условима буђења и претакања у државотворност нацио-

налне свести српскога и осталих балканских народа. Главни протагониста 

и spiritus movens таквог приступа био је Јован Цвијић. Он је поставио 

научне темеље српске географије, њених научних дисциплина и бројних 

им сродних наука. 

Из ове перспективе сагледана историја развоја научне мисли и уоп-

ште науке у Србији даје за право онима који тврде да је тешко пронаћи 

мислиоца и научника који се као Цвијић ,,тако дубоко, промишљено и 

широко” бавио истраживачким радом и чије је дело утицало на најкру-

пније догађаје у развоју наше географије и њој блиских наука и научних 

дисциплина2. 

 

Везе између антропогеографских и регионалногеографских 

истраживања у српској географији 
 

Када се говори о концепцији и научном дискурсу српске антропо-

географске школе треба имати на уму и чињенице о интелектуалној, 

научној и општедруштвеној клими – посебно политичкој, у којој се она 

развијала. У том смислу, потребно је нагласити период од настанка моде-

                                                 
2 Улогу и значај Цвијићевог дела у развоју модерне српске географије, а посебно 

хуманогеографских дисциплина, из више углова расветлио је Мирко Грчић у 20-

ак чланака у домаћим и иностраним часописима, или кроз радове изложене на 

научним скуповима. У кондензованој форми то је приказао у чланцима обја-

вљеним поводом стопедесетогодишњице Цвијићевог рођења (Grčić, 2015, а; b; c.). 
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рне српске државе и њеног проширења Балканским ратовима и период 

развоја и реализације југословенске идеје настнком државе Југославије. 

Водећи се премисом која каже да је научно сазнање кумулативно, 

јер се научници, у развијању и спровођењу својих научних подухвата, 

ослањају на истраживачка искуства, методе, технике и резултате, како 

претходника, тако и савременика, Јован Цвијић је бирао своје сараднике, 

сагледавао и каналисао њихове научне интересе и слао их на усавршавања 

у тада признате школе у којима су изучаване поједине географске дисци-

плине, самостално или у оквирима других природних и друштвених наука. 

При томе, показао је изузетну интуитивност, те њему својствену луци-

дност, виспреност и непогрешиву моћ избора људи који ће учврстити 

темеље географске науке у Географском заводу Филозофског факултета 

Велике школе, односно Београдског универзитета, а касније и на другим 

универзитетима тадашње Југославије. Међу њима били су Јевто Дедијер, 

Риста Николић, Јован Ердељановић, Павле Вујевић, Боривоје Милојевић, 

Војислав Радовановић и други (Станковић, 2014).  

Јован Цвијић је са својим савременицима и сарадницима развио у 

светским оквирима аутентичну антропогеографску концепцију коју најче-

шће називамо ,,српска антропогеографска школа”. Међутим, треба нагла-

сити да ту концепцију карактерише висок степен комплексности, али не и 

монолитности. Упутствима за истраживање насеља и другим делима, 

Јован Цвијић није прозелитски желео да од својих сарадника и ученика 

створи мислиоце ,,по калупу” који ће доследно понављати оно што чују од 

свог учитеља, али исто тако, није им дозвољавао препуштању научним и 

интелектуалним импровизацијама, већ је од њих захтевао да износе резу-

лтате засноване на мукотрпним, опсежним и захтевним истраживањима3. 

Инсистирао је на стварању научне климе која ће довести до развоја 

креативних умова који ће своју креативност доказати усавршавањем 

научног метода теренске опсервације, на једној страни, и детерминисањем 

антропогеографских појава и процеса на темељима сазнања произашлих 

из примене тог метода, на другој (Мартиновић, Тошић, 2015). 

Теоријско-методолошку основу совоје антропогеографске конце-

пције Цвијић је отелотворио у делима Упуства за проучавање села у 

Србији и осталим српским земљама и Антропогеографски Проблеми Бал-

                                                 
3 О ,,строгости” у односу Цвијића са својим сарадницима најбоље сведоче речи 

Јована Ердељановића. Он каже: ,,Цвијић је имао у својој природи нечег неуми-

тног, немилосрдног и у односу према себи и у односу према другим људима, кад 

се тицало постизања постављених задатака и савлађивању препрека научноме 

стварању” (Ердељановић, 1927). Своје сараднике је учио да на пољу науке и 

стицања научних сазнања буду строги, првопрема себи, па онда и према другима. 
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канског Полуострва. Због антропогеографских посебности Србије и 

српских земаља израђена су још три посебна упутства (за Србију, Стару 

Србију и Македонију, те Босну и Херцеговину), а касније је уследила 

израда Упутстава за проучавање насеља и психичких особина становни-

штва и Упутстава за проучавање порекла становништва и психичких 

особина.Дефинитивну обраду и заокружен израз резултата примене своје 

антропогеографске парадигме Цвијић је дао у делу Балканско полуострво 

и Јужнословенске Земље. Основе Антопогеографије, 1922. године, које је 

претходно 1918. године, објављено у Паризу на француском језику под 

насловом La Péninsule Balcanique: Géographie humaine4. 

,,Пре нешто више од пола столећа, 1902, објављена је у издању 

Српске академије наука у Београду четврта књига њеног Српског етно-

графског зборника, којим је отпочела посебна серија у том зборнику под 

насловом Насеља српских земаља, од 1922. године под насловом Насеља и 

порекло становништва. Прва књига Насеља и 1902. година значе крупан 

догађај у развитку наше географије и етнологије, па и неких суседних 

научних дисциплина: после примарних радова, објављених у току 

неколико година у Географском заводу тадашње велике школе у Београду, 

радова који су текли у интимној сарадњи професора и студената, као 

резултат једног добро осмишљеног и далековидног и одлично организо-

ваног научног подухвата, појавила се та књига, која је и данас готово исто 

толико актуелна и свежа као у време кад се појавила. На првом месту, у тој 

књизи је, као увод у серију радова, расправа тада још младог професора 

географије д-ра Јована Цвијића: Анропогеографски проблеми Балканског 

Полуострва, на 211 страница...” (Filipović, 1957: 9). 

Теренска истраживања била су кључна за изградњу антропоге-

ографске и регионалногеографске теорије. Њихов циљ била су сагледа-

вања конкретних појава и процеса у емпиријској реалности. Она су дала 

обиман материјал (прикупљен на терену у конкретној територијиу којој је 

                                                 
4 Детаљну, свеобухватну и комплексну анализу српске антропогеографске школе 

развијене на Цвијићевом дискурсу дали су кроз своје радове, свак на свој начин, 

Јован Ердељановић, Боривоје Милојевић, Војислав Радовановић, Миленко Фили-

повић, Милисав Лутовац, Милорад Васовић, Васа Чубриловић, Бранислав Којић, 

Радомир Лукић, Цветко Костић, Војин Милић, Јован Ћирић, Петар Влаховић, 

Светозар Ћулибрк, Милован Радовановић, Здравко Маријанац, Иван Ковачевић, 

Србољуб Стаменковић, Стеван Станковић, Мирко Грчић и други... Интересантан 

прилог о овој проблематици дала је М. Антић у уводном делу рада Антропо-гео-

графска проучавања насеља Заплања (Антић, 2016). Ова школа, данас доживља-

ва један вид реафирмације у антропогеографским истраживањима Марије Антић у 

простору Заплања, Миле Павловић у регији Стара Рашка, те Драгице Гатарић при 

истраживању Змијања у Републици Српској, тј. у Босни и Херцеговини. 
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развијена и егзистира специфична друштвена организација) неопходан за 

општу теорију српске географске науке која објашњава узрочно-после-

дичне односе међу појавама и процесима у географској средини. Посебан 

метод теренске опсервације назван ,,посматрање са учешћем” који је у 

западним школама антропологије, етнологије – етнографије, друштвене 

географије и осталим хуманистичким наукама развијен заслугом Брони-

слава Малиновског и представника структурализма у етнологији и соција-

лној антропологији, у српским антропогеографским истраживањима је 

постао стандардан начин рада, нешто пре. Заснован је на Цвијићевом дис-

курсу теоријски и методолошки разрађеном у Упуствима за различита 

антропогеографска истраживања. Велики део наших истраживача је поте-

као из средина које је истрживао, тако да је у себи поседовао, како имаги-

нарни, тако и реални археотопски предиспониран интрoспекцијски диску-

рс. Српска школа антропогеографије, заслугом овог методског поступка 

оставила нам је читав сет антропогеографских студија о појединим регио-

налним и предеоним целинама и тиме дала најтрајнији допринос 

друштвеној, а и регионалној географији (Станковић, 2016). 

Сумирајући и систематизујући резултате како сопствених, тако и рез-

ултате теренских истраживања својих сарадника, ревидирајући и припре-

мајући за објављивање на основу њих насталих радова, Цвијић је учврстио 

своју парадигму.Тај рад није заснован на ,,грубој дескрипцији” сакупљеног 

материјала, већ се од ње разликује по томе што је теоријски усмерен. Он у 

себи садржи аналитичко-синтетичку обраду многих емпиријским путем 

сакупљених факата и чињеница, али и заокружење изградње сложеног 

дедуктивног модела антропогеографске и регионалногеографске теорије. 

Како сам Цвијић каже: ,,Требало је у том погледу проучити становништво 

на лицу места, од села до села, од куће до куће, у свима нашим земљама и те 

податке са свих страна верификовати” (Цвијић, 1923: 165). 

Раст и синтеза знања о антропогеографској проблематици и пове-

ћање задатака који су постављани пред теоријско и практично знање из те 

проблематике дали су значајне резултате којима се, са пуним правом, 

поносе српска географија и српска етнологија – антроплогија (Мартино-

вић, Тошић, 2015). У крајњој инстанци, не треба заборавити чињеницу да 

је цвијићевско наслеђе најбољи чувар наше географије. Уосталом, ширина 

и дубина општенаучног и филозофског завештања, које је као свестрани 

научник Цвијић оставио за собом, и донела му је општеприхваћени епитет 

једног од најзначајнијих и најутицајнијих научника у Србији и Југославији 

из друге половине XIX и из прве половине XX века (Тошић, 2017). 

У непоновљивом Цвијићевом делу интегрисана су схватања о јед-

инству природе и човека организованог у друштва, која су поставили Карл 

Ритер, Фридрих Рацел и Алфред Хетнер, истина сваки на свој начин, али и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драгутин Тошић 

 64 

схватања о заједничким утицајима природе, човека и друштва у облико-

вању и издвајању географског пејзажа, за која се залагао Видал де ла Блаш 

са другим представницима фрацуске школе хумане географије (Тошић, 

2012). Цвијићево полазиштеје сублимирано у следећим речима: ,,Разни 

фактори интервенишу при одређивању једне велике природне области. На 

првом месту морфолошке особине; оне чине битне црте природних обла-

сти. Уз њих долазе клима и биолошки фактори, нарочито вегетација. Али 

климатске и биолошке разлике не могу послужити за издвајање природних 

области у оној мери као морфолошке особине…(...). Многе области, иако 

добро одређене морфолошким особинама, не би ипак биле тако потпуне 

географске целине као што су, да томе није помогла људска активност, 

историјски догађаји и цивилизације. Људска друштва се прилагођавају 

предеоној географској средини. Она развијају клице које је ту природа 

усадила. У разним природним областима формира севрста специјалног 

начина живота, уз коју често иду нарочити обичаји и начин мишљења и 

поступања, другачији но у некој другој области” (Цвијић, 1922: 45–46). 

Иако у нашој географији, у Цвијићево доба, није било јасно изгра-

ђених критеријума регионализације нити прецизне теоријско-методоло-

шке основе за њихов развој, може се рећи да су његово дело и истражи-

вачки поступак поставили темеље српској регионалној географији. Јован 

Цвијић није користио термине регија и регионализација. За геопросторне 

целине издвојене на бази природногеографске специфичности и хомоге-

ности он је употребљаваљо појам ,,природне области”, а за оне чији је 

идентитет развијен међудејством природе и друштва, користио је појам 

,,географске области”. ,,Природне области” постају потпуне ,,географске 

области” када буду трансформисане утицајима људских активности, исто-

рије и цивилизације у условима да се у њима развију специфични начини 

живота људи и организација друштава. Тиме оне добијају карактер ком-

плекса, заснованог на синтези физичкогеографских и антропогеографских 

особина”. Он посматра ,,географске области” као целовите, вишеслојне, 

мултигенеричне и вишедимензионалне геопросторне ентитете са својим 

природним, хуманим и географско-културолошким слојевима и диме-

нзијама (Тошић, 2015). 

Овакав приступ је примењен у делу Основе за Географију и Геоло-

гију Македоније и Старе Србије и у делу Антропогеографски Проблеми 

Балканског Полуострва. ,,У тим делима (а делимично и у другим радови-

ма) Цвијић је изложио ону своју генијално запажену поделу Балканског 

Полуострва на јегејску област и континентални блок, и затим поделу тог 

блока на три главне природне области: источну и балканску у правом 

смислу, централну или моравско-вардарску и пиндско-динарску) центра-

лна балканска област с ужим целинама: моравском или Шумадијом, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОГРАФСКА СИНТЕЗА АНТРОПОГЕОГРАФСКИХ ... 

 65 

централном или рашком и вардарском или Македонијом; а пиндско-

динарска област са пиндском и динарском). Он је ту зналачки указао на 

све елементе и чиниоце геолошког, географског, климатског и економског 

карактера, којима се одликује свака од ових целина, а на многим другим 

местима и ових дела и других својих расправа показао је сву величину 

значаја који су ове својим природним особинама јасно издвојене области 

имале на живот и на етничка формирања народа у разним временима. Као 

црвени конац провлачи се истицање или додиривање улоге ових приро-

дних чинилаца кроз готово сва антропогеографска и етнолошка разматра-

ња Цвијићева” (Ердељановић, 1927). 

Тај концепт је настављен и у великој мери је условио да се временом 

развија и изгради целовит, кохерентан, функционалан и за нове мисаоне 

правце и конструктивну – научно објективну критику отворен сазнајно-

теоријски оквир српске географије и њених дисциплина. Придражавали су 

га бројни научни делатници које данас сматрамо класицима српске геогра-

фије и њој сродних наука. У функцији овог рада нагласак је стављен на 

развитака нтропогеографије и на зачетке регионалне географије и на улогу 

Јевта Дедијера у њима.  

 

Антропогеографско и регионалногеографско сазнање у делу Јевта 

Дедијера 
 

Цвијићева Упутства за проучавање села у Србији и осталим срп-

ским земљама, која су преко Академије наука и Географског завода тада-

шње Велике школе разаслата познатим интелектуалцима, како каже Ерде-

љановић ,,свим интелигентнијим људима у народу”, нашла су плодно тло 

у Херцеговини и Босни. ,,Нигде није оданост и пожртвовање за културне и 

просветне интересе српскога народа више развијена но у Херцеговини и 

Босни” (Цвијић, 1908). Међу првима, од оних који су радили по 

Упутствиама био је Јевто Дедијер. По његовим речима у Уводу капита-

лног дела Херцеговина,ступио је у контакт са Академијом и Географским 

заводом 1898. године, и од тада је започео свој вишегодишњи рад на пољу 

истраживања насеља (Дедијер, 1909). 

Јевто Дедијер је један од најутицајнијих српских географа са поче-

тка ХХ века који је радио на перманентном развијању цвијићевске антро-

погеографије у светлости теорије, метода и проблема којима су биле 

заокупљене географија, етнологија, антропологија, историја и друге нау-

ке5. Научни дискурс који је он примењивао у антропогеографским истра-

                                                 
5 Биографију и развојни пут, изврсног научника, културног, политичког и јавног 

делатника Јевта Дедијера, приказао Милован Пецељ у две књиге под насловима 
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живањима појединих регионалногеографских целина, односно области, је 

усаглашен, како са теоријом и методама које су развијене у Србији, тако и 

са сазнањима стеченим током школовања на Универзитету у Бечу, или 

која је прихватао преко иностране литературе, те преко директних конта-

ката и познанстава са научницима са других европских универзитета. Дед-

ијеров урођени емпиризам, запажен од Цвијића приликом њихових првих 

сусрета, није служио за сакупљање и опис сaкупљеног материјала, већ је 

био теоријски осмишљен и усмерен ка научно-когнитивној обради. Такав 

рад у себи садржи аналитичко-синтетичку обраду многих емпиријским 

путем сакупљених факата и чињеница, и у великој мери је допринео гра-

дњи и дефинисању дедуктивног модела антропогеографске и регионално-

географске теорије. Циљ је био обједињавање свих аспекта развоја станов-

ништва, насеља, економског живота, традиције, културе, религије и уз 

обраћaње посебне пажње утицајима животне средине – природногеографс-

ких елемената и фактора на живот обичног човека и друштва као целине. 

Највећи допринос антропогеографији Дедијер је дао у делима Биле-

ћске Рудине, Антропогеографска испитивања (1903), Херцеговина Антро-

погеографске студије, (1909) и у својој докторској дисертацији Das Hirte-

nursen der Hercegovina Antropogeographische Studie (Сточарска кретања у 

Херцеговини антропогеографска студија) коју је одбранио на Универзи-

тету у Бечу 1907. године. Резултати та три дела су испреплитани јер су 

настали у току континуираних и систематичних истраживања у простору 

Херцеговине која су трајала од 1898. године, када су у мостарском 

,,Српском Вјеснику” штампана Упутства за истраживање села у Босни и 

Херцеговини. Како сам аутор каже истраживања су интензивирана у 

септембру 1902. године.  

Дело Билећске Рудине Антропогеографска испитивања има струк-

туру класичне на хорологизму и посибилизму засноване студије, односно 

монографије, у којој су синтетизована и интегрисана сазнања о узајамном 

деловању природногеографских и антропогеографских фактора и процеса 

на развитак насеља у специфичној предеоној, односно регионалној целини 

– Билећ(с)ким Рудинама, и на организацију социјално-економских прили-

ка у њима. Почиње се са прошлошћу, именом и међама области, а 

завршавасе са социјално-психичким особинама становништва. Централни 

део студије чини опис насеља појединачно у свакој од потцелина истра-

живаног подручја. Потцелине Билећких Рудина, тј. субрегије су утврђене 

на основу пластике,односно морфологије простора. Села су се развила 

комбинацијама дејстава природе и човека – становништва, тј. народа, са 

                                                                                                                        
Јевто Дедијер – Живот и дело и Јевто Дедијер нови прилози за биографију – 

Дедијерова докторска дисертација. (Видети: Пецељ, 2009; Пецељ, 2017.). 
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својом друштвеном организацијом. Дедијер прати њихов развој кроз време 

и историјскогегрфски континуитет или дисконтинуитет и везује га за 

квалитет земљишта и његову (не)погодност за аграрно-сточарску полику-

лтуру. Његов став о везама природне средине и развоја типова села субли-

миран је у следећим речима: ,,У најстаријем типу рудинскијех села види се 

јасно она народна тежња за оснивањем села с јако разбијенијем кућама. 

Исто тако и у муслиманскијем селима са збијеним кућама види се јасно 

утицај варошке културе. Али видјели смо, како се ти типови постепено 

мијењају и прилагођавају природи земљишта и сточарском начину живота. 

Дакле види се на тијем селима, како етничке особине народа попуштају 

пред природним силама. У Рудинама се не могу никако разумјети поједини 

типови села без тачног познавања природе земљишта. Једна од најглавнијих 

сила, која је од првобитног старовлашког типа створила села са малијем 

групама кућа је оскудица у плоднијој земљи” (Дедијер, 1903: 720).  

У односу на претходно, дело Херцеговина Антропогеографске 

студије је доста сложеније. У њему је видљива научна зрелост аутора. Ту 

је обрађен и доста већи простор. Иако су антропогеографска истраживања 

Херцеговине вршена по Цвијићевим упутствима њихови резулати указују 

на велику епистемолошку самосталност аутора. Рад је састављен од две 

целине. Прву целину чине девет међусобно условљених и складнo увеза-

них поглавља у којима је приказана сва комплексност географије Херцего-

вине, а нагласак је на утврђивању законитости које говоре о узајамним 

везама деловања морфолошких, климатских, хидролошких и вегетаци-

јских специфиности, појединачно и заједнички, на развој насеља, станов-

ништва, привреде, и на концу на социјалну психологију. Другу целину 

чини класични антропогеографски приказ развоја насеља у потцелинама 

Херцеговачке области. 

,,Географска слика” сваког од насеља Херцеговине је приказана у 

форми врхунске научне синтезе, којом је расветљено синергијско дело-

вање географских, историјских, етнолошких, антрополошких, економских, 

социјалних, политичких и других детерминанти, које је довело до развоја 

насеља Херцеговине.У духу тога расветљени су постанак и развој насеља 

– историјскогеографска ретроспекција, његов географски положај, 

природне особине, економска база развоја (детерминанте доминантних 

економских активности становништва,посед, власништво над земљом, 

обичајно право, начин коришћења земљишта и сл.), демографски процеси 

(миграцијестановништва, исходишта и одредишта миграната, досељавање 

и одсељавање породица, порекло породица, религијска припадност, крсна 

слава и сл.). Дедијер села, системе сеоских насеља и форме њиховог 

испољавања по појединим предеоним целинама у Херцеговини и њеним 

деловима посматра као сложене и вишеслојне просторно-временске енти-
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тете, као хронотопе изграђене на интерактивном односу човека, сеоске 

породице, сеоске заједнице и географског простора, посебно херцегова-

чког камеан и крша – карста, у времену. Доводи их у везу са организа-

цијом друштва на једној страни, те са патријархалном организацијом 

породице на другој, и све повезује са народним градитељством оличеном у 

херцеговакој кући. Херцеговачка кућа је вернакуларни израз, тј. ,,приро-

дно стањe” (природна равнотежа) које траје у релацијама географско 

окружење – људи, у времену. У њеном изгледу, начину градње, материја-

лу од кога је саграђена, унутрашњој организацији, функцијама и односом 

према окружењу одсликан је идентитет природе и људи Херцеговине. 

,,Херцеговину је приказао у целини (обухватајући и Дувно) пок. Ј. 

Дедијер у својој Монографији Х е р ц е г о в и н а (Насеља VI, Београд 

1909), која, не само по ширини захваћене територије него и по ширини 

посматрања уопште, спада у научно највредније монографије у Насељима. 

Особито се истичу одељци о врстама сточарства и сточарским кретањима 

као и о миграцијама (Filipović, 1957: 13–14)”. 

У докторској дисертацији Das Hirtenursen der Hercegovina Antropo-

geographische Studie (Сточарска кретања у Херцеговини антропогеогра-

фска студија) сублимирани су резултати рада Јевта Дедијера на утврђи-

вању веза између природе Херцеговине и друштвено историјских прилика 

са организацијомсточарске привреде и начина живота у Херцеговини и 

њеним потцелинама. Теоријски и методолошки је оригиналан, утемељен је 

на комбинацији истраживачких полазишта српских, француских и аустри-

јских истраживача трансхумансе.  

У овим делима Дедијер је на специфичан начин указао на везе изм-

еђу географске средине са социјално-културним процесима у историјско-

географском развоју Херцеговине. Приликом објашњавања веза између 

социјално-културних процеса и историјскогеографског развоја, он је у 

оквирима макроструктурних регионалних форми, издвајаних на бази дом-

инантних целина рељефа, идентификовао комплексне физиономске зоне. 

Оне су обухватале целовит скуп  рељефних, хидролошких, педолошких и 

климатско-вегетацијских обележија, која су, на различит начин и у разли-

читим временским периодима, била друштвено-економски валоризована.  

Све три студије су урађене по сличним методологијама и имају гото-

во исте структуре, стим што постоје и одређена одступања од класичне 

матрице формиране на принципима хорологизма и посибилизмa. 

Значајан допринос развоју географског сазнања заснованог на 

комбинацији хоролошке и антропогеографске парадигме Дедијер је дао у 

делима Стара Србија: географска и етнографска слика и Нова Србија. 

Као образац за њихово писање послужила му је Цвијићева књига Основе 

за Географију и Геологију Македоније и Старе Србије. Ова дела су по 
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садржају и методологији слична, с тим што је Нова Србија концепцијски 

сложенија и по количини информација садржајнија. Стога,овде је акценат 

стављен на анализуу њој изнетих резултата. Њен концепт је најједноста-

вније изложио сам аутор. Он каже: ,,У овој књизи дао сам географски 

преглед о оним областима Старе Србије и Македоније које сачињавају 

Нову Србију. Покушао сам да тим прегледом дам што јаснију и што 

вернију слику о земљи, њеним природним особинама, и о животу њена 

народа. (...). Требало је приказивање удесити тако да оно буде у основним 

својим цртама научно, а у исто време и публици јасно. Међутим, та два 

захтева врло често се међу собом искључују. (...). У таким случајевима ја 

сам узимао у обзир махом ону публику која има извесна научна интере-

совања, и обрађивао сам та питања онако како се махом обрађују у нема-

чкој и француској литератури, с том само разликом што сам у многим 

случајевима давао општа научна објашњења о појединим географским 

појавама и научним теоријама” (Дедијер, 1913 : III – IV).  

Студија се састоји из два дела која чине складну целину. Први, 

Општи део је приказ природно-географских одлика територије која је 

ушла у састав Србије после Балканских ратова. У Посебном делу студије, 

истраживани простор је раздељен на географске области и макропредеоне 

форме, тј. регије, издвојене на бази условне хомогености природе и начина 

друштвене организације и живота људи (становништво, религијска и етни-

чка припадност људи, економске активности, организација породица и 

домаћинстава, посед, власништво над земљом, кућа, обичајно право и сл.). 

За сваку од области дат је антропогеографски опис у њој развијених варо-

ши. На концу, треба нагласити и чињеницу, да ово дело има за то време, 

модерну и оригиналну епистемолошку основу, сложену структуру и знача-

јне научне резултате, те да се као такво, може уврстити у научне моно-

графије изузетне вредности из области регионалне географије. У њему је 

исказана Цвијићева хипотеза да се природне области, под утицајем људи, 

културе и цивилизације трансформишу у потпуне географске области. 

Сагледавањем целокупног Дедијеровог научног опуса који је субли-

миран у претходно наведеним делима може се рећи да је он дао велики 

допринос, како у учвршћивању и надградњи позиција наше антропоге-

графије у географској науци, тако и упостављању научних темеља регио-

налне географије, на једној страни, те на другој, у синтетизовању њихових 

епистемологијаи научних резултата. 

Током свог рада Јевто Дедијер је као научник, географ и етнограф 

стекао значајан ауторитет, па се његово мишљење чуло и уважавало и ван 

научних кругова у коjима се кретао. Његови радови имали су одлучујући 

утицајна постављање темеља модерне географије у Босни и Херцеговини 

(Гњато, Стаменковић, 2002). 
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Јевто Дедијер је био први научник из Босне и Херцеговине изабран у 

звање доцента на Београдском универзитету. Умро је млад, али у зрелој 

стваралачкој фази, на крају Светског рата 1918. године. Он је био 

претходник великог броја младих људи, Xерцеговаца, који су касније своје 

знање стицали у београдским школама и на Београдском универзитету. О 

њиховим научним стремљенима сведоче Цвијићеве речи: ,,Скоро сам 

видео у Београду херцеговачку децу која су дошла да уче гимназију, и кад 

та деца изговарају речи наука и просвета, то је нешто сублимирано, 

божанско; она ће се посветити тим идеалима па ма ‘црну земљу јели и с 

листа воду пили” (Цвијић, 1923: 161). 

 

Уместо закључка 
 

На темељима Цвијићевог дела, као и комбинације хорологизма и 

посибилизма, прихваћених преконемачке и француске географске лите-

ратуре и личних познанстава са њиховим протагонистима, Цвијићев уче-

ник и савременик Јевто Дедијер је урадио више обимних студија о 

појединим просторним целинама Старе (Нове) Србије и Херцеговине.  

Иако је у његовом истраживању сточарских кретања у Херцеговини и 

при постављању концепције за географски приказ Нове Србије постајала 

сличност са немачком и француском географијом, ипак, златна жица његвог 

рада се развила кроз сарадњу са Јованом Цвијићем и његовим ученицима – 

Дедијеровим колегама, сарадницима и савреманицима. У то време, проу-

чавања која су се бавила географијом Српских земаља и у њима издвојених 

географских области, темељена су на теоријско-методолошкој основи којаје 

инклинирала ка антропогеографији, односно на спровођењу Цвијићеве пара-

дигме. Цвијићева географија је имала и улогу науке национално-политичког и 

државног значаја (прво за српску, а касније и за југословенску државу)6. На 

том пољу велики допринос је дао Дедијер (Пецељ, 2009). 

Значај Цвијића, Дедијера и осталих њихових сарадника не мери се 

само утицајима које су имале њихове књиге у доба када су настале, већ и 

                                                 
6 О томе сведоче речи Боривоја Милојевића, који каже: ,,Сем чисто научног, 

антропогеографски радови Цвијићеви имали су велики национално-политички 

значај. Његово дубоко познавање свих делова нашега народа, као и наших суседа, 

дало му је могућности да у свима великим догађајима, што смо их преживели 

последњих двеју деценија, учествује активно, тумачећи и обајшљавајући покрете 

који су се јављали. Тако је Цвијић био историчар свих оних потреса из којих је 

никла наша држава” (Милојевић, 1927: XIII). Цвијићево целокупно дело је 

потврдило премису која каже да су се значајне теорије о друштву и политици и 

начину њиховог истраживања рађале и као велики мисаони и практични одговори 

на изазове епоха у којима су се одвијали. 
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утицајима које су имале на развитак научне мисли код више генерација 

научника на пољима географије, етнографије и других природних и 

хуманистичких наука. Њихова дела су временом постале класичне 

референце српске и југословенске географије, тако да данас нема географа 

који доводи у питање њихов допринос модерној географији. Она су обеле-

жила читаву епоху развоја географске мисли, оставши симболом онога 

што нам једала српска географија са краја деветнаестог и из прве половине 

двадесетог века. Заснована су на чврстим и аутентичним темељима и 

вредностима, те су, без обзира на доба настанка, и даље гносеолошкa 

основa модерне српске географије. 
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Извод: Ђавоља варош представља врло карактеристичан геоморфолошки 

феномен у Србији, на којем су досадашњим проучавањима утврђене јединствене 

природне карактеристике. Од суштинског значаја за настанак овог локалитета, 

била је његова предерозивна историја. Ђавољу варош чини преко две стотине 

земљаних пирамида или камених стубова насталих на простору Топличког краја, 

који је током неогена био захваћен вишефазним вулканизмом. Ове специфичне 

природне творевине су током дуге геолошке еволуције модификоване дејством 

интензивних ерозионих процеса, пре свега механичким дејством кишних капи, 

денудацијом и радом ветра. На тај начин се земљане пирамиде скраћују и 

постепено нестају, али се истовремено формирају нове. У Европи и свету има 

сличних геоморфолошких феномена у Алпима (са обе стране превоја Бренер у 

Аустрији и Италији, код Болцана, затим у Валеријену, у покрајини Горња Савоја, 

у Француској), у Турској у области Кападокија и у Илиноису у Сједињеним 

Америчким Државама је чувена „Башта богова”. Међутим, у Ђавољој вароши, 

земљане пирамиде су бројније и знатно већих димензија од истих у свету. 
 

Кључне речи: Ђавоља варош, земљане фигуре (купе), ерозија, Кападокија 

(Турска), „Башта богова” (САД) 
 

Abstract: Devil's Town is very significant geomorphological phenomenon in Serbia 

with unique natural features. Its preerosive history was important for formation this pe-

culiar locality. Devil's town is composed of more than two hundred earthen pyramids or 

stone pillars formed on the territory of Toplica region, which was affected by multi-

phase volcanism during the Neogene period. During the long geological evolution, these 

specific natural features were modified by the erosion processes. The earth pyramids get 

shorter and gradually disappear, but at the same time new ones are formed. There are 

similar geomorphological phenomena in Europe and in the world: in the Alps on both 

sides of the Brenner Pass near Bolzano in Italy and Austria; in Valerian in the province 

of Upper Savoy in France; in the Cappadocia region in Turkey and The Garden of the 

Gods in the U.S. state of Illinois. However, the earth's pyramids in Devil's Town are 

numerous and much larger than others in the world.  
 

Key words: Devil's Town, Earth Figures (Coupes), Erosion, Cappadocia (Turkey), 

,,Garden of the Gods” (USA) 
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Увод 
 

Ерозија и деградација земљишта су појаве које су честе и специ-

фичне за сваку земљу. Под ерозијом се подразумева одношење материјала 

различитог литолошког састава са топографске површине, изазвано 

различитим врстама геоморфолошких агенаса (Петровић и Манојловић, 

2001). Ерозиони проблеми у Србији се нарочито везани за планинска 

подручја. Имајући у виду чињеницу да 75% њене територије чини брдско-

планински рељеф, губитак земљишта у овој области је веома значајан 

(Petković et al., 1999). Деградација земљишта услед ерозионих процеса 

показује да је стопа ерозије у планинским деловима Србије, слична онима 

у другим европским регионима (Kostadinov et al., 2014). Морфолошке 

карактеристике Србије су у тесној вези са врстом ерозије, односно агенсом 

који је изазива. Тако је у њеном северном делу доминанта дефлација тј. 

еолска ерозија, а у јужном водна ерозија (Morgan, 1986).  

Предмет овог истраживања је геоморфолошки локалитет у јужном 

делу Србије, назван Ђавоља варош. Настао је интензивним физичким 

разоравањем стена, денудацијом и механичким радом кишних капи. Те 

три врсте ерозије су најзначајније за формирање камених пирамида и 

мењање изгледа рељефа Ђавоље вароши. Читава Јужна Србија припада 

Родопском копну, које преставља најстарије и иницијално копно Балка-

нског полуострва. Изграђено је од неотпорних и водонепропустљивих 

стена палеозојске старости (Лазаревић, 2009). С тим у вези, природни 

услови су овде повољни за развој ерозионих процеса. 

По Моргану (1986) све три групе фактора – енергија рељефа, геоло-

шка грађа и степен заштите, на посебан начин утичу на развијање ерозије. 

Прва група фактора се односи на утицај рељефа на изазивање ерозионих 

процеса. Морфолошке одлике у јужном делу Србије карактеришу 

релативно стрми терени подложни спирању, што свакако погодује развоју 

ерозије (Лазаревић, 2004). Други фактор еродобилности јесте геолошка 

грађа терена, односно порозност стена. Како се највећи део Топлице 

састоји од стена слабе отпорности на агенсе из атмосфере (конгломерати, 

шкриљци и др.), процес спирања на њима је интензиван (Valjarević et al., 

2015). Са друге стране, чвршће и отпорније стене попут гранита и анде-

зита, присутни су само у појединим деловима проучаване регије (Morgan, 

1986). Процена стопе ерозије и губитка земљишта се заснива на 

емпиријском моделирању и теренским  мерењима (Петковић, 1993).  

У трећој групи су тзв. заштитни фактори од ерозије, у које спадају 

густина насељености односно концентрација становништва на датом 

подручју, као и степен пошумљености и искоришћености земљишта у 

пољопривредне сврхе. Шумске поршине у Топлици заузимају 46,6% 
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регије, док у општини Куршумлија којој територијално припада Ђавоља 

варош, шуме чине чак 63,5% km2 (РЗС, 2011). Оно што се може закључити 

на основу доступних статистичких података јесте чињеница да су се 

површине под шумама у периоду 1974-2011. године на нивоу Топлице као 

регије, али и свих општина које јој припадају, повећале. То се може 

објаснити депопулацијом која је све присутнија у планинским селима 

проучаваног простора, услед чега се смањују обрадиве пољопривредне 

површине (Valjarević et al., 2018). Осим тога, интензивно пошумљавање 

регије ради се у циљу спречавања ерозионих процеса.  Биодиверзитет 

подручја Ђавоље вароши је јако богат и преовлађују шуме храста сладуна 

и цера, китњака и граба, брдске и планинске букве (Крстић, 2016). 

 

Област истраживања 
 

Споменик природе Ђавоља варош је најзначајнији геоморфолошки 

споменик у Србији, кога чине два веома ретка феномена – 202 земљане 

пирамиде и два извора јако киселе и минерализоване воде. У регионално-

географском смислу припада Планинско-долинско-котлинској макроре-

гији Србије, односно субрегији Топлица. То је просторна целина која 

обухвата сливове река Топлица и Косаница, са површином од 2.180 km2 

(Марковић, 1966). По свом математички-географском положају Топлица 

се налази у средишњем делу северне хемисфере, ближе екватору него 

северном полу. Најсевернија тачка регије се налази на Великом Јастрепцу 

на 43°23' N, док је најјужнија на 42°52' N. Најзападније тачка се налази на 

20°56' Е, док је најисточнија тачка на 21°50' Е (Valjarević et al., 2015). Крај 

Топлица је добио име по истоименој реци у чијем се сливу налази више 

извора топле воде, који су коришћени као лечилишта и пре владавине 

Римљана (Рудић, 1978). У регионалном погледу, у њему се издвајају три 

дела: горња, средња и доња Топлица. Ђавоља Варош територијално 

припада горњој Топлици, која обухвата слив реке Косанице (Марковић и 

Павловић, 1995). Од Куршумлије, као центра горње Топлице, Ђавоља 

варош је удаљена 27 km југоисточно, док се у односу на Ниш као регио-

нални центар Јужне Србије, налази 89 km југозападно.  

Локалитет Ђавоља варош је скуп интересантних денудационих 

микрооблика рељефа у изворишном делу Ђачког потока, формираних на 

стрмим падинама две дубоко усечене јаруге – Ђавоље и Паклене. 

Процењује се да се овај природни феномен на североисточним падинама 

планине Радан састоји од 202 камене пирамиде, изграђене од пешчара и 

лапорца (Петровић и Манојловић, 2001). У геотектонском смислу Ђавоља 

варош има веома сложен положај, јер представља гранично подручје на 

коме се сучељавају Динариди Западне зоне млађих веначних планина са 
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Родопидима Средишње зоне громадних планина и котлина (Малешевић и 

др., 1974). Истраживано подручје је у неогену било средиште интензивних 

вулканских активности везаних за комплекс Леце, који се састоји од три 

калдере: калдера Ђавоље вароши, гајтанска и туларска (Srećković-

Batoćanin et al., 2010). Калдера Ђавоље вароши заузима највеће простра-

нство у оквиру Лецког андезитског масива и има пречник од 25 km 

(Јовановић, 1972). Услед интензивних и дуготрајних ерозионих процеса 

она је преиначена и разорена, док је њена геолошка грађа изузетно 

сложена. О томе данас сведоче разнобојне стене у залеђу камених купа, 

међу којима доминирају гнајсеви, кречњаци, конгломерати и бројне 

флишне творевине (Димитријевић и Дракулић, 1958). 
 

 
 

Слика 1. - Старе и нове камене купе у Ђавољој вароши 

(фото: И. Пењишевић, октобар 2016) 
 

Земљане пирамиде у Ђавољој вароши представљају врсту гравита-

ционо транспортне мешавине механички распаднутог неконсолидованог 

материјала (реголита), нераспаднутих стена и вегетације. Оне су сачињене 

од три слоја различитог састава: у основи је слој лапорца дебљине до 

једног метра, у средини жућаста глина дебљине до три метра, а изнад ње је 

најдебљи слој пешчара прекривен андезитским плочама. Камене купе су 

настале као резултат интензивних ерозионих процеса, који трају мили-

онима година уназад. Током еволуције оне се мењају, пролазећи кроз раз-

личите стадијуме развоја. Ови чудни геоморфолошки облици у Ђавољој 

вароши настају јер тврди камен (андезит) не дозвољава ерозију у тој мери, 

колико је она изражена на меким деловима купе са бочних страна (Петро-
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вић и Манојловић, 2001). Током дужег временског периода услед делова-

ња егзогених фактора (киша, снег, лед и ветар) и тврде андезитске капе 

падну са пирамида, чиме ове формације у рељефу полако нестану. Са 

друге стране, услед интензивног спирања тла, у рељефу се истовремено 

појављују и нове земљане пирамиде. Њихова висина се креће до 2 m, док 

старије камене купе достижу и до 15 m у висину и до 3 m у ширину (слика 

1). 

 

Климатско-хидролошке одлике локалитета Ђавоља варош 
 

Регион Топлице има одлике умерено-континенталне климе, са јасно 

израженим прелазним годишњим добима. Имајући у виду да Ђавоља 

варош припада горњој Топлици, климатске прилике у њој се знатно 

разликују у поређењу са нижим Добричем. Зима је овде изразито оштра и 

дуга (траје дуже од четири месеца), а просечно задржавање снежног 

покривача је од 55 до 80 дана (Kostadinov et al., 2008). Средње месечне 

температуре у јануару месецу се крећу у распону од 4,5 до 6,8°C. Свежа 

лета трају краће од 68 дана, а средње температуре у летњим месецима се 

крећу од 16 до 19°C (Маћејка, 1999). Како се са порастом надморске 

висине повећава и количина падавина, горња Топлица спада у кишовитије 

крајеве наше земље. Средња годишња количина падавина се креће у 

распону 600-900 mm, док максимална дневна количина може прећи и 

преко 100 mm (Petković et al., 1999). Најкишовитији месеци, мај и јун, 

добијају скоро двоструко већу количину падавина од најсушнијег месеца, 

октобра. Баш из тог разлога на преласку из пролећа у лето, јаке кише 

захватају горњу Топлицу и врло често изазивају поплаве у нижим 

деловима регије. Због велике количине падавина, природни услови у 

горњој Топлици су повољни за развој ерозионих процеса, нарочито оних 

који су изазвани дејством воде (Morgan, 1986).  

На локалитету Ђавоља варош налазе се и две раритетне хидролошке 

појаве. Једна се налази високо у брду на извору Ђавоље јаруге и њу мешт-

ани називају Ђавоља вода или Ђавоља ракија. Према анализи воде коју је 

урадило Српско хемијско друштво, вода са овог извора је екстремно 

кисела (pH~1,5), високе минерализације (15 g/l) и тврдоће (21,050d). 

Количине Al, Fe, Cu, Mn и Li су чак 10-1000 пута веће од дозвољених у 

пијаћој води (Радовановић, 1994). То се објашњава чињеницом да ова 

минерална вода извире у централном делу Раданског еруптивног масива 

кога изграђују андезити, дацити и њихови пирокластити. Вулканизам који 

је дао ове стене неогене је старости, а по литературним подацима његово 

дејство досеже и у старији квартар. Сви резултати указују да се овде ради 

о завршној фази вулканизма на Радан планини, а како је вода веома кисела 
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има и велику растварачку моћ, па су главне количине Al и Fe, а делом и K, 

унешене растварањем ових елемената из околних стена. Претпоставља се 

да ова вода делом испира и неке друге елементе из околних базичних 

стена. Сумпорна киселина која је најснажнији фактор за испирање 

елемената из околних стена, вулканског је порекла. Други извор се налази 

нешто низводније и зове се Црвено врело. Он је мање кисео и ниже је 

минерализације од Ђавољег извора. Због оксидације гвожђа вода поприма 

црвену боју, која у простору делује вома атрактивно. 

 

Геоморфолошки локалитети у свету слични Ђавољој вароши 
 

Најзначајнији геоморфолошки феномени слични Ђавољој вароши у 

свету су Кападокија у Турској и „Башта богова” у држави Колорадо 

(САД). Област Кападокија се налази у централној Анадолији и представља 

монументални комплекс настао у белом вулканском пепелу (Sarikaya et al., 

2015). Необичне камене формације, тзв. „вилењачки димњаци” су знатно 

веће висине од истих у Ђавољој вароши, с обзиром да премашују 50 m. 

Разликују се такође и по спољашњем изгледу, јер су изграђени од глатких 

стена. Поједине камене купе су истачкане бројним шупљинама, које 

представљају улазе у пећине (Froger et al., 1998). Геолошку грађу у основи 

чини дебео слој туфа прекривен танким слојем базалта и других вулка-

нских стена, које су отпорније на ерозију од туфа (Yilmaz et al., 2012). Два 

природна агенса са највећим утицајем на овом простору су падавине и 

ветар, који проузрокују ерозију са просечним кретањем у распону 0,21-

1,24 mm/год (Yilmaz et al., 2010). Ови вилењачки димњаци датирају из 

касног миоцена (пре 10 мил. год.), када се вулкански пирокластични 

материјал ширио на површини од преко 20.000 km2 (Rovella et al., 2016). 
 

  
 

Слика 2. - Геоморфолошки феномени у Кападокији (лево) и у САД (десно) 

(https://www.google.rs) 
 

https://www.google.rs/
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Регија Кападиокија је због свог јединственог историјског наслеђа, 

један од веома атрактивних туристичких локалитета у Турској. Овај тзв. 

„Зелве музеј на отвореном” који се састоји из три главне долине, 

проглашен је турском светском баштином, као један од најстаријих 

античких полуподземних насеља у региону (Kasmer and Ulusay, 2013). 

Други у свету геолошки феномен сличних карактеристика као 

Ђавоља варош је „Башта богова” у Северној Америци. Ова вулканска 

област у држави Колорадо захвата површину од 23.310 km2, а старост јој 

се процењује на 30-40 милиона година (Skinner and Porter, 2000). У 

геолошкој грађи скулптура доминирају дубоки црвено-розе и бели 

пешчари, конгломерати и кречњаци сложени хоризонтално (Hamill, 2012). 

Током плеистоцена, дејством ерозије и глацијације створене су садашње 

формације стена, које су вертикално нагнуте. Значајно присуство 

хематита, даје им изразито црвену боју (Noblett et al., 1987). Као и у 

Ђавољој вароши, и у „Башти богова” се на врху сваке пирамиде налази 

камен као природна заштита од ерозионих процеса (Valjarević et al., 2015). 

 

Закључак 
 

Иако за настанак камених пирамида у Ђавољој вароши постоји нау-

чно објашњење, мештани Топлице имају своја тумачења заснована на 

легендама и веровањима. Наука је потврдила да су интензивни ерозиони 

процеси који овде трају вековима, основни узрочник настанка земљаних 

купа. Наиме, материјал који се налази испод њих заштићен је од механи-

чког дејства ветра и кишних капи андезитском капом на врху, па из тог 

разлога опстаје у виду земљаних фигура које доминирају тереном. Пове-

ћање висине стубова потпомаже убрзана ерозија воде која отиче око њихо-

вог подножја, вршећи спирање материјала. Како је нагиб терена самог лока-

литета врло стрм, ерозија убрзава одношење растресите подлоге земљишта, 

па на тај начин долази до формирања младих и нових земљаних купа.  

Локалитет Ђавоља варош због својих природних феномена стављен 

је под заштиту државе још 1959. године, а 1995. године Уредбом Владе 

Републике Србије проглашен је за природно добро од изузетног значаја. 

Првом категоријом заштите обухваћено је 67 ha (Крстић, 2012). Комплекс 

земљаних пирамида, два извора изразито киселе воде, остаци цркве и 

саских рудника, као и целокупан природни амбијент Ђавоље вароши, 

представља велику туристичку атракцију. Иако није изабрана за једно од 

седам светских чуда, Ђавоља варош је била најбоље пласирани европски 

кандидат. Овај споменик природе годишње посети преко 60.000 туриста, 

којима је на располагању водич, ресторан и импровизована продавница 

сувенира на отвореном.  
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EROSION AS A FACTOR OF FORMATION OF DEVIL'S TOWN 

(TOPLICA REGION, SERBIA) AND SIMILAR LOCALITIES  

IN THE WORLD 
 

Summary 
 

Erosion and sedimentation problems are very complex. Erosion processes extend 

over a large region of South Serbia, because natural factors, affecting soil erosion are 

favourable. The entire South Serbia belongs to the Rhodope Mountains, which repre-

sents the oldest and the initial land of Balkan Peninsula. It was built from frail and wa-

terproof rocks of Paleozoic Era. In this regard, the natural conditions here are favorable 

for the development of erosion processes. The subject of this work is a strange geomor-

phological locality in the southern part of Serbia, called Devil's Town. It was created by 

intense physical weathering of rocks, denudation and mechanical work of raindrops. 

These three types of erosion are most important for the formation of the stone pyramids 

and changing the look of the Devil's Town relief. There are similar geomorphological 

phenomena in Europe and in the world: in the Alps on both sides of the Brenner Pass 

near Bolzano in Italy and Austria; in Valerian in the province of Upper Savoy in France; 

in the Cappadocia region in Turkey and The Garden of the Gods in the U.S. state of Illi-

nois. However, the earth's pyramids in Devil's Town are numerous and much larger than 

others in the world. By scientific research the importance of the site, which goes beyond 

the national borders, in addition to scientific and educational, would get an economic 

touch. Thus, the need will arise for the expansion of the area under the protection of the 

state, and the level of protection of this site will be raised. This would significantly con-

tribute to the popularization of Devil's Town, given that the tourist potential of this site 

is not nearly used to the extent which is characteristic of Cappadocia in Turkey and 

"Garden of the Gods" in Colorado.  
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Оригинални научни рад                                             Original scientific article 

 

УТИЦАЈ ГЕОГРАФСКИХ ФАКТОРА НА ПОЈАВУ  

МУЛТИПЛЕ СКЛЕРОЗЕ 
 

Миодраг Радановић1 

Самостални истраживач, Влајковићева 30, Београд 

 
Извод: У раду су анализирани географски фактори који могу утицати на појаву 

мултипле склерозе (МС). Физичкогеографски (географска ширина, геолошки 

састав, клима, хидрологија) и друштвеногеографски‒демографски (миграције, 

расна и етничка припадност, старост, пол, разлике у учесталости болести у граду 

и на селу, фактори исхране) жаришта, преваленција и географска распростра-

њеност болести у свету, историјат истраживања утицаја географских фактора на 

настанак болести. 
 

Кључне речи: Мултипла склероза (МС), историјат, географска ширина, 

климатски фактори, рељеф, годишње доба 

 

Abstract. In this paper iz analysed geographic factors which can influence on 

apperance of MS. Phisycogeographic (latitude, geology of sоil, clima, hidrology) and 

sociogeographic, demographic factors (migration, race and ethnicity, age, sex, 

differences in frequency in city and willage, nutrition factors), focus, prevalence and 

geographic distribution of desease in the world, history of researches influence of 

geographic factors on apperance of desease. 
 

Key words: Multiple sclerosis (MS), history, latitude, climatic factors, releif, season 

 
Увод 

 

Мултипла склероза (MС) је хронична, упална болест централног 

нервног система, код које нестаје нервно ткиви, а уместо њега се стварају 

поједина жаришта везивног ткива. То је прогресивна, неизлечива болест, 

која напредује и поред повремених побољшања нa крају доводи до инва-

лидитета и смрти. Није честа, захвата само око 2 популације, али је 

најчешће органско обољење централног нервног система (Мед. енцик. Том 

7: 143; Главан, 1963). 

Рад представља анализу МС са просторног и географског аспекта. 

Сви географски фактори који би могли имати утицаја на настанак МС, 

географска распрострањеност болести на Земљи, области са знатно већом 
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фреквенцијим појављивања (жаришта), који би могли указивати на неки 

од географских, спољашњих фактора или виш њих. Анализирани су и 

друштвено географски (демографски) фактори, који такође могу, у комби-

нацији са физичко географским играти значајну улогу у појављивању 

болести, али и постојање неког расног или етничког (генетског) фактора. 

Исхрана се разликује у појединим деловима Земље и код појединих наро-

да, тако да је и она анализирана. Као важан појам у епидемиолошким 

проучавањима, дат је преглед броја оболелих унутар неке популације у 

одређеном временском периоду (преваленција). 

 

Физичкогеографски фактори 
 

Чињеницу да се број оболелих мења са променом географске 

ширине изнели су бројни аутори (Limburg, Westlund, Kurland, Acheson, 

Sutherland). Генерално посматрано број оболелих се повећава од екватора, 

према северу и југу (Стеинертово правило). Иако ово није апсолутно 

уједначено, дистрибуција МС је евидентна. 

Висока фреквенција јавља се у Европи и јужној Канади између 45° и 

65° с.г.ш. Слични резултати забележени на јужној полулопти (Нови 

Зеланд) (Пантовић, 1983: 52) Бројна истраживања у Северној Америци 

(САД и Kанади) потврђују измену преваленције у правцу север - југ (Percy 

et al., 1982). У Северној Америци постоји нагли пораст МС од 38° с.г.ш. У 

Јапану је утврђена корелација између стопа преваленције и географске 

ширине. Стопе су више на северу, а ниже на југу. Овај градијент север‒југ 

указује на постојање спољњих (географских) фактора. Једино су у 

Окинави стопе више него што се очекује у односу на географску ширину, 

услед присуства америчке војне базе (Kuroiwa, 1980). Мутлу (1954) је 

утврдио измену преваленције у Турској у зависности од географске 

ширине (Левић, 1986). У Аустралији Сутерленд и сар. (Sutherland, 1962) 

потврђују измену фреквенције од севера према југу. Leibowitz et al., (1967) 

утврђују опадање броја оболелих према тропским регионима. Измена 

преваленције од севера према југу регистрована је на Новом Зеланду и 

далматинским острвима. Веома висока преваленција је на Крку (северни 

део), док на Малом Лошињу и Пагу, испод 45 с.г.ш. није регистрован 

ниједан случај МС. Утврђен је нагли пад преваленције МС испод 45 

паралеле. У Италији постоје значајне регионалне разлике у преваленцији 

МС у правцу север‒југ. Ленски (1978) је у бившем СССР приметио нагли 

пад МС оболелих од севера према југу (Пантовић, 1983: 60-61). Учесталија 

је у областима најудаљенијим од екватора. Издвојена је посебна отпорност 

без обзира на географску ширину (Wade, 2014). 
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Стопе преваленције у Европи и медитеранском басену су у корела-

цији са географском ширином. У односу на екватор број оболелих расте 

према северу и југу (Kurtzke, 2000). Leibowitz et al., 1967. године износе да 

опадање броја оболелих према тропским пределима указује да је заштитни 

фактор у обрнутом односу са географском ширином, поставка коју су 

раније изнели Westlund & Kurland (1953), Wurmser (1962) и Macchi et al., 

(1962). Постоје и тврдње да је почетак болести нешто ранији у јужнијим 

географским ширинама. 

На улогу климатских фактора у настанку болести указали су 

Кurland (1952), Acheson (1961), Kurtzke (1966) и Dean (1967). Негативна 

корелација инсолације и преваленције МС указује да је преваленција мања 

тамо где је инсолација већа. У тропским и суптропским областима МС је 

ретка болест. Највећа улога се приписује просечној годишњој темпера-

тури, инсолацији, надморској висини и сезонским варијацијама (Левић, 

1986). Витамин Д у Сунчевој светлости је важан заштитни фактор. Обо-

љење се више јавља у северним земљама са умереном и хладном климом. 

Велики значај аутори придају заштитном дејству Сунчевих зрака 

(Acheson, Sutherland, Kurland, Mutlu, Cendrowsky и dr.), јер је примећено да 

се у суптропским пределима болест ретко јавља (Оровчанец, 1971: 111). 

Leibowitz, Sharon i Alter су 1967. године установили да постоји 

висока корелација између времена средњег годишњег осунчавања и 

преваленције МС. Корелација је била негативна за регионе где је средње 

годишње осунчавање било велико. Ове земље имају ниску преваленцију, 

што се слаже са ранијим запажањима о географској распрострањености 

МС Davenport, још 1922. године, касније Limburg, Westlund & Kurland 

1953. године, Kurland, Acheson, Sutherland и сар. 1954. године) и њеном 

односу са средњом годишњом температуром (Оровчанец, 1971: 111-112).  

Нагли пад преваленције у Ријечком крају (Сепчић и Ледић, 1980) 

доводе у везу са инсолацијом, сматрајући да она има значајну заштитну 

улогу. У приобалском острвском делу инсолација се разликује значајно у 

односу на Горски Котар. У Горском Котару преваленција је двоструко 

већа у односу на приобалски острвски део (Пантовић, 1983: 131). Мада је 

корелација са средњом годишњом температуром високa, она је нижа од 

корелације са трајањем средњег годишњег осунчавања. Черначек и сар. 

(1971) у западној Словачкој констатују да је преваленција много виша у 

областима са нижом температуром. У Македонији (Симовски и Кова-

чевић, 1979) налази оболеле углавном у Тетову и подгорини Шаре, где је 

клима оштрија. У јужним, топлијим није регистровао МС оболеле 

(Пантовић, 1983: 101). 

По руским ауторима, Грашченков и сар. клима не мора имати неки 

важнији утицај. На западу Русије, где је клима блажа, установљен је већи 
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број оболелих него на истоку (Сибир), где је клима много оштрија 

(Oровчанец, 1971: 31). 

Установљено је да се у условима оштрије климе јавља више боле-

сника млађег узраста, а у зонама блаже климе већи број болесника стари-

јег узраста. Енглез Јакобс (Jacobs), износи да и космичкa радијацијa мoже 

играти улогу у етиологији МС (Оровчанец, 1971: 31). Barlow 1960 поку-

шава да успостави везу између географске дистрибуције МС и интензитета 

космичког зрачења. 

Могућност утицаја јаких метеоролошких поремећаја и хладноће на 

крвне судове изучавао је и Недзел. По њему, хладни пљускови изазивају 

ширење и скупљање крвних судова. Грчење на крвним судовима доводи 

до мањка кисеоника, и оштећења нерава. Улога грчења у појави МС иста-

кли су Греин (1939) и Лауер (1994) истиче значај хладне климе на наста-

нак болести. 

Болест се чешће појављује код особа које су првих 15 година живота 

провеле у умереним климатским условима, него код особа које су тај исти 

период провелe у тропским областима. 

У планинској области Горског Котара (Хрватска) установљен је 

велики број оболелих (Ледић и сар. 1971, 1980, Сепчић 1971; 1974; 1980). 

У Истри (Матерљан, 1983) налази већи ризик у планинским подручјима 

него у равничарском делу полуострва. Супротно овоме, Петреску је у 

Румунији утврдио ниску МС преваленцију у брдско–планиским преде-

лима, а високу у равницама на југу Румунује (Павићевић, 2000: 129). 

Черначек и сар. (1971) у западној Словачкој констатују да је преваленција 

значајно виша у областима са већом надморском висином. Према испити-

вању Матерљана (1983) у Истри, са блажом климом, ризик од МС већи је у 

планинским подручјима него у равничарском делу полуострва. 

Черначек и сар. (1971) у западној Словачкој не примећују значајну 

разлику у фреквенцији почетка болести у топлијем делу године у односу 

на хладнији, али констатују да је преваленција МС значајно виша у 

области са нижом температуром и већом надморском висином. Brody 

(1972) указује на значај сезонске варијације МС, доводећи у везу чешћа 

погоршања зими услед већег присуства микровируса. Неки аутори наводе 

да је пораст почетка МС везан за пролеће, кao и појава погоршања.  

Руски аутори указују на значај биохемијских фактора за настанак 

болести. Приметили су да се највећи број оболелих јавља у регионима са 

недостатком кобалта и бакра. 

Wikstrom (1975) примећује да су у Финској скоро сви оболели рође-

ни у долини реке Кироњаки, која често плави ово подручје. У Естонији и 

Литванији МС преваленција је висока у оним подручјима где се налази 
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велики број река и језера. Ово указује на могући утицај геолошких и хид-

рографских фактора на појаву обољења. 

 

Друштвено-географски (демографски) фактори 
 

Значај миграције истакнут је од стране више аутора (Alter, 1966; 

Dean, 1967; Kutrzke Houng, 1974; Detels, 1978 и др.) и односи се, пре свега, 

на миграцију из зоне високог у зону ниског ризика обољевања. Ризик изје-

дначавања са земљом у коју се мигрира наступа тек са наредном генера-

цијом (Ritter, 1980). Испитивање миграција становништва показује да у 

целини мигранти следе ризик места рођења. Тај ризик није одређен 

рађањем. Подаци о миграцији и географској дистрибуцији МС иду у 

прилог дефиницији ове болести као стеченој у раној адолесценцији, наста-

лој под утицајем спољашњих фактора (Радојичић, 1989).  

Dean (1994) је утврдио ниску преваленцију међу турским имигра-

нтима у Немачкој, насупрот њиховој високој преваленцији на Кипру 

(Павићевић, 2000: 139). Деан износи да је проценат код Африканаца, који 

никада нису напуштали земљу, веома низак, али код емиграната да је он 

скоро исти као код Европљана. Halpern утврђује да је болест код имигра-

ната који долазе из северне Европе учесталија, тј. да је број оболелих два 

пута већи од оних који долазе из јужне Европе, шест пута већа од оних 

који долазе из северне Африке и Азије и осам пута већи од Изралеаца који 

су рођени у Израелу, што је касније Antonovsky потврдио (Оровчанец, 

1971: 35). 

Ређи су примери имиграције из области ниског ризика болести у 

зону високог ризика. Такав пример представљају имигранти из западне 

Индије, који су се доселили у Лондон. Деца чији су родитељи имигранти, 

тј. прва генерација, имали су виши ризик обољевања од болести у односу 

на децу која су у Велику Британију дошла као прва имигрантска генера-

ција. Повећања ризика регистровано је и међу имигрантима из Вијетнама у 

Париз. Ризик обољевања се повећава при миграцији из зоне ниског ка зони 

високог ризика. 

Мигранти пре и за време адолесценције стичу ризик од обољевања 

земље у коју су мигрирали, а да после тога задржавају ризик земље у којој 

су до тада живели и где су рођени. Међу мигрантима из Европе у Израелу 

преваленција је 6-10 пута виша него код Афроазијата. И рођени Израелци 

имали су ниску преваленцију болести, слично Афроазијатима. Али, међу 

Европљанима који су мигрирали пре 15–те године је била присутна само 

1,7 пута више него код Афроазиата истог узраста, а потом се број нагло 

повећавао (Alter et al., 1962; 1966). Болест не настаје при рођењу или у 

раном детињству, а критични период представља пубертет. 
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Оровчанец је у Војводини утврдила да је МС најизраженија у гру-

пама са израженим миграторним тенденцијама (Немци, Јевреји, Чеси, 

муслимани из Босне, Црногорцима, Словацима и Русинима (Пантовић, 

1983: 101). Црногорци имају највишу преваленцију, па се сматра да су 

,,донели са собом” болест из Црне Горе. Обољевање је често у оним 

земљама чије су популације претежно састављене од потомака европских 

миграната.  

Питање односа оболелих. према полу није потпуно разјашњено, па 

су мишљења подељена. Leyden је још 1863. год. констатовао да је болест 

присутнија код жена. Бројна истраживања у свету ипак недвосмислено 

указују на већу диспозицију обољевања код жена. Мада неке статистике 

показују веће обољевање код мушкараца (Wechsler, Wilson), ипак је много 

већи број аутора који указују на предоминацију жена: Adams и Sutherlend, 

Mackay, Abb и Schaltenbrand, Alexander, Mcalpine, Rondvelle i Albaranes 

(Оровчанец, 1971: 63). У већини истраживања је у распону 1:1,1 до 1:2,6 у 

корист женског пола (Weinberger, 1966). Регионалне разлике то потврђују. 

Највећи однос је у Монголији, 7:1 (Павићевић, 2000: 158), а најмањи је у 

Румунији 1,1. Однос оболелих према полу је виши у источној Азији, где је 

однос жене мушкарци 3,0, него у Америци 2,6 (Atlas of MS, 2013). 

У Европи је тај однос од 1,1 до 3,4 у корист жена, и то у свим посма-

траним земљама. Најнижи је у Албанији (1,1), а највећи у Ирској (3,4) 

(Pugliatti, 2006). Тај однос је у Србији 1,9. У региону Шумадије и Помо-

равља однос 1,2:1 у корист жена, што потврђује уочену диспозицију већег 

обољевања код жена (Пантовић, 1983: 131). У земљама где је МС ретка тај 

однос је нешто већи, као на пример у Јужној Африци (Dean, 1967), где се у 

зависности од популационих група креће од 1,6 до 2,7 у корист жена 

(Левић, 1986). Shibasaki и сар. (1976) налазе у Јапану чешће присуство МС 

код жена. У Канади је однос 1:2,5. Oднос по половима се током времена 

повећава. На глобалном нивоу однос полова је 1:2. Код раног почетка 

болести однос је још већи и износи 1:3, па чак и више, ако је у питању 

касни почетак болести.  

Код деце је однос обољеваља између полова сличан као код одра-

слих (3:1). Изнад 50те МС се јавља подједнако код оба пола.  

Foser i Rit (1980), Keselring (1997) и Gustav et al., (1997) истичу да се 

обично појављује између 20–те и 25–те године. Интервал од 10-50 година 

обухвата скоро све случајеве. У детињству и старости, болест је веома 

ретка. Пре 15–те године јавља се веома ретко (Левић, 1988). 

У највећем броjу случајева болест почиње између 20–е и 40–е 

године. Почетак болести је сличан код оба пола, али се мало раније (1-2 

године) јавља код жена. Старост, типичан почетак је од корисних 

орјентира у дијагностици МС (Павићевић, 2000: 31).  
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Постоје тврдње да је почетак болести нешто ранији у јужним 

областима. Маrra (1984) указује чак на три случаја са почетком после 60–

те године. Eschbach (1966) наводи пример постављене дијагнозе у 67–ој 

години. Најранији забележени случај болести је код 2–годишњег детета 

(Bejar и Ziegler, 1984). МС је ,,болест младих људи”. У Мађарској се МС 

назива ,,болест младенаца” (Adam & Path, 1972). 

Kурцке и сар (1977) у САД указују на географску распрострањеност 

МС. Низак ризик обољевања у овој студији међу Јапанцима са Хаваја и 

Филипинцима указују на расну, односно генетску предиспозицију, а и 

улогу фактора околине у погледу географске дистрибуције (Левић, 1986). 

У САД је међу црнцима болест ретка, нарочито у односу на белце (Kurtzke 

et al., 1979). Болест је практично непозната међу афричким црнцима. Dean 

(1967) у Јужној Африци не налази међу 11 милиона Банту црнаца ни један 

случај болести.  

Georgi et al., (1961) у источној Африци, а нарочито у Етиопији, нису 

забележили ни један случај МС међу црнцима. Они сматрају да су јужна и 

западна Африка практично поштеђене од МС. (Пантовић, 1983: 98). Низак 

ризик је и међу Ескимима (Chan, 1977), орјенталном популацијом САД 

(Bonduelle & Degos, 1980) и америчким Индијанцима (Acheson, 1977), 

Египту (Wulften 1949), Лапонцима, Инуитима, Индији, жуте расе на 

Хавајима, острву Фиџи, Новом Зеланду (Mаори), Аустралији, Јакута, 

Евена, Евенка, Чукча и Јукагира (Сибир). 

Болест је знатно присутнија у кавкаској белој раси (Kurtzke, 1977). 

Због тога он сматра да је болест ,,терет” белог човека, који се из западне 

Европе раширио по Земљи, нарочито викиншким путовањима у средњем 

веку (Павићевић, 2000: 4). Најчешће се појављује код људи северноевро-

пског порекла (Sadownick, 1993). Велика разлика у стопама обољевања у 

Сибиру између домородачке популације и Руса указује на значајну улогу 

етничких фактора. 

Болест је ретка међу азијским народима, а међу староседеоцима 

Средње Азије је нема. Ниска преваленција је забележена међу аутохтоном 

популацијом у Казахстану, док је међу Русима, Украјинцима и Немцима 

била висока. У Узбекистану ниска код Узбека, а висока код Руса. У Турк-

менистану, код аутохтоног ниске, а код Руса високе (Павићевић, 2000: 

134). Етничка група Самис у северној Норвешкој ретко обољева од МС. 

Становници Сардиније су више подложни МС од других Италијана. 

Неколико хиљада година генетске усмерености малобројне и изоловане 

популације Сардинаца (Rosati, 2001). Етничке групе Инуити и Хутерити 

(Канада) ретко обољева од МС, иако живе у зони највише преваленције у 

свету. Међу Јерменима, Курдима, Азербејџанцима и Ромима МС је ретка. 
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Велики број истраживања указује на чешћу појаву МС у урбаној 

средини. Leibowitz et al., (1967) сматрају да сеоска средина има неку врсту 

заштитног фактора против МС. Ово би ишло у прилог ранијој поставци да 

је градско становништво више осетљиво на МС него сеоско (Westlund & 

Kurland, 1953, Wurmser 1962, Macchi et al., 1962. и други). У Црној Гори 

има три до четири пута више оболелих код урбаног него руралног 

становништва (Павићевић, 2000: 158). Swank сматра да је болест много 

чешћа код сеоског становништва, док то Millar & Schaltenbrand не 

потврђују, као Kurland. Georgi & Wuthrlich налазе да је учесталост МС у 

неким деловима градова веома висока, али разлози за овакву неједнаку 

расподелу нису непознати. 

Ewers сматра да је географска дистрибуција болести условљена 

начином припремања хране и њеном денатуризацијом, па предлаже строг 

дијететски режим исхране. Wolfgram (1975) указује на сличност геогра-

фске дистрибуције МС и канцера колона, посебно код жена, што указује 

на значај исхране, нарочито употребу димљеног меса и сира (Левић, 1986). 

Swank (1950) истиче да је МС присутнија у областима где се много у 

исхрани користи свињска маст (Павићевић, 2000: 38), а да у приморском 

региону Норвешке, где се користи доста риба има много мањи број 

оболелих него у континенталом делу. У прилог овоме ставу иде и податак 

да МС није присутна међу Ескимима, који у исхрани користе доста рибу.  

Dean (1974) истиче повезаност великог конзумирања млека са боле-

шћу. По њему фактори исхране (димљено месо и димљени сир), играју 

значајну улогу у настанку МС. Ово мишљење заступа и Волфграм (1975).  

Lauer (1994) истиче исхрану оскудну рибом и богату млечним 

производима као битне факторе у настајању МС (Павићевић, 2000: 151). 

Грашченикон истиче да се у областима где се једе већа количина воћа и 

поврћа јавља знатно мањи број болесника. 

Фактори околине који се узимају у обзир као могући разлог за ниску 

стопу МС у Јапану укључују дијету. Типична јапанска дијета богатија 

угљеним хидратима и рибом него типична западна дијета која садржи 

више протеина животињског порекла (Alter, 2000). 

 

Географска распрострањеност и преваленција 
 

Француски неуролог Жан Мартин Шарко (Jean Martin Charcot, 1825-

1893) први је указао на географску распрострањеност МС. По њему, 

болест је била чешћа у Француској, него у Немачкој и Енглеској. Број 

оболелих у свету од МС се процењује на око 2,5 милиона. Сматра се да се 

од тога око 40% оболелих налази у Европи (Dean, 1994). Курцке је 

извршио поделу МС на три зоне: Прва, зона високе учесталости је између 
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44°и 64° с.г.ш, и обухвата северне делове САД, већи део Европе и бившег 

СССР, исток Русије, Израел, Канаду, југоисток Аустралије и Нови Зеланд. 

Друга зона је зона умерене преваленције од 5° до 15º с.г.ш. Обухвата 

Јужну Америку и јужну Европу, југ САД, већи део Аустралије. Зона ниске 

преваленције oбухвата 0° до 4° с.г.ш, Азију, Латинску Америку и већи део 

Африке и Средњег Истока (Оровчанец, 1971: 33, Кurtzke, 2000). Сва под-

ручја средњег и високог ризика болести припадају Европи и некадашњим 

европским колонијама. 

Системска изучавања МС код становништва почела су 1929. године 

када је Сидни Алисон на основу регистрованих случајева у Северном 

Велсу, извршио процену преваленције (Rosati, 2001). 

Утврђено је значајно повећање преваленције са удаљавањем од 

екватора према северу и југу, осим неколико налаза који се не слажу у 

Аргентини и Канади. Највећа преваленција је између 45º и 65º с.г.ш. У 

многим областима на северној хемисфери постоји градијент преваленције 

са увећањем од југа ка северу (Sadownick, 1993).  

Преваленција је највиша у Северној Америци и Европи, а најнижа у 

Субсахарској Африци и источној Азији (Јапану) (Okinaka, Kurland). Прева-

ленција је висока у Скандинавским земљама, у Великој Британији, наро-

чито Шкотској (највиша у свету), Белорусији, Прибалтику, Поволожју. 

Највиша преваленција у Европи је у Шведској, Норвешкој, Шкотској, а 

најнижа у Албанији. У Јужној Америци, у Аргентини је највиша, шест 

пута већа него у Еквадору. У Латинској Америци је заступљена ниска и 

средња преваленција. Јапан има ниже стопе преваленције у поређењу са 

онима на истој географској ширини у земљама Запада. Међу црнцима у 

Америци је виша него у Африци, али далеко нижа од оне регистроване код 

белаца у Америци. Бројна истраживања у Северној Америци (Канади и 

САД), потврђују измену преваленције у правцу север–југ (Pugliatti, 2006; 

Kuroiwa, 1980; Atlas of MS, 2013). 

Преваленција је ниска међу Ромима у Мађарској и урбаним дело-

вима и предграђима Софије. Највиша преваленција је утврђена за старосну 

групу од 35-49 године са изузетком Ирске и Велике Британије (Северне 

Ирске и Шкотске) и Норвешке, где је преваленција била виша у старосној 

групи од 50-64. година. Високе стопе преваленције су и у Ослу, област 

Познањ (Пољска). Висока преваленција у Словенији, се објашњава, сли-

чно као и у Немачкој мешањем Словена и Немаца. Изузетно висока 

преваленција МС је установљена у Горском Котару, изолованом плани-

нском подручју са присутвом германске нације (Pugliatti, 2006). Poskanzer 

и сар. (1981) налазе до сада највећу преваленцију болести на Оркнеј и 

Шетландским острвима. 
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Нагомилавања и жаришта МС 
 

Примећене су нагомилавања, (фокуси или жаришта) оболелих од 

МС. Разликују се географска и темпорална жаришта. Svenson et al., 1994 у 

области Алберта, Канада налазе једно жариште и у Горском Котару, 

Хрватска (Сепчић и Ледић 1980, Матерљан и Сепчић 1994), Гниездо у 

Пољској (Wender & Kazmierski 1994). Јужни делови Шведске, висораван 

јужне Норвешке, Ботнијски залив, југозападни део Финске, област Умеа у 

северној Шведској (64° с.г.ш) Кurtzke (1968; 1974) је назвао Финоска-

ндинавско жариште (Левић и сар, 1986). Фокуси постоје и у кантону 

Горњи Валис (Bartschi & Rechai 1977), долини реке Роне у Швајцарској 

(Truillas et al., 1971).   

У Данској постоје жаришта у Јутланду и Фумену. У Швајцарској у 

пределу Базел–Арав–Минхен (Zurich) (Оровчанец, 1971: 34), у североисто-

чној Шкотској (Shepherd & Downie, 1978). Wikstrom и Palo (1975) налазе 

жариште у Финској у области Васа, долини реке Kироњаки. Финска у 

Турку, Порију и Хамеу, долини реке Роне у Француској, подручје Великих 

језера у САД (Пантовић, 1983: 55). 

Планинска област Горског Котара и региона Кочевја (Словенија) 

представљају мање темпорално жариште. У Црној Гори, у долини реке 

Лим. На северу Молдавије (Petrescu), Ки Весту на Флориди (Svenson et al., 

1994) у области Алберта (Канада) (Павићевић, 2000). 
 

Закључак 
 

Велики број истраживања упућује на закључак да су географски 

фактори важни у настанку МС. Они олакшавају да се болест брже испољи, 

а могу посредно утицати и на даљи ток болести. Највећи значај имају 

географска ширина, климатски фактори, нарочито температура и инсо-

лација. Ниска температура у комбинацији са недовољном инсолацијом 

вероватно утиче на појаву болести. Највећи значај се придаје недостатку 

витамина Д, који организам директно апсорбује преко Сунчевог зрачења, 

али и путем исхране. Веома ретко испољавање болести код неких раса и 

етничких група указује на постојање неког заштитног генетског фактора, 

који онемогућава настанак болести.  

Гомилање (жаришта) упућују на закључак да је МС суштински 

зависна од географских фактора и да се може третирати као егзогена 

болест средине. Ови подаци упућују на значај неког спољњих фактора или 

више њих у настанку МС. Оваква локална нагомилавања (жаришта) МС 

укаују на могући утицај великог броја узрочних, спољњих географских 
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фактора: климатских, геолошких, хидролошких, али и демографских (рас-

них, етничких, старосних), као и фактора исхране (велика количина масти 

животињског порекла). Садашња географска и расна распрострањеност 

указује на то да је МС болест белог човека и да је он миграцијама пре-

носио на друге континенте. Сваки фактор засебно не може имати 

одлучујућу улогу, али комбинација више њих вероватно утиче на појаву 

болести. 
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INFLUENCE OF GEOGRAPHIC FACTORS ON APPEARANCE OF 

MULTIPLE SCLEROSIS 
 

Summary 
 

Geographic factors that can influence on M.S. is physicogeographic (geogra-

phical latitude, relief, geology, clima, season, hidrology), demographic factors (migra-

tions, rase, ethnicity, age, sex, city and village), The researches pointed out the role of 

climate, especially insolation and heat. There is negative corelation between insolation 

end prevalence. Prevalence iz lower where is higher insolation and vice versa. Vitamin 

D in sunligh is important protective factor. M S. appears more often in colder areas and 

is very rare in tropic and subtropic gaographical zones. Since MS prevalence in Asia, 

and aspecially China, India and Japan, as well as Africa, is very low, and Europe toge-

ther with european collonies with white population comprise areas of high and medium 

risk. Low prevalence in black and yellow and high in white race. 

The highest prevalence was recorded in the group with prominent migratory 

tendencies. Increase of prevalence is prominent in northern Europe, North America and 

Russia. 

That is desase of young people. Its very rare in childhood and old age. M.S is 

almost unknown in some nations and races (northamerican Indians, Maoris, Huteritis, 

Jacutas, Samits, Roms, Escimos, Bantu people from Africa, Chinese, Indian). More 

often appears in urban than in rural areas. In woman is higher than in man.Woman have 

higher disposition ti desease. 

Ethic factors can also atribute to geographical distribution of M,S. Numerous 

researches indicated the role of migration and adolescence, especially the age of 15. 

Migration from areas of low prevalence to areas of high have great inflence for people 

that a younger from 15 (critical period). Migrant follow risk from its place of birth, 

Nutrition can be important protective factor. Specially diets, with more fruit, vegetable, 

fish and less meat (fat). Proper nutrition can reduce posibility of getting disease. There 

are focus or clusters of high frequency of MS.  

In appearance of M. S. more than one factor play important role In order to find 

real cause of disease, we must take into account all analysed geographical and also 

some medical factors.  

 

http://www.atlasofms.org/
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Оригинални научни рад                                             Original scientific article 

 

ТУРИСТИЧКА ВАЛОРИЗАЦИЈА АРХЕОЛОШКОГ ЛОКАЛИТЕТА 

ВИНЧА-БЕЛО БРДО 
 

Урош Стојанов, Добрила Лукић1*  

 *Осма београдска гимназија 

 
Извод: Валоризација је рађена по моделу туристичке валоризације културног 

добра Хилари ду Крос, који локалитет оцењује на основу два кључна фактора-

оцену туристичког сектора и оцену сектора менаџмента културног добра. На 

основу оцена пет професора Осме београдске гимназије дата је коначна оцена 

локалитета Винча. Локалитет је добио оцену 44,8 за туристички сектор и оцену 

37,8 за сектор менаџмента културног добра. На основу спроведеног истраживања 

дошли смо до закључка да археолошки локалитет Винча – Бело брдо треба да 

постане важнији чинилац у туристичкој понуди Србије. Највише оцене се односе 

на амбијент, важан је национални симбол, евокативно је место, поседује извесне 

особине које га јасно диференцирају од околних културних добара и асоцира се са 

културом. Локалитет има ниску оцену репрезентативности дестинације, осетљи-

вости културног добра и стања репарације. Због тога је потребно извршити 

ревитализацију археолошког локалитета Винча – Бело брдо што би се позитивно 

одразило на побољшање имиџа дестинације, запослености и економских ефеката. 
 

Кључне речи: Винча, Бело брдо, туризам, валоризација 

 

Abstract: The Hilary du Cros model was used for the purposes of this paper to assess 

tourism potential of thegiven site. The model is based on the cultural-tourism sub-

indicators. Assets are evaluated for these sub-indicators separately for the tourism sector 

and for the sector of cultural resources management. the assessment procedure was car-

ried out by teachers working at the Eighth Belgrade Grammar School. The assessment 

of the Vinca – Belo Brdo archaeological site for tourism potential has shown that the 

overall grade the site received for the indicators relative to the tourism sector was 44.6, 

where as the overall grade in the cultural management sector was 37,8. The research 

conducted has shown that the Vinca – Belo Brdo archaeological site should become an 

important element of the tourist offer of Serbia. The site received highest grades in re-

spect of the environment and it also stands for an important national symbol. It is an 

evocative place, possessing certain characteristics that clearly differentiate it from the 

surrounding cultural assetsand is associated with culture. The locality received low 

grades for representativeness of the destination, the sensitivity of the cultural asset and 

its reparation status. 
 

Key words: Vinča, Belo Brdo, tourism, assessment 

                                                 
1Контакт адреса: dobriladjerdap@gmail.com 

УДК 338.48(497.11 Винча-Бело брдо) 
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Увод 
 

Винчa – Бело брдо је археолошки локалитет из доба неолита. Налази 

се у насељу Винча у околини Београда, на обали Дунава. Сматра се да 

насеље у Винчи датира од 6200. године пре нове ере и остаци насеља 

припадају старчевској култури. Винча је највеће и најзначајније истражено 

неолитско налазиште у Европи. У њој се налазила метропола једне од 

најблиставијих култура европске праисторије. Чињеница да је Винча 

откривена веома рано, у првим деценијама бављења археологијом на 

Балкану, омогућила је да се читав период позног неолита у овом делу 

света назове њеним именом – винчанска култура. Свакако да је и десет 

метара дебео културни слој, у коме су садржане све фазе ове културе, 

заслужан за статус епонимног налазишта. Винча је за сада једини 

локалитет ове културе где су заступљене све фазе развоја винчанске 

културе. Насеље заједнице која се бавила земљорадњом, ловом и 

риболовом трајало је на овом месту читавих 1000 година, између 5500 и 

4500. пре нове ере. У бројним истраженим слојевима пронађени су остаци 

стамбених објеката као и комуникације, налик улицама, између њих 

(Ћирковић, 2005). Богатство налаза са овог локалитета (од керамичких 

посуда, фигуралне пластике, алатки од животињских костију и глачаног и 

окресаног камена, остатака кућа) говори у прилог да је Винчанска култура 

на овом месту била просперитетна, што потврђује дуготрајност насеља. 

Локалитет Винча се налази на око 14 km низводно од Београда, и 

локалитет се простире на око 400 m². Најзначајнији за популаризацију 

овог локалитета јесте професор Милоје Васић, који је започео ископавања 

1908. године (Ћирковић, 2005). Винча има велики туристички потенцијал, 

прво због близине Београда и већих саобраћајница попут аутопута 

Београд-Ниш, као и Дунава. Мане су неадекватна презентација читавог 

локалитета, као и недовољна заштита локалитета, јер услед утицаја 

подземних вода на земљиште испод локалитета, читаво земљиште на том 

подручју клизи ка Дунаву. Локалитет Винча није ушао у избор 7. 
најугроженијих  локалитета у Србији 2013. године и самим тим није добио 

потребна средства за развој. Потенцијал овог археолошког локалитета 

представља његово одрживо коришћење за развој културних, туристичких 

и других привредних делатности, док се ограничења односе на његову 

недовољну заштиту, неадекватну презентацију и интерпретацију, 

непоштовање или недефинисање границе заштићене околине и заштитних 

зона око локалитета, који још увек нема третман развојног ресурса и 

економског добра. Циљ овог рада јесте валоризација локалитета Винча – 

Бело брдо, на основу које ће се утврдити могућности за развој туризма на 

овом простору. 
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Туристичка валоризација према моделу Хилари ду Крос 
 

За потребе овог рада коришћена је туристичка валоризација према 

моделу Хилари ду Крос. У оквиру овог модела постоје културно-туристи-

чки субиндикатори и њихове оцене посебно за туристички сектор, а 

посебно за сектор менаџмента културних добара. У туристичком сектору 

се валоризују тржишна привлачност културног добра и фактори од значаја 

при дизајнирању туристичког производа, а у сектору менаџмента култу-

рних добара, културни значај и робусност. Субндикатори се појединачно 

оцењују оценама од 1 до 5, мада постоје и субиндикатори са мањим макси-

малним оценама од 5. На крају се оцене сабирају и дају збирну оцену за 

сваки сектор, након чега се поставља матрица тржишне привлачности и 

робустности са 9 ћелија које су означене М (и,ј) (и,ј=1,2,3). На основу 

укупне оцене коју је добило приликом валоризације, свако културно добро 

одређује се којој ћелији у матрици припада. Закључак о субиндикаторима 

тржишне привлачности културног добра за туристички сектор: 
 

Табела 1. Матрица тржишне привлачности и робусности по моделу Хилари ду 

Крос (Берић, Милојевић, Томић, Марковић, 2011, Марковић, Петровић, 2012, 

Ромелић, Пивац, Кошић, 2006) 

           
 

 

Робустност 

41-60 M(1,1) M(1,2) M(1,3) 

21-40 M(2,1) M(2,2) M(2,3) 

0-20 M(3,1) M(3,2) M(3,3) 

 0-20 21-40 41-60 

 Тржишна привлачност 
 

M (1,1) – висока вредност индикатора културни значај/робустност и мала 

тржишна привлачност 

M (1,2) – висока вредност индикатора културни значај/робустност и 

средња тржишна привлачност 

M (1,3) – висока вредност индикатора културни значај/робустност и 

висока тржишна привлачност 

M (2,1) – осредња вредност индикатора културни значај/робустност и мала 

тржишна привлачност 

M (2,2) – осредња вредност индикатора културни значај/робустност и 

средња тржишна привлачност 

M (2,3) – осредња вредност индикатора културни значај/робустност и 

висока тржишна привлачност 

M (3,1) – мала вредност индикатора културни значај/робустност и мала 

тржишна привлачност 
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M (3,2) – мала вредност индикатора културни значај/робустност и средња 

тржишна привлачност 

M (3,3) – мала вредност индикатора културни значај/робустност и висока 

тржишна привлачност 
 

Да би се избегла субјективност приликом туристичке валоризације 

археолошког локалитета Винча – Бело брдо, оцењивање су извршили 

професори Осме београдске гимназије: два географа, један историчар 

уметности, један историчар и један професор математике. Интервјуисање 

са оцењивањем вршено је у току децембра месеца 2018. године. Испи-

таници су из Голупца, Новог Сада, Београда, Винковаца и Винче, сви су 

упознати са локалитетом и посетили су га бар једном у последњих пет 

година. На основу оцена испитаника субиндикатора туристичке валориза-

ције, добијене су средње оцене сваког појединачног субиндикатора, а 

њиховим даљим сабирањем реална оцена атрактивности археолошког 

локалитета Винча – Бело брдо. 

 

Резултати валоризације 
 

Амбијент - Локалитет Винча се налази у самом насељу Винча, 

практично на обали Дунава, на неких 15 km од центра Београда. Винча је 

оцењена оценом 4,4 за свој амбијент. 

Добро познато ван локалне средине - Локалитет Винча је 

унеколико познат у региону (оцена 3,2) и није нешто нарочито популаран. 

Важан национални симбол – С обзиром на то да је локалитет 

Винча непокретно културно добро од изузетног значаја, требало би да 

постане важан национални симбол. Оцена 4,6. 

Евокативно место - Постоје разне легенде и приче везане за ово 

место, а сам локалитет поседује јако високу историјску вредност, оцена 4. 

Поседује особине које га јасно диференцирају од околних култу-

рних добара - У ближој околини немамо сличан локалитет са оваквим 

карактеристикама тако да је јасно диференциран од околних атракција, 

оцена 4,8. 

Привлчно за специјалне потребе – Иако се Винча може искори-

стити за специјалне потребе попут неких културних манифестација, сим-

позијума и слично, није довољно развијена у том смислу, односно нема 

услова за такве активности. Оцена 4,2. 

Комплементарно је са другим туристичким производима – С 

обзиром да је Винча на самој обали Дунава, као и у непосредној близини 

Београда, Винча има велики потенцијал за повезивање са другим туристи-

чким производима како на Дунаву, тако и у Београду. Оцена 4. 
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Туристичка активност у региону – У близини локалитета не 

постоје повољни услови за развој туризма, тако да је у ближој околини 

туристичка активност јако слаба, док је у широј околини Београд са врло 

развијеним туризмом. Оцена 2,4. 

Дестинација се асоцира са културом – Локалитет се са културом 

асоцира у високој мери. Оцена 4,6.  

Приступ културном добру – Великом делу локалитета се може 

приступити. Оцена 2,4. 

Добар транспорт од популационог центра до културног добра – Вин-

ча се налази у близини Смедеревског пута, Аутопута Е-75 и Дунава на коме 

нема адекватног пристаништа за бродове и чамце да би се тим путем дола-

зило до локалитета Винча. Такође постоји градска линија аутобуса 307 која 

саобраћа од Винче до окретнице у Устаничкој улици у Београду. Оцена 2,4. 

Близина других културних атракција – У околини Винче се налази 

Гроцка, са Грочанском варошицом која има статус непокретног културног 

добра, због свог карактеристичног изгледа и Ранчићевом кућом који је 

такође проглашена за непокретно културно добро од великог значаја за 

Републику Србију. Такође, у широј околини се налази Београд као велики 

туристички центар, где туристи могу обићи Калемегдан, Храм Светог 

Саве, Кнез Михаилову улицу, Скадарлију и слично. Оцена 1,8. 

Услужне погодности – Услужне погодности локалитета Винча 

нису велике. Испред локалитета се налази паркинг за возила, викендом су 

организоване посете у пратњи стручног водича и у близини локалитета 

постоји ресторан. У туристичку понуду локалитета Винча треба уврстити 

још неке занимљиве садржаје, попут неких паноа за едукацију о локали-

тету, интерактивних табли, радионица или слично. Велики проблем је тај, 

што локалитет ради само у периоду од 1. априла до 31. октобра, док се ван 

тог периода посете најављују и договарају. Оцена 1,8. 

Естетска вредност – Естетска вредност овог локалитета је веома ви-

сока, с обзиром на то да је Винча позната по фигурама од глине. Оцена 1,6. 

Историјска вредност – Винчанска култура датира још из доба 

неолита, око 6200. године п.н.е. и једна је од технолошки најнапреднијих 

култура праисторијског света, те пружа увид у то како се живело у 

ранијим временским периодима. Оцена 2.  

Едукативна вредност – Услови за привлачење све већег броја како 

страних тако и домаћих туриста су јако повољни, јер би могли да науче 

доста тога о праисторији на овом локалитету. Оцена 2. 

Друштвена вредност – Винча има потенцијала за одржавање мно-

гих културних манифестација, конференција, конгреса и слично. Оцена 2. 
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Реткост културног добра на дестинацији или у региону – Винча 

по својим карактеристикама спада у категорију локалитета који су ретки 

не само у нашој земљи и региону, већ и у Европи и свету. Оцена 2,8. 

Репрезентативност за дестинацију – Винча као добар репрезент 

времена у којем је настала, могла би у већој мери бити искоришћена за 

промовисање туризма како у локалној средини, тако и у Србији уопште. 

Оцена 3,6. 

Осетљивост културног добра – Културно добро је веома осетљиво, 

јер се ради о доста старом локалитету на коме би свака неконтролисана 

акција могла оставити негативне последице на локалитет. Оцена 1,4. 

Стање репарације – Неки делови локалитета су реконструисани, али 

и даље постоји проблем са клизиштем који мора бити решен. Оцена 1,2. 

Постојање плана управљањем културним добром – Планови упра-

вљања културним добром су регулисана урбанистичким и просторним 

плановима града Београда и градске општине Гроцка. Оцена 1,2. 

Регуларни мониторинг и одржавање – Мониторинг и одржавање 

су присутни у извесној мери на локалитету Винча, мада би се могло више 

пажње посветити овом питању. Оцена 1,6. 

Потенцијал за текуће инвестирање и консултацију кључних 

стејкхолдера – Пошто се археолошко налазиште Винча налази под окри-

љем Музеја града Београда, може се претпоставити да Винча може бити 

интересантна за инвестирање, јер је препознат потенцијал туризма на овом 

локалитету. Оцена 4. 

Могућност негативног утицаја великог броја посетилаца на 

стил живота и културне традиције локалне заједнице – С обзиром на 

то да се локалитет Винча налази у оквиру насеља Винча, постоји средња 

могућност да се туристичка активност негативно одрази на живот локалне 

заједнице. Оцена 3,6.  

Могућност негативног утицаја великог броја посетилаца на стил 

живота и културне традиције локалне заједнице - С обзиром на то да је 

локалитет уређен и да за обилазак постоји привремени музеј, постоји мања 

могућност за негативан утицај на физичко стање локалитета, оцена 3,4. 

Могућност да модификација као део развоја производа има нега-

тиван утицај на физичко стање културног добра – С обзиром на то да 

је локалитет Винча културно добро од изузетног значаја и под заштитом је 

државе, могућност да се модификација негативно одрази на културно 

добро је релативно мала. Оцена 3,4. 

Могућност да модификација као део развоја производа има нега-

тиван утицај на стил живота и културне традиције локалне заједнице 

– Овај индикатор има средњу могућност, јер се локалитет налази у 

насељеном месту. Оцена 3,6. 
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Табела 2. Резулати валоризације археолошког локалитета Винча – Бело брдо  

према моделу Хилари ду Крос (Берић, Милојевић, Томић, Марковић, 2011, 

Марковић, Петровић, 2012, Ромелић, Пивац, Кошић, 2006) 
 

Културно 

добро 

Туристички  

сектор 

Сектор менаџмента 

културних добара 

М (и,ј) 

 Туристичка 
привлачн. 

културних 

добара (Σ) 

Фактори од 
значаја при 

дизајн. тур. 

произв.(Σ) 

Укупно Културни 
значај (Σ) 

Робустност 
(Σ) 

Укупно  

Винча-

Бело брдо 
36,2 8,4 44,6 14 23,4 37,4 M (2,3) 

 

Према туристичкој валоризацији археолошког локалитета Винча – 

Бело брдо укупна оцена индикатора туристичког сектора износи 44,6, а 

сектора менаџмента културних добара 37,4. Према матрици тржишне 

привлачности и робустности према моделу Хилари ду Крос археолошки 

локалитет Винча – Бело брдо се налази у категорији М (2,3), што значи да 

има осредњу вредност индикатора културни значај/робустност и високу 

тржишну привлачност. Овај археолошки локалитет сходно туристичкој 

валоризацији представља атракцију регионалног карактера и има изузетно 

велики потенцијал за формирање атрактивнијег туристичког производа. 

 

Закључак 
 

На основу спроведеног истраживања дошли смо до закључка да 

археолошки локалитет Винча – Бело брдо треба да постане важнији чини-

лац у туристичкој понуди Србије. Највише оцене се односе на амбијент, 

важан је национални симбол, евокативно је место, поседује извесне 

особине које га јасно диференцирају од околних културних добара и асо-

цира се са културом. Локалитет има ниску оцену репрезентативности 

дестинације, осетљивости културног добра и стања репарације. Због тога 

је потребно извршити ревитализацију археолошког локалитета Винча – 

Бело брдо што би се позитивно одразило на побољшање имиџа дести-

нације, запослености и економских ефеката. Локалитет Винча има велики 

потенцијал за туристички развој јер се налази надомак Београда, на обали 

је Дунава и има не тако лошу повезаност са регионалним и међународним 

путевима у нашој земљи. У Винчи постоје могућности за развој екску-

рзионог туризма, а изградња пристана за туристичке бродове на Дунаву 

који би могли да повезују Винчу са Београдом, као и са осталим местима 

на Дунаву, попут Гроцке или Смедерева, допринела би развоју туризма 

уопште на овом локалитету.  
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Uroš Stojanov 

Dobrila Lukić 
 

ASSESSMENT OF THE VINCA – BELO BRDO ARCHAEOLOGICAL 

SITE FOR TOURISM POTENTIAL 
 

Summary 
 

Vinca is the largest and the most important Neolithicarcheological sitein Europe 

at which exploration has taken place. The site of Belo Brdo in Vinca is located 14 km 

downstream from Belgrade, on the right bank of the Danube. This archeological site has 

shown potential for sustainable use for the promotion of cultural, tourism and other 

economic activities. On the other hand, its disadvantages are related to the fact that it 

has not been sufficiently protected or adequately presented and interpreted. In addition, 

the boundaries of this protected area and safety zones around the site have not been de-

fined or they are not respected. What is more, the site has not yet been treated as a re-

source for development or an economic asset. The aim of this paper is to assess the Vin-

ca - Belo Brdo site and identify opportunities for tourism development in this area based 

on the results of the assessment. The Hilary du Cros model was used for the purposes of 

this paper to assess tourism potential of thegiven site.The model is based on the cultur-

al-tourism sub-indicators. Assets are evaluated for these sub-indicators separately for 

the tourism sector and for the sector of cultural resources management. Assets are rated 

for every individual sub-indicator and are given a grade on a scale from 1 to 5, although 

there are some sub-indicators for which maximum grades are lower than. In the end, all 

grades are added up and the asset is given an aggregate score for each sector, followed 

by a matrix of market appeal and robustness having 9 cells labeled M (i, j) (i, j = 1,2,3).  
 

https://www.serbia.com/srpski/posetite-srbiju/kulturne-atrakcije/arheoloska-nalazista/vinca-kolevka-evropske-civilizacije/
https://www.serbia.com/srpski/posetite-srbiju/kulturne-atrakcije/arheoloska-nalazista/vinca-kolevka-evropske-civilizacije/
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Оригинални научни рад                                                  Original scientific article 

 

ОБЈЕКТИ ГЕОНАСЛЕЂА НАСТАЛИ РАДОМ ВЕТРА КАО 

ТУРИСТИЧКИ МОТИВ СРБИЈЕ 
 

Исидора Ранисављевић, Добрила Лукић1* 

 *Осма београдска гимназија 

 
Извод: Циљ овог истраживања је да покаже квалитативну и квантитативну 

процену објеката геонаслеђа настали радом ветра као туристичких мотива, чиме 

ће се утврдити њихова употребна и прометна вредност. За процену туристичке 

валоризације геонаслеђа вредновано је 6 индикатора на следећи начин: оцена 1- 

није за туристичку презентацију, недовољан квалитет, оцена 2- локални тури-

стички значај, квалитет задовољава, оцена 3- регионални значај, добар квалитет, 

оцена 4- национални значај, врло добар квалитет, оцена 5- међународни тури-

стички значај, одличан квалитет. Општа туристичка вредност је просечна оцена 

анализираних индикатора. Највеће оцене туристичке валоризације објеката гео-

наслеђа насталих радом ветра везане су за туристичко-географски положај, тури-

стичке вредности мотива у окружењу и значај геонаслеђа за културу и привреду 

једне земље. Укупна туристичка вредност геонаслеђа показује да те локације 

углавном представљају комплементарне туристичке вредности.  
 

Кључне речи: туризам, објекти геонасеђа, туристичка валоризација, елементи 

туристичке валоризације 

 

Abstract: The aim of this study is to demonstrate qualitative and quantitative evalua-

tion of geoscientists objects created work wind as tourist motifs, which will determine 

their usage and traffic value. For the assessment of the wind-formed geoheritage sites 

we assessed 6 indicators as follows: grade 1 - not suitable for being put on the market 

since it is lacking in quality; grade 2 - relevant to local tourism, of satisfactory quality; 

grade 3 - relevant to regional tourism, of good quality; grade 4 - relevant to national 

tourism, of very good quality; grade 5 - relevant to international tourism, of excellent 

quality. The mean result of all grades awarded for the indicators that have been ana-

lyzed represents the overall tourism value of every site The wind-formed geoheritage 

sites have received the highest grades in the process of assessment of their potential for 

tourism for their tourism and geographical position, the tourism values of the surround-

ing attractions and the relevance of geoheritage for the culture and economy of the 

country. The overall tourism value of the wind-formed geoheritage sites shows that 

those sites mostly represent complementary tourism values.  
 

Key words: tourism, geoheritage sites, tourism valorization, elements of tourist valori-

zation 
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Увод 
 

Прва систематска геолошка истраживања у Србији извршена су 

почетком XX века, а иницирана су од стране утемељивача природних 

наука: Јосифа Панчића, Јована Жујовића, Јована Цвијића, Саве Уроше-

вића, Светолика Радовановића, Петра Павловића, Владимира Петковића, 

Јеленка Михајловића и Димитрија Антуле. Након тога покренуте су и прве 

активности за заштиту објеката геонаслеђа. Петар Павловић је 1924. год-

ине покренуо иницијативу за заштиту пећина у кањону Злотске реке, што 

је и први значајан предлог за очување споменика природе. Године 1995. је 

формиран Национални савет за геонаслеђе Србије и одржан први научни 

скуп посвећен геонаслеђу Србије (Белиј, 2008). На том научном скупу 

одржаном у Новом Саду дата је дефиниција геонаслеђа која је касније као 

таква ушла у Закон о заштити природе из 2010. и гласи: ,,Геонаслеђе Срб-

ије чине све геолошке, геоморфолошке, педолошке и посебне археолошке 

вредности настале у току формирања литосфере, њеног морфолошког 

уобличавања и међузависности природе и људских култура, које због 

изузетног научног и културног значаја, као и јединс-твеног геонаслеђа 

Европе, односно света, морају бити посебна брига свих друштвених 

фактора у Србији”. Други научни скуп о геонаслеђу Србије организован је 

у Београду 2004. године. Тада је и штампан Инвентар објеката геонаслеђа 

Србије са 650 објеката, који још увек није готов (Маран Стевановић, 2014, 

Лукић, 2015). 

Управо међу тих 650 објеката налазе се и 9 геоморфолошких и хид-

ролошких објеката насталих радом ветра, чију ћемо туристичку валори-

зацију овде представити. То су: Делиблатска пешчара, Суботичка пеш-

чара, Рамско-затоњска или Рамско-голубачка пешчара, Тителски брег, 

Сремска лесна зараван, Банатска лесна зараван, Телечка лесна зараван, 

Бачка лесна зараван, Лудашко језеро и Палићко језеро. 

 

Методологија 
 

Ради одређивања опште туристичке вредности објеката геонаслеђа 

који су настали рaдом ветра подељена је анкета професорима географије 

Осме београдске гимназије. У тој анкети 3 професора, као и ја, оцењивали 

су следеће индикаторе: туристичко-географски положај, туристичка вре-

дност амбијента, туристичка атрактивност и препознатљивост, степен 

развијености туристичких капацитета и опремљености објекта геонаслеђа, 

туристичка вредност комплементарних мотива објеката геонаслеђа и 

значај геонаслеђа за културу и привреду једне земље. Објекти геонаслеђа 
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су вредновани на основу анализе елемената туристичке валоризације на 

следећи начин, према С. Ћирковић (2005): 

оцена 1 – није за туристичку презентацију, недовољан квалитет 

оцена 2 - локални туристички значај, квалитет задовољава 

оцена 3 - регионални значај, добар квалитет 

оцена 4 - национални значај, врло добар квалитет 

оцена 5 - међународни туристички значај, одличан квалитет. 

Oцена туристичко-географског положаја објеката геонаслеђа 

добија се као средња вредност оцена следећих показатеља: односа контра-

ктивне зоне објекта геонаслеђа и дисперзивних зона у ближем и даљем 

окружењу, положаја објекта геонаслеђа према путевима, железничким 

пругама, пловним рекама и аеродромима, односа према другим тури-

стичким вредностима (Ћирковић, 2005).  

Утврђивање контрактивне зоне објеката геонаслеђа од велике је 

важности из разлога што се на основу ње може планирати пласман пропа-

гандног материјала, туристичка тражња и димензионирање објеката за 

смештај туриста у местима туристичке понуде. Пошто најужу дисперзивну 

зону имају највећи градови, највећу туристичку вредност имају они 

објекти геонаслеђа који се налазе у близини Београда и Новог Сада (Ћир-

ковић, 2005).  

Саобраћајни положај зависи од квалитета саобраћајница и њихове 

пропусне моћи, као и фреквенције у различитим временским условима. 

Најповољнији положај имају локалитети који се налазе у Београду и 

Новом Саду и њиховој близини зато што се налазе на ауто-путу Е-75 и 

прузи истог правца који повезују средњу и јужну Европу и југозападну 

Азију. У Београду се такође налази и аеродром. У њиховој близини је и 

пут Е-70 који повезује Београд са Загребом (Ћирковић, 2005).  

Када се анализирају приступачност и положај објекта геонаслеђа 

са вредностима у окружењу међународни туристички значај нема ниједан 

објекат, јер се у њиховој непосредној близини не налази ниједан локалитет 

са УНЕСКО-ве листе светске баштине (Ћирковић, 2005).  

Туристичка вредност амбијента је елемент туристичке валориза-

ције који утиче на целовитост доживљаја објеката геонаслеђа, с бозиром 

на то да подразумева природне и антропогене, као и створене туристичке 

мотиве. Уклопљеност објекта у амбијент и прилагођеност амбијента обје-

кту геонаслеђа веома је значајан елемент валоризације, при чему се вре-

днују врста простора, разноликост, очуваност природе, уређеност амби-

јента и намена простора. Објекти који нису за туристичку презентацију су 

они који или нису приступачни, или немају ни таблу којом би били 

обележени као туристичка атракција, паркинг простор, сувенирницу, 

инфоцентар, ресторан, итд. (Ћирковић, 2005). 
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Код туристичке атрактивности и препознатљивсти гледају се 

туристичке атракције, привлачност за туристе, као и степен туристичке 

посећености. Туристичка атракција јесте нарочито привлачно обележје 

туристичке дестинације природног или друштвеног карактера у оквиру 

туристичког простора. Атракције су витални елемент у свим туристичкм 

системима, интересантна места за туристичке посете на којима су испо-

лљене природне и културне вредности, историјског и уметничког значаја 

које туристима нуде разоноду, уживање и авантуру (Ћирковић, 2005).  

Туристичко-угоститељски капацитети и опремљеност локали-

тета подразумева ниво изграђености туристичких основних и допунских 

објеката. У основне туристичке објекте спадају: хотели, мотели, пансиони, 

преноћишта, туристичка насеља (туристички комплекс) итд, а у допунске: 

приватни смештај, кампови, бањска лечилишта, климатска лечилишта 

(санаторијум), планинарски домови итд (Ћирковић, 2005).  

Када се валоризују туристичке вредности у окружењу, посматра се 

положај датог објекта према комплексним, самосталним и комплемента-

рним туристичким вредностима. Комплексне туристичке вредности имају 

више различитих привлачности, омогућавају развој више врста туризма, 

имају пространу контрактивну зону и препознатљиве су на туристичком 

тржишту. Самосталне туристичке вредности имају мању привлачност од 

комплексних, мању контрактивну зону, док комплементарне не условља-

вају већи интензитет туристичких кретања (Ћирковић, 2005). 

Валоризујући значај геонаслеђа за културу и привреду, утврђује 

се његова ресурсна, комунална и туристичка вредност. Неки објекти 

геонаслеђа, какви су објекти хидронаслеђа, могу полсужити и као страте-

шка резерва у овом случају питке воде. Могу послужити за развој геоту-

ризма, као туризма који подржава, подупире, унапређује и уважава геогра-

фски карактер места које се посећује (његов околиш, културу, естетику, 

наслеђе и добробит људи који тамо живе) (Ћирковић, 2005). 

Научна вредност - проучавање геонаслеђа омогућава стицање сазн-

ања о физичким, хемијским и биолошким процесима који су постојали у 

ранијој геолошкој историји Земље, на основу којих је могуће предвиђање 

будућности (Лукић, 2015). 

Културна вредност - заштита, унапређење и адекватна презентација 

објеката геонаслеђа обогатили би и употпунили укупну културну понуду 

земље (Лукић, 2015). 

Образовна вредност - многи објекти геонаслеђа било да су зашти-

ћени или незаштићени, могу допринети сарадњи наших и иностраних 

истраживача, као и размени студената из области геологије, геоморфоло-

гије и сродних дисциплина (Лукић, 2015). 
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Естетска вредност - имају објекти геонаслеђа који поседују 

природну лепоту, јединственост и велелепност (Лукић, 2015). 

Рекреативна вредност - се заснива на потенцијалу ових предела да 

се развијају у рекреативне сврхе (Лукић, 2015).  

Општа туристичка вредност - је просечна оцена анализираних 

елемената валоризације. Највеће оцене су везане за научну, културну, 

образовну, естетску вредност објеката и туристичке вредности мотива у 

окружењу (Јојић Главоњић, 2010, Лукић, 2015).  

 

Резултати истраживања 
 

Делиблатска пешчара има ширу дисперзивну зону зато што се не 

налази у непосредној близини једног од већих градова Србије.Саобраћајни 

положај је на националном нивоу. Кроз овај објекат геонаслеђа пролази 

аутопут Е-70, који спаја Атлантску обалу Европе и југозападну обалу 

Црног мора (Турску, односно, од скора, и Грузију). Државни путеви који 

пролазе овуда су: 310 и 134. Однос Делиблатске пешчаре према другим 

туристичким вредностима је од регионалног значаја зато што се не налази 

у близине ниједног локалитета са УНЕСКО-ве листе светске баштине, 

нити се налази у једном од националних паркова. Антропогени тури-

стички мотиви су на локалном нивоу. Постављена је табла која упућује на 

овај објекат геонаслеђа, такође постоје и стазе за шетњу и школско-

рекреативни центар. Екосистем је очуван и на овом простору, због тога је 

овај објекат богат бројним врстама птица. Туристичке агенције Србије 

раде на позиционирању ове целине на туристичко тржиште и у свест 

људи. Осим природе на овом подручју рекламирају се и излетишта, лова-

чке куће, камповање и школско-рекреативни центар ,,Чардак”. Туристи-

чко-угоститељски капацитет и опремљеност локалитета је на локалном 

нивоу, због недовољног броја допунских објеката и атракција. Оно што 

Делиблатска пешчара има у понуди су едукативни и школско-рекреативни 

центар, приватан смештај, салаши и базен. Делиблатска пешчара је од 

регионалног туристичког значаја и спада у комплементарне туристичке 

вредности, уклопљена је у шири простор повећавајући његову туристичку 

вредност и садржај. Пешчара има велику образовну и туристичку фун-

кцију. Спада у Специјалне резервате природе I категорије, Значајна подру-

чја централне и источне Европе, Значајна подручја птица Европе, потенци-

јално је Емералд подручје, налази се на прелиминарном списку за Резерват 

биосфере у оквиру УНЕСКО програма Човек и биосфера, као и на 

прелиминарном списку за светску природну баштину под заштитом 

УНЕСКО-а. 
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Суботичка пешчара се налази у близини Суботице, што смањује 

њену дисперзивну зону и такође се налази у близини Палићког језера које 

нуди различите туристичке вредности што управо повећава туристичку 

вредност овог објекта геонаслеђа. Аутопут који пролази овуда је Е-75, а од 

државних имамо 11 и 100. Однос Суботичке пешчаре према другим тури-

стичким вредностима је од регионалног значаја зато што се не налази у 

близине ниједног локалитета са УНЕСКО-ве листе светске баштине, нити 

се налази у једном од националних паркова. Антропогени туристички 

мотиви су на локалном нивоу. Природни туристички мотиви су: дине, 

међудинске депресије, лесне оазе, речне долине и бројне угрожене биљне 

и животињске врсте попут слепог кучета, модровране и пешчаног кара-

нфила. Суботичка пешчара се веома мало промовише на туристичком 

тржишту. На простору Суботичке пешчаре нема довољно изграђених 

допунских и основних туристичких објеката. Туристичко-угоститељски и 

смештајни капацитети су недовољни. Недостатак пошти, терена за рекре-

ацију, паркинг места, информативних табли, салаша, приватног и органи-

зованог смештаја. Суботичка пешчара је од регионалног туристичког зна-

чаја и спада у комплементарне туристичке вредности, зато што се за њен 

обилазак не опредељује велики број људи, али је уклопљена у шири 

простор повећавајући његову туристичку вредност и садржај. Овај објекат 

геонаслеђа има научну, културну и естетску вредност због својих приро-

дних одлика, управо зато се налази на списку предла изузетних одлика.   
 

Табела 1. Туристичка валоризација објеката геонаслеђа насталих 
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Делиблатска пешчара 3,25 2,25 3 2,25 3 3,75 2,9 

Суботичка пешчара 4,25 2,25 2 1,25 3 3,25 2,67 

Рамско-голубачка пешч. 3 2,5 2,25 2 3 3 2,63 

Тителски брег 2,5 2,25 3,25 2,25 3,25 3,25 2,79 

Сремска лесна зараван 3,5 2,25 1,75 1 3 2,5 2,33 

Банатска лесна зараван 3,25 2,25 1 1 2,75 2,5 2,125 

Телечка лесна зараван 3 2,75 1 1,25 3 2,75 2,29 

Лудашко језеро 3,5 2,75 2,75 2,25 3,5 4,75 3,25 

Палићко језеро 4 4 4 5 5 3 4 
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Рамско-голубачка пешчара се не налази у непосредној близини 

неког од највећих градова Србије, и зато кажемо да има ширу дисперзивну 

зону. Кроз Рамско-голубачку пешчару пролази само један државни пут 

373. Ова пешчара налази се на десној обали Дунава,међународној реци, 

што представља погодност. Када се анализира приступачност и положај 

објекта геонаслеђа са вредностима у окружењу видимо да је Рамско-

голубачка пешчара од регионалног значаја. Антропогени туристички 

мотиви су на локалном нивоу. Природни туристички мотиви су многи због 

очуваности природе на овом простору. Рамско-голубачка пешчара се про-

мовише једино у оквиру планинарског туризма. Осим планинарских рута, 

гламвна атракција ове обласи је и Рамска тврђава. Недовољна изграђеност 

објеката на овом подручју. Рамско-голубачка пешчара је од регионалног 

туристичког значаја и спада у комплементарне туристичке вредности. 

Рамско-голубачка пешчара има научну, културну и естетску вредност. 

Тителски брег има ширу дисперзивну зону, кроз њега пролази само 

државни пут 129, а његов однос према другим туристичким вредностима 

је од регионалног значаја. Оно што је веома повољно код овог објекта 

геонаслеђа јесте његова близина Дунаву, Тиси и Бегеју, као и њиховим 

ушћима и Фрушкој гори. Антропогени туристички мотиви су на локалном 

нивоу због постојања информативних табли и стаза за шетњу, ресторана и 

клупи. Неки од природних туристичких мотива: 180 врста птица, 25 врста 

ретких и угрожених инсеката и 40 биљних врсти. Још један природни 

туристички мотив везан за ово подручје јесу и 3 реке и два ушћа (ушће 

Бегеја у Тису и Тисе у Дунав). Туристички радници раде на популариза-

цији овог објекта на туристичко тржиште Србије. Главна атракција која се 

рекламира на овом подручју је управо геотуризам. Допунских објекати су 

на локалном нивоу. Тителски брег је од регионалног туристичког значаја и 

спада у комплементарне туристичке вредности. Тителски брег има научну, 

културну и естетску вредност.Он је заштићен као специјалан резерват 

природе, а и раде се истраживања за стицање статуса геопарка. 

Сремска лесна зараван има ширу десперзивну зону. У близини 

овог подручја пролази аутопут Е-75 и државни пут 126 и налази се на 

обали Дунава између Београда и Новог Сада у близини Фрушке горе. 

Однос Сремске лесне заравни према другим туристичким вредностима је 

од регионалног значаја. Антропогени туристички мотиви су на локалном 

нивоу. Неки од природних туристичких мотива: профил Чот код Старог 

сланкамена, профили Сурдук, Батајница и профил циглане у Руми Сре-

мска лесна зараван се веома мало промовише на туристичком тржишту. 

Нема довољно изграђених допунских и основних туристичких објека-

та.Туристичко-угоститељског и смештајних капацитета нема. Овај објекат 
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геонаслеђа је од регионалног туристичког значаја и спада у комплеме-

нтарне туристичке вредности. 

Банатска лесна зараван има ширу дисперзивну зону зато што се не 

налази у непосредној близини једног од већих градова Србије. Саобра-

ћајни положај је на националном нивоу. Кроз овај објекат геонаслеђа 

пролази аутопут Е-70. Државни путеви који пролазе овуда су: 310 и 134. 

Однос овог објекта геонаслеђа према другим туристичким вредностима је 

такође регионалног значаја. Антропогени туристички мотиви су на лока-

лном нивоу. Неки од природних туристичких мотива: лесне дине, лесне 

вртаче, фосилне и рецентне долине, предолице и долови. Банатска лесна 

зараван није препознатљива на туристичком тржишту и туристички радни-

ци нису нити раде на популаризацији овог објекта геонаслеђа. Недостатак 

допунских и основних туристичких објеката. Банатска лесна зараван је од 

регионалног туристичког значаја и спада у комплементарне туристичке 

вредности. Банатска лесна зараван има научну, културну и естетску 

вредност. 

Телечка лесна заравансе не налази у непосредној близини неког од 

највећих градова и због тога има ширу дисперзивну зону што негативно 

утиче на њен туристичко-географски положај. Кроз њу пролази аутопут Е-

662, који повезује европске путева Е-73 и Е-75. Е-75 повезује средњу и 

јужну Европу и југозападну Азију.Од државних путева имамо државни 

пут 106. Када се анализира приступачност и положај објекта геонаслеђа са 

вредностима у окружењу видимо да Телечка лесна зараван није од наци-

оналног, ни међународног значаја зато што се не налази у близини није-

дног локалитета са УНЕСКО-ве листе светске баштине, нити је у склопу 

неког од 5 националних паркова. Телечка лесна зараван има недостатк 

антропогених туристичких мотива као што су: паркинг простор, ресто-

рани, сувенирнице, инфоцентар итд. Екосистем на овом подручју је очуван 

што говори о позитивним природном туристичком мотиву. Неки од 

природних туристичких мотива су: долови, велике удолине (долина 

Киреш, долина Чик) и разноврси биљни и животињски свет. Телечка лесна 

зараван није препознатљива на туристичком тржишту и туристички рад-

ници нису популаризовали овај објекат геонаслеђа. На простору Телечке 

лесне заравни нема довољно изграђених допунских и основних туристи-

чких објеката. Туристичко-угоститељског и смештајног капацитета нема. 

Недостатак пошти, терена за рекреацију, паркинг места, информативних 

табли итд. Телечка лесна зараван је од регионалног туристичког значаја и 

спада у комплементарне туристичке вредности зато што се за њен оби-

лазак не опредељује велики број људи, али је уклопљена у шири простор 

повећавајући његову туристичку вредност и садржај. Телечка лесна зара-

ван је од научне вредности зато што њеним проучавањем стичемо знања о 
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физичким и биолошким процесима који су постојали у ранијој геолошкој 

историји Земље, такође је и од културне и естетске вредности. 

Лудашко језеро се налази у близини Суботице што повећава његову 

туристичку вредност, међутим његов туристичко-географски положај је 

неповољан због близине Палићком језеру које нуди сличне вредности и 

због тога се сматра конкуренцијом. Што се тиче саобраћајног положаја, он 

је повољан, кроз њега пролази аутопут Е-75 и државни пут 22,1. Однос 

према другим туристичким вредностима је регионалног значаја. Антропо-

гени туристички мотиви су на регионалном нивоу. Овде се може наћи 

мали број објеката попут салаша и традиционалних кућа који су укло-

пљени у амбијент. Постоје 4 едукативне стазе, модерни Визиторски цен-

тар, организовано посматрање птица и ресторан. Природни туристички 

мотиви су веома повољни због очуваности природе. Лудашко језеро 

насељавају бројне врсте птица, риба и водоземаца. Резерват је, што се тиче 

његовог значаја за културу и привреду, од међународног значаја, будући 

да је уврштен у листу Рамсарских станишта 28. марта 1977, а 1990. године 

укључен у важно подручје за птице од значаја за заштиту европских 

птица. Туристички радници раде на популаризацији Лудашког језера 

путем интернета, међутим то је идаље на регионалном нивоу. Највише се 

пропагира природа на овом објекту геонаснеђа као и Рокин салаш који има 

занимљиву етнографску, природу и археолошку колекцију предмета нађе-

них у близини језера. Туристичко-угоститељски капацитет и опремљеност 

локалитета је на локалном нивоу, због недовољног броја допунских обје-

ката. Спада у самосталне туристичке вредности зато што омогућава развој 

више врста туризма. Лудашко језеро има културну, естетску и рекреативну 

вредност. 

Палићко језеро има повољан туристико-географски положај нацио-

налног значаја зато што се налази на удаљености од 8 km од Суботице, 

једног од већих градова Србије. Такође поред овог језера пролази аутопут 

Е-75. Од државних путева овуда пролазе државни путеви 11 и 100. У 

близини пролази и железничка пруга. Једина непогодност је што у 

близини нема аеродрома што би је уврстило на међународни ниво. Што се 

тиче односа Палићког језера према другим туристичким вредностима он 

има регионални значај зато што се не налази у близине ниједног 

локалитета са УНЕСКО-ве листе светске баштине, нити се налази у једном 

од националних паркова. Палићко језеро је од националног значаја због 

бројних антропогених туристичких мотива као што су: ресторани, сувени-

рнице, паркинг простор, табла којом је обележена као туристичка атра-

кција. Језеро има различите намена као на пример за купање, пецање, 

шетње, вожњу бицикла и посматрање птица.Када се прича о природним 

туристичким мотивима Палићко језеро има веома добар потенцијал, 
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међутим због људског деловаља дошло је до нарушавања екосистема. Због 

велике замуљености Палићког језера, пре више година извршено је његово 

измуљивање. Нажалост, уместо његовог оживљавања поновним упушта-

њен отпадних вода из града Суботице у језеро створене су нове наслаге 

муља. Последица поновног замуљења данас има велики утицај на приро-

дне вредности језера. С тога је природна вегетација остала на малим 

површинама, а помор рибе у језеру је био катастрофалан и огромних 

размера. На сву срећу постоје удружења, попут Удружења љубитеља при-

роде ,,Riparia” која непрекидно улажу напоре да се то подручје очува, као 

и врсте које га насељавају. Пример за то је уређење острва у другом 

сектору Палићког језера како би се створили неопходни услови за несме-

тан боравак црноглавих галебова.  

Палићко језеро је од националног значаја зато што туристичке аге-

нције раде доста на популаризацији и промовисању овог објекта геона-

слеђа на туристичком тржишту и у свест људи. Због тога оно је препо-

знатљиво на туристичком тржишту и чест је мотив туристичке пропага-

нде, али и оно више има национални, него међународни значај. Палићко 

језеро је такође препознатљиво и по манифестацијама које се ту одржавају 

попут: Међународног фестивала позоришта за децу, Летње позорнице на 

Палићу и Међународног филмског фестивала на Палићу. Овај објекат је од 

међународног значаја због бројних допунских објеката, терена за рекреа-

цију као и уређених стаза за шетње и бициклизам, великог броја клупи, 

информативних табли и бројних атракција попут: ЗОО врта, Водоторња, 

Музичког павиљона, Женског штанда, Велике терасе, терминалног базена, 

викенд насеље, парк природе ,,Палић”... Центар пружа и могућности за 

лечење и опоравак. Језерско блато је богато важним минералима са леко-

витим особинама, а извори минералне воде имају температуру од 25°C. 

Палићко језеро спада у комплексе туристичке вредности. Овде је омогућен 

развој више врста туризма као што су: језерски, купалишни, риболовни 

туризам, излетнички, манифестациони и бањски. Овај објекат геонаслеђа 

је од културног значаја, спада у парк природе итакође има естетску 

вредност због своје природне лепоте и рекреативну вредност због 

опремљености локалитета.  

 

Закључак 
 

Из туристичке валоризације објеката геонаслеђа настали радом 

ветарa, закључујемо да су највеће оцене објекти добили за туристичко-

географски положај, туристичке вредности мотива у окружењу и значај 

геонаслеђа за културу и привреду једне земље. Ови објекти су углавном 

комплементарне туристичке вредности. Из тог разлога не условљавају 
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већи интензитет кретања, тако да се обједињују са другим туристичким 

вредностима у окружењу приликом пласмана на туристичко тржиште како 

Србије, тако и ван ње.  

Планови за уређење туристичке делатности у објектима геонаслеђа 

требало би да буду компромис између развоја туризма и заштите природе, 

тј. у складу са принципима развоја геотуризма. Ови локалитети би се 

могли унапредити унапређивањем туристичке атрактивности и препозна-

тљивости као и туристичко-угоститељског капацитета. Потребно је уре-

дити стазе, додати клупе, информативне табле, паркинг места, ресторане, 

приватан и организован смештај и различите видове атракција којима би се 

привукли туристи. Треба више радити на промовисању овог објекта 

геонаслеђа путем графичких средстава, филмова и интернета на тури-

стичко тржиште. Такође, морамо више искористити њихов значај за кул-

туру и привреду земље, зато што су ови објекти холоцене и плеистоцене 

старости. То значи да њиховим проучавањем ми сазнајемо о физичким и 

биолошким процесима који су се дешавали у ранијој историји Земље, што 

је савршена прилика за едукативне часове у природи. 

 

Литература 
 

Белиј, С. (2008). Стање и заштита геодиверзитета и објеката геонаслеђа у 

Србији. Заштита природе, 60/1-2, 349-358. 

Јојић Главоњић Т. (2010). Управљање и планска заштита геонаслеђа 

Србије. Магистарски рад. Београд: Универзитет у Београду Географски 

факултет.  

Лукић Д. (2015). Геонаслеђе српског Подунавља у функцији одрживог 

развоја туризма. Докторска дисертација. Београд: Универзитет у 

Београду Географски факултет.  

Маран Стевановић А. (2014). Геозаштита у Србији: прошлост, садашњост 

и будућност. Зборник радова XVI конгреса геолога Србије. Доњи 

Милановац. 

Ћирковић С. (2005). Туристичка валоризација археолошких локалитета у 

Србији. Београд: Српско географско друштво. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исидора Ранисављевић, Добрила Лукић 

 114 

 

Isidora Ranisavljević 

Dobrila Lukić 
 

WIND-FORMED GEOHERITAGE SITES AS TOURIST 

ATTRACTIONS IN SERBIA 
 

Summary 
 

At the second scientific conference on Serbian geoheritage, which was organized 

in Belgrade in 2004, the Inventory was printed, listing 650 sites and its compilation has 

not been finished yet. The Inventory of Geoheritage Sites of Serbia lists a number of 

wind-formed geoheritage sites, such as ,,Titleski breg”, ,,Sremska zaravan”, ,,Banatska 

lesna zaravan”, ,,Ludosko jezero”, ,,Subotička pescara, ,,Palicko jezero”, ,,Telecka lesna 

zaravan, ,,Ramsko-golubacka pescara” and ,,Deliblatska pescara”. The aim of this paper 

is to present a qualitative and quantitative assessment of the value of wind-formed geo-

heritage sites as tourist attractions and thus identify their use and market value.The fol-

lowing indicators were used to assess the wind-formed geoheritage sites: their tourism 

and geographical position, tourism value of the environment, tourist appeal and recog-

nizability, degree of development of tourist capacities and equipment of the given geo-

heritage sites, tourist value of complementary geoheritage attractions and the relevance 

of geoheritage for the culture and economy of the country. Geoheritage sites were as-

sessed based on an analysis of elements of assessment for tourism potential as follows: 

grade 1- not suitable for being put on the market since it is lacking in quality; grade 2 – 

relevant to local tourism, ofsatisfactory quality; grade 3 –relevant to regional tourism, of 

good quality; grade 4 – relevant to national tourism, of very good quality; grade 5 – rel-

evant to international tourism, of excellent quality. The mean result of all grades award-

ed for the indicators that have been analyzed represents the overall tourism value of eve-

ry site. The wind-formed geoheritage sites havereceived the highest grades in the pro-

cess of assessment of their potential for tourism for their tourism and geographical posi-

tion, the tourism values of the surrounding attractions and the relevance of geoheritage 

for the culture and economy of the country. The grades received by wind-formed geo-

heritage sitesranged specifically between 2 and 3. This means that the Telecka loess 

plateau, the Ram Golubac Sands, the, Banat loess plateau and the Srem loess plateau are 

of satisfactory quality and have significance for local tourism. The following sites have 

been found to be of good quality, with relevance to regional tourism: Ludas Lake, the 

Deliblato Sands, the Subotica Sands and Titel loess hillock. PalicLake is the only site 

that has a rating of 4, which means that it is of very good quality and relevant to nation-

al tourism. The overall tourism value of the wind-formed geoheritage sites shows that 

those sites mostly represent complementary tourism values. For this reason, they do not 

bring about any higher-intensity of tourist arrivals, so they are combined with other 

tourism values in the surrounding areas to be placed on both the national and interna-

tional tourism markets. Plans for organizing tourism activities at geoheritage sites 

should be a compromise between promoting tourism and protecting the environment, 

following the principles of geotourism development. 
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ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

У НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ ЂЕРДАП 
 

Марија Зељковић1 
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Извод: Национални парк Ђердап је предео са високим степеном очуваности 

природне средине и богатим културно-историјским наслеђем. Представља зашти-

ћено природно добро Србије, значајно са еколошког и туристичког аспекта. Бога-

тство геоморфолошких облика, ретке врсте флоре и фауне, потенцијал Дунава и 

остаци старих цивилизација омогућили су реализацију туристичког промета у 

овом региону, који у многоме доприноси привреди и локалном становништву. 

Будући развој се треба усмеравати у правцу међусекторске сарадње и коегзисте-

нције туристичке привреде и заштите вредности на којима она почива. Интегр-

алност и заједнички циљеви свих субјеката заинтересованих за развој Нацио-

налног парка Ђердап су главни фактор његовог успешног развоја. 
 

Кључне речи: Национални парк, Ђердап, туризам, животна средина, сарадња 

 

Аbstract: Đerdap National Park is a landscape with a high level of environmental pro-

tection and rich cultural and historical heritage. It represents the protected natural prop-

erty of Serbia, significant from the ecological and touristic aspects. The richness of ge-

omorphology, rare species of flora and fauna, the potential of the Danube and the rem-

nants of ancient civilizations have enabled the realization of tourist traffic in this region, 

which greatly contributes to the economy and the local population. However, future de-

velopment should be geared towards cross-sectoral co-operation and the coexistence of 

the tourism economy and the protection of values on which it rests. The integrity and 

common goals of all entities interested in the development of the Đerdap National Park 

are a major factor in its successful development. 
 

Key words: National park, Đerdap, tourism, environment, cooperation 

 
Увод 

 

Територија Србије се одликује бројним заштићеним подручјима која 

поседују природни, културни и образовни значај. Многа од њих се поред 

очуваног природног амбијента и аутентичности животне средине, могу 

похвалити добром валоризацијом и искоршћавањем у туристичке сврхе. 

Један од највиших облика зашите животне средине завређују национални 
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паркови којих на територији Србије има пет: Фрушка Гора, Ђердап, Тара, 

Копаоник и Шар планина. 

Национални парк представља велике и ненасељене просторне цели-

не, са високим степеном очуваности природне средине, ненарушене људс-

ким активностима. Представљају најкомплекснија и најзначајнија зашти-

ћена природна добра (Jovičić, 2010). 

Овај рад има за циљ представљање Националног парка Ђердап, нај-

већег међу пет националних паркова Србије, кроз приказивање и анализу 

елемената од значаја за проучавање односа туризма и животне средине у 

њему. Да би се на најадекватнији начин сагледала међузависност заштите 

и туристичког развоја на овом простору, коришћене су дескриптивне 

методе и метод компарације. 

НП Ђердап налази се у југоистичном делу Европе, а североисточном 

делу Србије, на самој граници са Румунијом. Простире се у дужини од 100 

km дуж десне обале Дунава, са почетком код Голубачке тврђаве па све до 

античког утврђења Диана. Обухвата површину од 63000 ha шумовитог 

брдско-планинског појаса од 2 km до 8 km ширине, и 50 m до 800 m 

висине (Јавно предузеће „Национални парк Ђердап”, 2017). Налази се на 

територији општина Голубац, Мајданпек и Кладово. Стављен је под 

заштиту 1974. године, Законом о Националном парку Ђердап, јер предста-

вља јединствени природни, културно-историјски и археолошки феномен у 

Европи и свету са значајном историјом флоре и фауне, од терцијара до 

данас. По међународним критеријумима је резерват за очување природе, 

природни резерват којим се управља, односно, уточиште дивљег света (ЈП 

НП Ђердап, 2012). По нашим критеријумима то је природно добро од 

изузетног значаја (Група аутора, 1998). У њему се налази преко педесет 

типова шумских заједница, од којих су тридесет пет реликтне, са шест 

развојних вегетацијских серија, што је јединствен случај у Европи (ЈП НП 

Ђердап, 2012).  

Захваљујући израженој шумовитости (64%), богатству и разноврсно-

сти флоре, фауне, геоморфолошких облика, присуству велике европске 

реке - Дунава и богатству културно-историјских споменика овај простор 

поред основног усмерења ка заштити природе и њених специфичности 

ствара прилику и за развој туризма заснованог на комплексности мотива 

који омогућавају задовољење хетерогених потреба различитих типова 

туристичке клијентеле. Добра саобраћајна повезаност и концентрација 

насеља у окружењу додатно су допринели да НП Ђердап поред статуса 

заштите добије и својство туристичке атракције (Туристичка организација 

општине Мајданпек, 2010).  
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Рељеф заштићеног простора 
 

Присутни геоморфолошки облици су већином флувијалног, денуда-

ционог и карстног порекла. Планине Мироч и Велики Гребен, чији обро-

нци улазе у састав НП имају изузетан значај јер су омогућиле настанак 

Ђердапске клисуре као доминанте туристичке вредности овог простора 

(Jovičić, 2010). Дугачка је 100 km и настала је сукцесивним усецањем 

Дунава у планински масив Карпата, чиме су створене стрме и вертикалне 

обале које се издижу изнад реке. Кречњачке стене доминирају у клисурама 

и кањонима. Ова композитна долина и пробојница повезује панонски са 

влашко-понтијским простором, западну и централну Европу са источном 

Европом и Азијом (ЈП НП Ђердап, 2012). Обухвата Голубачку клисуру, 

Љупковску котлину, клисуру Госпођин вир, Доњомилановачку котлину, 

клисуре Велики казан и Мали казан, Оршавску котлину и Сипску клисуру. 

Голубачка клисура је прво сужење на Дунаву у Ђердапу у дужини 

од 14,5 km. У наставку се пружа Љупковска котлина, дужине 12 km. Стра-

не котлине достижу висину од 150 m. Низводно од Љупковске котлине 

настаје кратка клисура Госпођин вир где је измерена највећа речна дубина 

у Европи од 82 m. Низводнији део чини пространа Доњомилановачка 

котлина, која представља највеће тектонско-ерозивно проширење у 

Ђердапу, те језеро у њој достиже ширину од 2 km. На овом делу долази и 

до уливања Поречке реке у Дунав, на чијем се ушћу формирао простран 

залив. Низводно се налазе Велики и Мали казан, сужени делови међусобно 

раздвојени проширењем код румунског села Дубова. Мали казан је најужи 

део Ђердапа, ширине 180 m. Затим, долина Дунава се проширује у 

Оршавску котлину, која је дугачка 16 km и одликује се благим и лако 

приступачним странама, погодним за изградњу инфрастурктурних објека-

та. Ђердапска клисура се завршава Сипским сужењем, где су код острва 

Црквиште, постојали најповољнији услови за преграђивање Дунава и 

изградњу хидроенергетског и пловног система (Станковић, 1975). Захва-

љујући разноврсности геоморфолошких облика који су значајно утицали 

на климу и развој биљног и животињског света на овом простору, и 

богатству културно-историјског наслеђа од изузетног значаја, ђердапски 

сектор Дунава представља једну од атрактивности НП Ђердап са најинте-

нзивнијим привлачним својствима за туристе. 

 

Kлиматске и хидролошке одлике 
 

Клима Ђердапа је значајно модификована умерено-континентална 

клима и континентална клима Влашке и Бугарске низије. На овом 

простору долази до формирања микроклимата под утицајем водене масе и 
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површине Дунава, специфичне структуре клисуре (њене дубине, ширине, 

експозиције и нагиба страна) и разноврсног биљног покривача (ЈП НП 

Ђердап, 2012). За анализу температуре ваздуха постоје подаци метеороло-

шких станица у Великом Градишту, Текији, Караташу, Брзој Паланци и 

Турн Северину. Јесен је топлија од пролећа и сходно томе погоднија за 

излетничка туристичка кретања и стационарни боравак у Националном 

парку Ђердап. Најнижа средња месечна температура ваздуха је у јануару и 

у приобалном појасу Ђердапског језера износи око -1°С. Просечна темпе-

ратура ваздуха у топлијој половини године је 18°С. Најповољнији услови 

за туристички боравак у Националном парку Ђердап су од средине маја до 

краја септембра, када су температуре ваздуха изнад 15°С, што уз остале 

повољности климатских елемената чини посебну туристичку вредност 

(Група аутора, 1972). Летњи месеци су најпогоднији за рекреативни, 

наутички, стационарни и екскурзиони туризам због смањене облачности. 

Поред утицаја на туризам, микроклима овог подручја условила је и развој 

специфичне флоре и фауне, прилагођене на живот у датим условимa. 

Највећа хидролошка вредност Националног парка Ђердап је језеро 

настало преграђивањем Дунава за потребе производње електричне енер-

гије и побољшања услова пловидбе као последица потапања подводних 

стена, вирова и џиновских лонаца. На Дунаву се истичу две веома значајне 

хидроелектране, Ђердап I и Ђердап II, од којих је прва највећа и са најзна-

чајнијом производњом електричне енергије у Србији. Изградња бране и 

стварање језера изазвали су низ промена по околну средину. Потопљен је 

ниски приобални појас Дунава, смањена је брзина протока воде, промењен 

речни режим и пронос наноса, изазвано повишавање подземних вода, 

промењена микроклима, побољшани су услови пловидбе. У долини Поре-

чке реке настао је највећи залив (Дукић, 1964). Највеће притоке Дунава у 

националном парку су: Добранска река, Бољетинска, Златица, Косовица, 

Брњичка река. Од хидрографских феномена, који имају својство објеката 

геонаслеђа, истичу се врело и водопад Бели изворац, врело Бледерија са 

три хладна и једним субтермалним извором и језеро Балту Алушонту (ЈП 

НП Ђердап, 2012).  

 

Флора и фауна 
 

НП Ђердап се налази на граници два флористичка региона: средњо-

европског или региона листопадних шума и понтско-јужносибирског или 

степско-шумског региона. Основни вегетациони покривач је шума чије се 

фитоценозе одликују стабилношћу и способношћу обнављања у великој 

мери. Посебно су доминантне врсте буква и цер. У оквиру заштите и 

очувања природних специфичности НП Ђердап, посебан акценат се 
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ставља на заштиту и унапређење шумског комплекса који чини једну од 

значајнијих компонената укупне вредности (Медаревић, 2001). Од 

изразитог значаја са туристичког аспекта али и са становишта заштите јесу 

бројне реликтне врсте које простору дају куриозитетна својства. Као 

терцијарни реликти издвајају се: жутика, орах, бршљен, руј, клокочика, 

јоргован, копривић, божиковина, тиса, мечја леска, мезијска и источна 

буква, веприна и многе друге. Укупан број заштићених биљних врста у 

овом националном парку је 124, док строго заштићених има 43. Од 

ендемита је позната Ђердапска или Мађарска лала (ЈП НП Ђердап, 2012). 

НП Ђердап представља станиште многих животињских врста. Ова 

област проглашена је подручјем значајним за лептире (ПБА) и Међуна-

родним значајним подручјем за птице (ИБА), док су поједине врсте риба, 

водоземаца, гмизаваца и сисара под строгом заштитом. Неки од њих су: 

сом, смуђ камењар, деверика, клен, кечига, шарени даждевњак, жутотрби 

мукач, мали мрмољак, поскок, шумски смук, шумска и водена корњача, 

мали корморан, мала бела чапља, гак, црна рода, патка њорка, патуљасти 

орао, водена и шумска ровчица, водена волухарица, шумскипух, ласица, 

мрки твор, рис. Ловне врсте су: зец, јелен, срна, дивља свиња, вук (ЈП НП 

Ђердап, 2016). 
 

Обележја животне средине 
 

У оквиру НП Ђердап издвојени су режими заштите I (обухватају 

највредније и најочуваније просторе), II (вредности које чине пејзажно-

амбијенталну целину са вредностима из првог режима заштите) и III 

степена (део НП који није обухваћен зонама I  и II степена заштите). Прва 

и друга зона служе искључиво у научне и едукативне сврхе, док је у трећој 

зони која заузима највеће пространство дозвољена изградња туристичких 

објеката и спровођење туристичких кретања. Ове три зоне подразумевају 

осам природних резервата и један регионални природни парк: 

1. Резерват Голубачки град са комплексом средњовековне тврђаве, која 

има историјску и културну вредност. Доминирају и шибљаци јорго-

вана, грабића и јасена, као и шуме храстова, букве и ораха. 

2. Босман-Соколовац обухвата приобални део Ђердапске клисуре са 

јединственим заједницама јоргована и мечје леске. 

3. Бојана је резерват са чистом аутохтоном ораховом шумом. 

4. Чока Њалта са Песачом обухвата ниске шуме маклена, јоргована и 

мечје леске. 

5. Цигански поток је законом заштићена аутохтона шума ораха. 

6. Шомрда се одликује добро очуваним реликтним зимзеленим врстама 

зеленике или божиковине. 
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7. Клисура Бољетинске реке − Гребен је резерват са геолошко-геомо-

рфолошком реткошћу који обилује фосилима и стеновитим одсецима 

који се спуштају до Дунава. 

8. Лепенски вир је резерват код истоименог археолошког налазишта поз-

нат по бројним реликтним биљним врстама и најстаријем организо-

ваном неолитском насељу на овим просторима. 

9. Регионални природни парк Велики и Мали Штрбац обухвата шуме 

јоргована, крашке облике рељефа, и приобални део Дунава где се 

налази Трајанова табла (Станковић, 2003). 

Када је у питању међународни статус заштите, НП Ђердап проглашен је: 

- ИБА - значајним подручјем за птице 

- ИПА - значајним подручјем за биљке 

- ПБА - значајним подручјем за дневне лептире 

- заштићеним пограничним подручјем – важно због заједничке зашти-

те са Румунијом 

- подручјем Европског зеленог појаса 

- за део Европске мреже заштићених природних добара Емералд 

- Карпатским подручјем 

- Геопарком Ђердап у оснивању 

- на националној је листи предлога за Мрежу резервата биосфере и 

заштићених природних добара за светску природну баштину под 

заштитом УНЕСКО. 

Заштитом, очувањем, презентацијом, популаризацијом, управљањем 

и коришћењем овог НП, бави се Јавно предузеће „Национални парк 

Ђердап” (ЈП НП Ђердап, 2016). 

Стање животне средине на највећем делу НП „Ђердап” је повољно, 

осим када је у питању комунална инфраструктура (велики број неуређених 

сметлишта, нерегулисано одвођење отпадних вода). У планинском појасу 

Националног парка у коме нема интензивнијих привредних активности и 

саобраћаја је највиши квалитет животне средине. Рударски објекти у 

Мајданпеку и индустријски објекти у Доњем Милановцу у одређеној мери 

утичу на загађивање ваздуха. Прашина чији су извори бране флотацијских 

јаловишта, металуршка постројења и топлане, у појединим случајевима 

стигне и до НП Ђердап. Загађењу ваздуха доприноси и саобраћај у око-

лним насељима. Пољопривреда врши директан утицај на ерозију, исуши-

вање, сабијање, закишељавање, заслањивање, еутрофикацију и контамина-

цију земљишта и вода тешким металима, азотом и фосфором. Ђердапске 

акумулације имају велики учинак на пречишћавање воде, те Дунав на 

овом сектору припада II класи. Међутим, нека од локалних изворишта су 

угрожена дивљим депонијама, испустима канализационих садржаја и 
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лошом санитацијом околних насеља, док квалитету земљишта прете еро-

зиони процеси (ЈП НП Ђердап, 2012).  

 

Туристичке вредности Националног парка Ђердап 
 

Развоју туризма погодује добра саобраћајна повезаност НП Ђердап. 

До њега је могуће доћи преко Ђердапске магистрале М25 и регионалног 

пута Поречки мост – Клокочевац. Од посебног је значаја водени саобраћај 

који сам по себи представља туристичку вредност и омогућава стварање 

туристичког доживљаја и на путу до самог Националног парка. У ту сврху 

могуће је као вид транспорта користити бродове који организовано 

крстаре Дунавом. 

Као основни мотиви посете НП Ђердап издвајају се очувани приро-

дни предели изузетних естетских вредности са богатством ретких биљних 

и животињских врста. Шуме Ђердапа поседују атрактивне атрибуте 

посебно за становништво урбаних подручја, код кога је изражена потреба 

боравка у природи ради рекреације и опоравка од стреса, буке и загађења 

присутних у градској свакодневици. Истовремено шуме НП Ђердап пре-

дстављају и ловиште „Ђердап”, са присуством јелена, срна, зеца, фазана, 

дивље свиње, пољске јаребице. Ловиште је добро опремљено ловним и 

ловно-техничким објектима што условљава развој ловног туризма (ЈП НП 

Ђердап, 2016). На деловима Дунава, Брњичке реке, Чезаве, Добранске 

реке, Велике и Мале Бољетинске реке које протичу кроз територију Наци-

оналног парка омогућен је развој риболовног туризма (ЈП НП Ђердап, 

2017). Планински обронци, разноврсни геоморфолошки облици и бројни 

видиковци дали су основу за формирање неколико пешачких стаза путем 

којих се упознају природни резервати Ђердапа. За пешачке туре омо-

гућена је и стручна пратња. Захваљујући присуству бројних ретких и угро-

жених врста птица, омогућено је њихово организовано посматрање у 

Националном парку, уз шетњу и објашњења од стране водича. Још један 

од видова туризма који је стекао афирмацију на овом подручју је 

бициклистички туризам. Дунавска бициклистичка рута пролази кроз 

Национални парк Ђердап у дужини од 110 km и представља део руте „Eu-

roVelo 6” која спаја обалу Атлантика са Црним морем. Целом дужином 

кроз Србију обележена је према европским стандардима. 

Ђердапско језеро и његов приобални појас омогућили су развој 

наутичког туризма. Највеће тржиште за наутички туризам представљају 

Аустрија и Немачка, као туристи на сопственим пловилима, односно 

Чешка, Словачка и Русија, као учесници на туристичким путовањима 

Дунавом већим пловним објектима. Излетнички туризам посебно је акту-

елан за туристе из Београда, градова Војводине, Поморавља, Шумадије, 
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Источне Србије. Значајан је и транзитни туризам, условљен првенствено 

прометом путника из Србије ка Румунији и обрнуто, на пограничном 

прелазу „Ђердап”, преко бране за истоимену хидроелектрану. Додатно би 

требало подстицати развој манифестационог туризма, са акцентом на 

спортско-рекреативним и културним садржајима захваљујући великом 

језеру, културно-историјским вредностима и дугој традицији овог краја. 

Постоји велики број манифестација које се одржавају, али оне нису 

афирмисане у довољној мери и не подразумевају масовност која би могла 

доносити значајније ефекте. Неке од њих су: Етно фестивал, Златна бућка 

Ђердапа, Изложба меда, Поречки котлић, Јоргован фест, Ликовна колo-

нија Капетан Мишин брег и многе друге. Унапређивање развоја поменутог 

вида туризма могало би допринети продужетку боравка и обогаћивању 

његовог садржаја, али и већој попуњености смештајних капацитета и 

остваривању значајнијих економских ефеката. Корисно би било подсти-

цати и омладински туризам путем организовања школа у природи и стру-

чних пракси за студенте туризма, географије, биологије, шумарства, геоло-

гије, хидротехнике, саобраћаја, историје уметности, чиме би се међу мла-

дима подстицало очување и заштита НП Ђердап (ЈП НП Ђердап, 2016). 

Уз богатство природних резервата, ово подручје обилује културно-

историјским наслеђем, које представља комплементарне вредности развоја 

туризма. Посебно се издвајају: 

- Голубачка тврђава - на самом улазу у Ђердапску клисуру, са девет 

масивних кула висине до 25 метара, међусобно повезаних бедемом, у 

функцији одбране града са копна и са воде. Изградили су је Римљани, у I 

веку нове ере, а током историје била је у угарском и турском поседу.  

- Лепенски Вир - једно од најзначајнијих неолитских археолошких 

налазишта, у коме су археолошким ископавањима шездесетих година 

прошлог века откривени бројни артефакти, сакрална архитектура и 

монументална скулптура из времена од 7000. до 6000. година п.н.е 

- Трајанова табла и Римски пут – римски споменик правоугаоног облика 

са натписом на латинском језику сложеним у шест редова, и посвећеним 

римском цару Трајану поводом завршетка изградње најважније деонице 

римског пута. 

- Диана – остаци једног од највећих и најочуванијих римских утврђења 

(каструма) на Дунаву, подигнуто у време цара Трајана (Новаковић-Костић, 

2010). 

 

Туристички промет 
 

Туристички промет у оквиру самог НП Ђердап, веома је тешко 

пратити, и конкретни подаци се у већини случајева не бележе. Међутим, 
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као најзначајнија туристичка места издвајају се Доњи Милановац, Кладово 

и Голубац, те је у оквиру њих вођена статистика броја посетилаца и броја 

ноћења. 
 

Табела 1. Tуристи и ноћења у Голупцу, Доњем Милановцу и Кладову 
 

Година 
Голубац Доњи Милановац Кладово 

туристи ноћења туристи ноћења туристи ноћења 

1998. 6.277 9.377 35.524 85.160 21.233 39.067 

1999. 4.946 8.176 16.649 56.577 7.904 22.250 

2000. 6.033 10.080 26.602 86.188 14.837 33.741 

2001. 7.070 12.098 23.966 58.589 21.810 40.625 

2002. 5.600 9.344 30.771 60.876 30.897 61.497 

2003. 4.530 7.903 31.108 60.351 25.043 58.378 

2004. 4.005 6.087 29.938 61.896 24.062 61.758 

2005. 5.386 7.551 30.095 94.050 23.183 55.827 

Извор: Станковић М. С., 2008. 
 

Највећи број туриста и ноћења забележен је у Доњем Милановцу, 

нешто мањи у Кладову, и најмањи у Голупцу. Највећи промет у Доњем 

Милановцу може бити последица његове занимљиве историје, бројних 

вредности у окружењу и изграђености хотела и других туристичких обје-

ката који немају јаких конкурената у ближој околини. Доњи Милановац 

омогућава и смештај великих група, због већег броја лежаја у односу на 

суседна места. Хотел „Лепенски вир”, архитектонски изванредног поло-

жаја, са више садржаја у затвореном и на отвореном простору такође 

доприноси већем промету у овом граду, који је из године у годину растао. 
 

Табела 2. Туристи и ноћења у Доњем Милановцу 
 

Година 
Туристи Ноћења 

домаћи страни домаћи страни 

1998. 32.619 2.905 82.863 2.297 

1999. 16.114 535 54.823 1.754 

2000. 26.171 431 84.618 1.570 

2001. 23.544 422 57.808 781 

2002. 29.094 1.677 56.002 4.874 

2003. 29.961 1.147 57.552 2.799 

2004. 28.516 1.415 58.708 3.188 

2005. 28.026 2.069 66.778 4.065 

Извор: Станковић М. С., 2008. 
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За Доњи Милиновац, град који бележи највећи број посетилаца, 

важно је сагледати удео домаћих и страних туриста. Евидентно је да број 

домаћих туриста и њихових ноћења значајно предњачи. То подразумева 

само премештање капитала из једног у други крај наше земље. Много већи 

економски ефекти би се постигли приливом иностраног капитала, односно 

доласком већег броја страних туриста. Из тог разлога је неопходно 

предузети све потребне мере усмерене на повећање атрактивности датог 

предела и изградње капацитета примерених стандарду европских туриста, 

што би резултовало већом попуњеношћу истих и значајнијим приливом 

новца, који би се потом могао искористити за нова улагања, изградњу и 

заштиту овог простора.  

 

Закључак 
 

Национални парк Ђердап као највећи на територији Србије, поседује 

вишеструки значај како по питању очувања неизмењених екосистема, 

затим презентације животињских, биљних врста и геоморфолошких 

елемената у научне и образовне сврхе, тако и по питању туристичке вало-

ризације атрактивних природних пејзажа и комплементарних културних 

вредности у окружењу. Његов даљи развој би требало плански усмеравати 

и са аспекта заштите животне средине, али и као туристичку атракцију од 

значаја. Ове две тенденције требало би међусобно прожимати, тако да се 

обезбеди истовремено задовољење туристичких потреба, стварање квали-

тетног доживљаја, остваривање економских прихода уз подизање заштите 

реликтних и ендемичних врста на још виши ниво. Сходно томе, Нацио-

нални парк је важно усмерити у правцу одрживог развоја који ће подсти-

цати туристичку привреду у зонама које су за то примерене, али уважава-

јући превасходно носећи капацитет ове територије. Разноврсност и богат-

ство природних и културно-историјских вредности у Ђердапу изазивају 

велико интересовање туриста.  

Величина територије коју обухвата Национални парк и целокупна 

атмосфера амбијента створиле су могућности развоја бројних облика тури-

стичког промета заснованог на хетерогеним вредностима које обилују 

куриозитетним, рекреативним, естетским и знаменитим атрибутима. Упр-

кос изванредном потенцијалу, туристичка искоришћеност није на зави-

дном нивоу, због недовољне изграђености смештајно-угоститељских капа-

цитета и додатних туристичких садржаја. Корисно би било инвестирати у 

туристичке објекте високог квалитета који ће се уклапати у концепт 

екотуризма, без изазивања штетних ефеката по околину, уз коришћене 

природних материјала, својствених окружењу. Тиме би се створила пове-

заност између развоја туристичке привреде и остваривања већих еконо-
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мских ефеката и бриге о спречавању потенцијалних загађења у будућно-

сти. Требало би улагати и у бољу пропаганду, како би се створио адеква-

тан имиџ како на домаћем, тако и на иностраном тржишту. Посебно треба 

истаћи да се позитивне тенденције даљег развоја и искоришћености Наци-

оналног парка Ђердап могу остварити само уколико је присутна интегра-

лност и сарадња у деловању свих привредних субјеката који су заинтере-

совани за различите аспекте овог заштићеног подручја. 
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Marija Zeljković 

 

THE RELATIONSHIP OF TOURISM AND ENVIRONMENTAL PRO-

TECTION IN ĐERDAP NATIONAL PARK 
 

Summary 
 

Đerdap National Park is located in the southeastern part of Europe, and the 

northeastern part of Serbia, on the border with Romania. It stretches for 100km along 

the right bank of the Danube, beginning at the Golubac Fortress until the ancient fortifi-

cation of Diana. It is located in the municipalities of Golubac, Majdanpek and Kladovo. 

It was put under protection in 1974, by the Law on the Đerdap National Park, because it 

represents a unique natural, cultural, historical and archeological phenomenon in Europe 

and the world, with significant history of flora and fauna, from the Tertiary to the pre-

sent. The geomorphological forms are mostly fluvial, denudational, with limestones al-

so. The Miroč Mountain and the Veliki Greben Mountain enabled the emergence of the 

Đerdap Gorge as a dominant tourist attraction of this space. Đerdap National Park has 

been proclaimed as IBA - a significant bird area, IPA - a significant area for plants, 

PBA - a significant area for daytime butterflies, protected border area, the area of the 

European Green Belt, a part of the European Emerald Natural Resources Network, the 

Carpathian region, Đerdap Geopark in formation. 

 It is also on the national list of proposals for the UNESCO World Network of 

Biosphere. Due to these natural potentials, various forms of tourism are developed here, 

such as hunting, fishing, cycling tourism, walking tours, nautical, youth tourism and 

many festivals. Donji Milanovac, Kladovo and Golubac are the most important tourist 

destinations with the largest number of tourists. However, traffic and tourist activities 

pollute this area and create various problems. It is important to ensure the satisfaction of 

tourist needs, creation of a quality experience, economic income while raising the pro-

tection of relict and endemic species. Furthermore, it is important to direct the National 

Park towards a sustainable development that will stimulate the tourism economy in the 

zones that are suitable for it, but respecting the carrying capacity of this territory. It 

would be useful to invest in high-quality tourist facilities that would fit into the concept 

of ecotourism without causing any negative environmental effects, using natural materi-

als that are inherent in the environment. This would create a link between the develop-

ment of the tourism industry, economic effects and the prevention of potential pollution 

in the future. 
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ПРИОРИТЕТИ ТУРИЗМА ПОГРАНИЧНИХ ОПШТИНА СРБИЈЕ 

ПРЕМА БУГАРСКОЈ 

 

Невена Бицуловић1* 

* Универзитет у Београду – Географски факултет 

 
Извод: Предмет овог рада јесте погранично подручје Србије према Бугарској и 

сагледавање целокупне  ситуације у погледу развоја туризма у овим општинама. 

Циљ рада јесте да прикаже да ли и на који начин туризам може да активира 

поменуто погранично подручје и подстакне његов развој, која су ограничења, а 

које могућности на том путу. 
 

Кључне речи: Источна Србија, границе, туризам, прекогранична сарадња 

 

Abstract:The subject of this paper is the border area of Serbia towards Bulgaria and the 

overall situation regarding tourism development in these municipalities. The aim of the 

paper is to show whether and how tourism can activate the mentioned border area and 

stimulate its development, what are the limitations, and what opportunities along the 

way. 
 

Keywords: East Serbia, borders, tourism, cross-border cooperation 

 
Увод 

 

Насупрот масовном туризму, феномену који се јавио у другој 

половини 20. века, стоји туризам мањег обима. Светска туристичка 

организација (UNWTO) предвиђа да ће у будућности доћи до развоја 

нових дестинација атрактивних туристима, а које карактерише мањи 

степен масовности. Тако се поједина гранична подручја у свету трансфо-

рмишу у нове туристичке дестинације које привлаче туристе својим 

одликама и активностима, што уједно доприноси и економском развоју 

ових подручја. Потенцијал за развој туризма имају и погранични крајеви 

Србије. У раду је на овај начин анализиран развој пограничних општина 

Србије према Бугарској и то кроз могућност за развој посебних облика 

туризма и прекограничну сарадњу са Бугарском.  
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Однос пограничних општина и туризма у Србији 
 

Генерално посматрано, пограничне општине у Србији окарактери-

сане су као неразвијене, са низом развојних проблема, као што су демо-

графски и структурни проблеми, лоша саобраћајна инфраструктура, нижи 

степен социјалне и економске развијености и друго (Вуковић, 2009). Ови 

простори су често занемарени од стране државе, нарочито високоплани-

нски, тешко приступачни крајеви. Истовремено, погранична подручја 

Србије карактеришу области и крајеви специфични по природним вре-

дностима, али и културним наслеђем. Ове туристистичке потенцијале 

треба препознати и валоризовати у циљу развоја туризма како би се та 

подручја активирала. На овај начин би се побољшао социо-економски 

развој људи који живе на тим просторима, нарочито оног дела популације 

који живи у руралним срединама и спречио би се одлазак младих људи из 

руралних у урбане средине. Највише могућности имају општине које се 

налазе на важним саобраћајницама, општине на чијој територији се налазе 

значајни природни или антропогени локалитети (Тара, Златибор, Стара 

планина, Ђердап), као и општине које се граниче са земљама чланицама 

Европске уније због значајних средстава које ЕУ опредељује за развој 

регионалне и прекограничне сарадње. 

 

Погранично подручје Србије према Бугарској 
 

Регион који се анализира у овој студији обухвата пограничне опш-

тине према Бугарској и то: Неготин, Зајечар, Књажевац, Пирот, Димитро-

вград, Бабушница, Црна Трава, Сурдулица и Босилеград. Поменуте опш-

тине административно спадају у пет округа: Борски, Зајечарски, Пиро-

тски, Јабланички и Пиротски. Укупна површина пограничних општина 

износи 7.118 km². 

 

Општина Неготин 
 

У погледу туризма, општина Неготин има развијену туристичку 

понуду која се заснива на комбинацији природних и антропогених 

туристичких вредности. Најзначаније природне туристичке вредности јесу 

Вратњанске капије, Мокрањске стене, Дунав (на дужини од 31 km) и Дели 

Јован. Међу антропогеним туристичким ресурсима издвајају се Рајачке 

пимнице, које представљају јединствени архитектонски комплекс сачињен 

од 270 традиционалних камених кућица са подрумима у којима се 

призводило и чувало вино. Данас је врло значајан туристички ресурс који 

нуди туристима могућност да се упознају са традиционалним начином 

подизања винограда, обраде и прављења вина. Једнако важни антропогени 
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туристички ресурси јесу и музеји у граду Неготину. То су Археолошки 

музеј, родна кућа Стевана Мокрањца и Музеј Хајдук Вељка. Општина све 

већу пажњу посвећује и развоју руралног туризма у сеоским насељима. 

Поједина села могу бити нарочито занимљива туристима због аутентичне 

културе и традиције, музике, језика и старих народних обичаја Влашког 

становништва. 

 

Општина Зајечар 
 

У општини Зајечар постоје бројне и разноврсне природне и антро-

погене туристичке вредности које чине основу за развој туризма и главни 

су мотив привлачења туриста. Од природних вредности издваја се Гамзи-

градска бања, језеро Совинац, Рготско језеро и парк-шума Краљевица. Од 

антропогених туристичких вредности највећи значај има археолошки 

локалитет Феликс Ромулиана. који потиче из III века наше ере и град је 

римског цара Гаја Галерија Валерија Максимилијана, који је по својој 

мајци Ромули ово насеље назвао Ромулиана. Зајечар је познат по разно-

врсним манифестацијама које су у њему одржавају. Најпознатија је Гита-

ријада, летњи музички фестивал оријентисан првенствено на рок музику. 

Ту су још и ,,Позоришни дани Зорана Радмиловића”, ,,Хајдук-Вељкови 

дани”, ,,Вражогрначки точак” и друге (www.tozajecar.rs). 

 

Општина Књажевац 
 

Општина Књажевац је међу пограничним општинама Србије према 

Бугарској туристички најразвијенија. Изузетно важан природни ресурс 

јесте Стара планина (Миџор 2.169 m). Иако се масив Старе планине пружа 

на територији четири општине: Пирот, Књажевац, Димитровград и мали 

део општине Зајечар (Вршка Чука), највише је валоризован део на 

територији општине Књажевац.  

Стара планина је нарочито значајна због зимско‐спортског туризма. 

Располаже са више од 13 km уређених стаза и скијалиштима ,,Бабин зуб” и 

,,Јабучко равниште”. Осим зимско‐спортског туризма на Старој планини, 

развојни потенцијали општине леже и у развоју руралног туризма. Ова 

врста туризма је развијена у селима на обронцима Старе планине (Црни 

Врх, Балта Бериловац, Кална), као и у селима у осталим деловима општи-

не (Равна, Зубетинац, Горње Зуниче). Туристичку понуду Књажевца упо-

тпуњују и традиционалне манифестације, међу којима највећи значај имају 

,,Сабор на Панаџур” и ,,Молитва под Миџором” (www.toknjazevac.org.rs). 

 

http://www.tozajecar.rs/
http://www.toknjazevac.org.rs/
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Табела 1. - Промет туриста у Књажевцу 
 

година 
Tуристи Ноћења  

свега домаћи страни свега домаћи страни 

2013. 12.742 10.603 2.139 35.335 29.940 5.395 

2014. 11.853 9.335 2.518 42.641 34.334 8.307 

2015. 17.262 13.262 4.000 58.875 47.027 11.848 

2016. 15.439 10.922 4.517 55.014 41.611 13.403 

2017. 16.850 13.339 3.511 57.584 46.727 10.857 

Извор: Републички завод за статистику  
 

Подаци Републичког завода за статистику показују да је Књажевац 

највећи број туриста посетило 2015. године (17.262 туриста). То се може 

довести у везу са ваучерима за одмор у Србији које Влада издаје од  2015. 

године. Ови ваучери показали су се као добар начин да се подстакне развој 

домаћег туризма. 

 

Општина Пирот 
 

У досадашњем привредном развоју општине Пирот, туризам није 

заузимао значајно место. Тек се у последњих неколико година развила 

свест о значају туризма за развој општине. Тренутна туристичка понуда 

указује на то да не постоји дефинисан туристички производ. Међу приро-

дним туристичким вредностима највећи потенцијал има Завојско језеро, 

које пружа значајне могућности за развој излетничког, купалишног и 

риболовног туризма. Неопходна су даља улагања у туристичку инфрастру-

ктуру и смештајне капацитете. Саставни део туристичке понуде Пирота 

представљају и бројне традиционалне и међународне манифестације које 

се одржавају током целе године и представљају основ за развој манифеста-

ционог туризма. На простору општине Пирот негује се домаћа радиност и 

традиционални занати који су се очували до данашњих дана. Пирот је 

познат по пиротском ћилиму и качкаваљу који представљају бренд саме 

општине и имају велики значај за туристичку промоцију Пирота.  

 

Општине Димитровград, Бабушница, Црна Трава,  

Сурдулица и Босилеград 
 

Територије ових општина спадају у сиромашне и неразвијене опш-

тине Србије, са низом економских, социјалних и демографских проблема. 

Туризам је неразвијен, не постоји дефинисан туристички производ, већ 

само низ туристичких потенцијала. Њих чини комбинација природних и 

антропогених туристичких ресурса (Звоначка бања, планина Руј, Влашка 
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планина, Власинско језеро, кањон реке Јерме, традиционалне манифеста-

ције,сакрални објекти, објекати народног градитељства и др). Да се развој 

туризма налази на почетном нивоу потврђује и изузетно мала посећеност 

домаћих и страних туриста. Изузетак представља општина Сурдулица, у 

којој је посећеност у односу на остале општине нешто већа, што се доводи 

у везу са одмором на Власинском језеру. 

Један од кључних ограничавајућих фактора са којим се суочава овај 

простор јесу неповољни демографски процеси (низак наталитет, висока 

стопа емиграције, неповољна старосна структура, лоша кадровска стру-

ктура и ниска образованост становништва), као и непостојање адекватне 

саобраћајне и туристичке инфраструктуре и супраструктуре. Неопходно је 

улагање у изградњу путева, смештајних капацитета и пратећих садржаја 

који би били на располагању туристима (терени за различите спортове, 

паркови, базени и др.). Развој туризма би могао да буде покретач за развој 

осталих привредних грана. Због тога у будућности треба више пажње 

посветити валоризацији туристичких потенцијалаових општина.  

 

Прекогранична сарадња Србије и Бугарске 
 

Током историје, однос Србије и Бугарске се мењао под утицајем 

политичких, економских и других фактора. Данас су ове две државе у 

добрим односима. Иницијатива за сарадњу подстакнута је од стране ЕУ. 

Резултат тога јесу бројни заједнички пројекти, спроведени у оквиру разли-

читих програма, међу којима је и Интеррег – ИПА Програм прекограничне 

сарадње. 

Интеррег – ИПА Програми прекограничне сарадње део су Инстру-

мента за претприступну помоћ (Instrument for Pre-accession Accistance – 

IPA) Европске уније, намењени за помоћ и промоцију сарадње пограни-

чних територија (прекогранична сарадња), као и сарадњу целих држава 

(транснационална сарадња). Могућност за укључење у програме добиле су 

и државе које нису чланице Европске уније, што је отворило могућности и 

Србији. Од 2004. године до данас у Србији је, у оквиру Интеррег – ИПА 

Програма, финансијски подржано око 200 пројеката. Србија учествује у 

девет програма, међу којима је и Програм прекограничне сарадње Србија 

и Бугарска. Овај програм обухвата 6 округа у Србији (Борски, Зајечарски, 

Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски), са 33 општине. 

Са бугарске стране то су области Видин, Монтана, Враца, Софија, Перник 

и Ћустендил. Програм финансира пројекте везане за развој одрживог 

туризма, младе и заштиту животне средине (http://www.mei.gov.rs/srl/). 

Уз помоћ Интеррег – ИПА Програма Србија – Бугарска од 2014. до 

2020. године, реализоваће се више пројеката за развој туризма. Неки од 
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пројеката обухватају пограничне општине које су и предмет анализе у 

овом раду. Ти пројекти су: 

1. АД Визија 

2. Конзервација, ревитализација и изложбене поставке Ране Хриш-

ћанске Базилике и средњовековне тврђаве у прекограничном 

региону 

3. Рекреативне и спортске локације као туристички потенцијал региона 

4. Бугарско‐српски Гурмански Воз 

5. Развој конкурентних туристичких атракција за одржавање туристи-

чког фестивала који ће допринети диверзификацији туристичког 

производа у региону Видин –Зајечар 

6. Развој туризма у пограничном региону Бугарске и Србије кроз кре-

ирање туристичких атракција и изложби репрезентативних култу-

рних и историјских локалитета у општинама Сурдулица и Правец 

7. Духовна музика Србије и Бугарске као подршка прекограничном 

фестивалу туризма 

Наведени пројекти у области туризма показали су се као врло 

успешна техника за активирање пограничних општина и заједнички развој 

туризма са обе стране границе.  

 

Еврорегионална сарадња 
 

Поред наведених пројеката који су део ИПА програма, Србија и 

Бугарска су укључене и у Еврорегионалну сарадњу. ,,Еврорегиони су 

добровољне интересне асоцијације, формиране на регионалном и лока-

лном нивоу, које покривају погранична подручја суседних држава ради 

поспешивања прекограничне сарадње у циљу унапређивања економских, 

социјалних и културних потреба, као и захтева заштите животне средине” 

(Тошић, Живановић, 2012). 

Посматран погранични простор део је Еврорегиона ,,Стара планина” 

који је формиран 2006. године. Представља билатералну сарадњу Србије и 

Бугарске у циљу развоја и заштите простора Старе планине. У састав овог 

Еврорегиона ушле су општине Пирот, Димитровград, Књажевац и Зајечар 

са српске стране и Чипровци, Чупрена, Берковица, Белоградчик, Георги 

Дамјаново, Годеч и Вршец са бугарске стране. 

Од 2005. године, општине Пирот, Димитровград и Бабушница део су 

Еврорегиона ,,Нишава”, заједно са општином Бела Паланка и општинама 

Своге, Косин Брод, Сливница, Божуриште, Годеч и Драгоман у Бугарској. 

Године 2007. Еврорегион ,,Стара планина” и Еврорегион ,,Нишава” при-

мљени су у асоцијацију AEBR (Association of European of Border Regions). 
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Асоцијација има циљ иницирање сарадње и умрежавање пограничних 

региона земаља које не морају бити чланице ЕУ, чиме се омогућава 

приступ европским фондовима. 

 

SWOT анализа 
 

На основу прикупљених података који приказују тренутно стање 

туризма у пограничним општинама Србије према Бугарској, урађена је 

SWOT анализа, односно анализа основних снага, слабости, могућности и 

претњи са којима се суочава овај простор. 

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

Парк природе ,,Стара планина” 

Велики потенцијали у природним 

ресурсима 

Разноврсност флоре и фауне 

Богато културно-историјско 

наслеђе 

Постојање регионалних брендова 

(пиротски качкаваљ, ћилим, 

грнчарија, неимарство) 

Добар стратешки положај 

Неповољна старосна структура 

домицилног становништва 

Негативан природни прираштај 

становништва 

Неадекватна валоризација 

природних и културних ресурса 

Недовољна заштита природних и 

културних ресурса 

Лоша комунална и саобраћајна 

инфраструктура (густина и 

квалитет путне мреже) 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

Одржив начин коришћења 

природних ресурса 

Развој специфичних облика 

туризма: рурални, екотуризам, 

ловни и риболовни, транзитни и 

манифестациони туризам 

Регионална сарадња између 

пограничних општина  

Прекогранична сарадња са 

Бугарском 

Расположивост фондова ЕУ 

Одлив младог и школованог 

кадра 

Стихијски и неорганизовани 

развој на Старој планини 

Слаба потрошачка моћ домаће 

туристичке тражње 

Лоша економска ситуација целог 

региона 

Улагање у друге пограничне 

туристичке дестинације 

Лош имиџ Србије на међуна-

родном туристичком тржишту 

 

Уколико анализирамо поменуте снаге и недостатке пограничних 

општина Србије према Бугарској можемо уочити да су могућности за 

развој туризма велике, али је пре свега неопходно решити, или умањити, 
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претње и слабости које негативно утичу на туризам овог краја. То се може 

постићи развијањем регионалних и локалних планова, где би били укљу-

чени сви сегменти и нивоа друштва. Важно је смањити разлике које пос-

тоје међу општинама, где се посебна пажња мора посветити развоју 

недовољно развијених подручја. Овај простор би претње и слабости могао 

да умањи и уз помоћ државе добијањем кредита и субвенција. 

 

Перспективе развоја 
 

Полазећи од анализираних пограничних општина може се конста-

товати да постоји велики број природних и антропогених туристичких 

вредности. Поред оних које су у досадашњем туристичком пословању 

имале одређену посећеност, постоји и велики број оних које располажу 

потенцијалом који није искоришћен. 

Интензивирањем прекограничне сарадње са Бугарском стварају се 

услови за унапређење туризма, кроз развој заједничких туристичких 

производа. Прекогранична сарадња са Бугарском је значајна због Старе 

планине, која се налази на граници две земље и чији се ресурси протежу са 

обе стране границе. На предлог Завода за заштиту природе Србије, 

подручје Парка природе 1997. године добија статус природног добра од 

изузетног значаја, сврстано у I категорију заштите. Поред Старе планине, 

под заштиту државе стављене су и друге природне вредности пограничне 

зоне. Имају специфичан режим заштите, што указује на потребу развоја 

одрживих облика туризма. Одрживи туризам је ,,туризам који у потпу-

ности поштује своје садашње и будуће економске, друштвене и еколошке 

утицаје, истовремено обезбеђујући потребе посетилаца, туризма као 

привредне делатности, и локалних заједница уз очување животне средине” 

(Светска туристичка организација UNWTO, 2005).Уз поштовање прин-

ципа одрживог развоја, туристичка понуда пограничних општина могла би 

да се заснива на следећим видовима туризма: 

Рурални туризам у региону је највише заступљен на територији 

општина Књажевац, Пирот и Неготин. Потенцијалима за развој располажу 

и села у општини Димитровград, Зајечар, Бабушница, Црна Трава, 

Босилеград и Сурдулица, због очуване природе, богатог биодиверзитета, 

културе и традиције становништва. Развој руралног туризма у пограни-

чним општинама би требало да буде приоритет, јер ова врста туризма има 

потенцијала да промени неповољне демографске процесе, тј. да смањи 

високу стопу емиграције и повећа бројност млађе популације. Највећи 

проблем је да села која су предвиђена за развој руралног туризма немају 

адекватну саобраћајну и комуналну инфраструктуру, тако да је неопходно 

побољшање комуникационих веза између урбаних и руралних делова 
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подручја. Следећи важан корак јесте едукација становништва које жели да 

се бави овим послом, као и да се на адекватан начин опреме простори и 

објекти намењени одређеним циљним сегментима. На крају би уз помоћ 

маркетиншких активности етно понуде сеоских домаћинстава дошло до 

повећања броја туриста и дужине њиховог боравка. 

Екотуризам би морао да буде један од приоритетних облика туризма 

на Старој планини, узимајући у обзир значај биодиверзитета овог 

подручја. У оквиру ове врсте туризма могле би да се организују школе у 

природи, екскурзије, еколошки кампови, стручни и студијски боравци. 

У пограничним општинама заступљени су ловни простори, тако да 

би један од значајних видова туризма могао бити и ловни туризам. Тај 

развој треба да буде контролисан и у складу са режимима заштите при-

роде. То значи да је неопходно да се врши контрола броја јединки, њихове 

полне и старосне структуре и да се побољшају услови за живот и размно-

жавање дивљачи. Поједини делови пружају могућности за развој риболо-

вног туризма због река и језера. 

Планински простор пограничних општина има потенцијал и за читав 

низ других активности базиране на авантурама, као што су: алпинизам, 

брдски бициклизам, јахање, параглајдинг, ,,free - ride”, џип туре и др. 

Обогаћивању садржаја боравка допринела би и адекватнија валори-

зација културног наслеђа. Посебно је значајно богато кулурно-историјско 

наслеђе везано за локалитет Феликс Ромулиана, који је поред заштите 

државе стављен и на листу Светске културне баштине UNESCO-а. 

На простору анализираних пограничних општина, организује се 

већи број манифестација, углавном локалног карактера. Србија и Бугарска 

би могле да искористе манифестације и догађаје у циљу развоја заједни-

чког туристичког производа. 

Део овог простора карактерише добар стратешки положај због зна-

чајних праваца међународног саобраћаја који пролазе овом територијом. 

Мисли се на аутопут Е-80 (Ниш–Димитровград–Софија–Истанбул) који је 

део Коридора 10 и железничку пругу Ниш‒Пирот–Димитровград–Софија–

Истанбул. Преко ових праваца функционише друмски и железнички сао-

браћај Европе са Азијом. За развој транзитног туризма неопходно је 

побољшати квалитет саобраћајне инфраструктуре и формирати адекватне 

информативне центре, нарочито у пограничним зонама и граничним 

прелазима. 
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Закључак 

 

Може се закључити да туризам и границе карактерише већи број 

односа, међу којима је и развој пограничних подручја као комплексних 

туристичких дестинација. У свету, погранични региони постали су посе-

бан предмет проучавања, који ће добити још већи значај у наредним годи-

нама. У Србији, проучавање овог феномена се још увек налази на поче-

тном нивоу, што потврђује и јако мали број научних радова који се баве 

овом тематиком. У наредном периоду неопходно је посветити већу пажњу 

у изучавању туризма у пограничним крајевима Србије, узимајући у обзир 

значај који туризам може да има у привредном развоју ових региона, као и 

у решавању других социоекономских питања. То је и приказано на приме-

ру пограничних општина Србије према Бугарској. Ове општине каракте-

ришу заједнички туристички ресурси који омогућују развој више врста 

одрживих облика туризма. Међутим, уколико би се размишљало о озбиљ-

нијем развоју туризма у посматраном пограничном региону, неопходно је 

уложити веће напоре у превазилажењу ограничавајућих фактора развоја. 

Исто тако, важно је наставити прекограничну сарадњу са Бугарском како 

би се обезбедио успешан развој у туризму са обе стране границе и оства-

рили други позитивни ефекти заједничке сарадње. 
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Nevena Biculović 

 

TOURISM PRIORITIES OF BORDER MUNICIPALITIES OF SERBIA 

TO BULGARIA 
 

Summary 
 

Border areas are becoming new destinations that attract tourists' attention with 

their qualities, activities and specific characteristics of the communities living nearby.In 

this paper, cross-border tourism development was discussedin the context of the border 

municipalities of Eastern Serbia:Negotin, Zajecar, Knjazevac, Pirot, Dimitrov-

grad,Babusnica, CrnaTrava, Surdulica and Bosilegrad. Among them, the most devel-

oped and visited is Knjazevacbecause of StaraPlanina where winter tourism was devel-

oped. Other municipalities also have potential for tourism development, especially for 

specific forms of tourism, such as: rural tourism, ecotourism, nautical tourism, gastro-

nomic tourism, manifestation tourism, cultural tourism, transit tourism, etc.The sustain-

able tourism development in these municipalities and the wider environment is a chal-

lenge, because in addition to these potentials, there are some limitations that need to be 

overcome.Some of them are poor development of transport and tourism infrastructure, 

especially in the mountainous part of the area, and the problems with population de-

cline. In order to activate these border areas, cooperation in a border region, involve-

ment of the public and private sectors, as well as the local community is necessary. 

Cross-border cooperation between Serbia and Bulgaria is also important. The coopera-

tion of these countries is mostly achieved through Interreg-IPA CBC. It is a European 

Union program that has funded several tourism development projects in border munici-

palities on both sides of the border.  
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Београд, 2016. 
 

Стеван М. Станковић1٭ 

 Универзитет у Београду – Географски факултет ٭

 

Књига великог формата, одштампана на IX + 561 страни, јединстве-

на је те врсте код нас. Потиче из пера и вишедеценијског научно-истражи-

вачког и публицистичког рада др Миомира М. Коматине, једног од наших 

најпознатијих савремених хидрогеолога, научног саветника и светски при-

знатог стручњака, руководилаца и организатора бројних истраживачких 

пројеката и учесника неколико светски значајниј научних скупова. После 

књиге Медицинска геологија (Телур, Београд, 2001., стр. 429), која је 

многима била од вишеструке користи, обимом, садржајем, илустрацијама, 

табелама, поукама и порукама, као и презентираним знањем, књига о 

подземним водама наше земље, чини се капиталном у домену хидрогеоло-

гије, балнеологије, екологије и свеукупних мућности савремене аплика-

ције предочених резултата у водопривреди, просторном планирању и 

другим делатностима које се баве простором. Исти потичу из ауторових 

истраживања и свеобухватног увида у одговарајућу литературу. 

На почетку овог приказа, као што је то и на првој страни књиге, 

цитирамо неколико реченица које је написао проф. др Јасминко Карањац: 

„Књига Подземне воде Србије је капитално дело аутора који се пуних 55 

година бави проблематиком подземних вода. Од др Коматине није се 

очекивачо ништа мање. Након толико година рада као ходрогеолог, 

научни радник, предавач директор најугледније институције која се бави 

(ла) подземним водама Србије ГЕОЗАВОД-а Београд, др Коматина се 

одлучио да посвети  сву своју енергију изради оваквог једног капиталног 

дела. Добили смо свеобухватно дело о подземним водама Србије. Књига је 

компилација вероватно скоро свих изведених радова на овом простору у 

сфери подземних вода. Тешко се је одлучити шта је важније, да ли само 

навођење радова (бунара, бушотина, врела, експлоатације, квалитета вода, 

и много чега другога), са изношењем квантитативних и квалитативних 

параметара водоносних средина у којима су истраживани и извођени водо-

                                                 
1 Контакт адреса: geofiz40@gmail.com 
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носни захвати или објекти, или стручна објешњења и мишљење аутора о 

особинама, степену истражености и значају водоносних средина и каптир-

аних или некаптираних објеката”? 

Књига се одликује обимним, сложеним и складно поставњеним 

садржајем, који има узлазну линију презентирања метерије. Од општег ка 

посебном и конкретном, из теорије ка пракси, израста увид у својеврсно 

водно богатство подземних вода Србије, које још увек није на најбољи 

начин искоришћено на добробит човека и друштва. У данашње време су 

многе површинске воде често прекомерно загађене и када на неким 

вештачким језерима нисмо остварили задовољавајући степен вишенаме-

нске експлоатације, подземне воде имају посебан значај, који је утолико 

већи и трајнији уколико су изводно чисте, савремено истражене, капти-

ране и валоризоване.  

Аутор оправдано сматра да ће његова књига заинтересовати велики 

број читалаца, које ће, поред осталог, упути на интересантну постојећу 

литературу и одговарајуће фондовске материјале. Потенцира да „Ако би 

се, на основу стечене јасне слике о подземним водама, понављале грешке 

којима је обиловло наше време (нарочито у области водопривреде, са 

потцењивачким односом друштва и надлежних према извориштима подзе-

мних вода и њиховој заштити) свело на најмању могућу меру, ова 

монографија би постигла још један од циљева. Да не говоримо како је све 

човек у последњих пола века негативно деловао на природу и посебно 

водне ресурсе, поменимо све приметније последице глобалних климатских 

промена на те ресурсе односно све веће проблеме обезбеђења чисте воде, 

који ће (хтели ми то, или не хтели) усмеравати све већу позорност на 

подземне водне ресурсе и наметати путеве рационалног коришћења тог 

блага и регулисање њиховог режима”. 

Једанаест великих поглавња о подземним водама наше земље, 

представљена су следећим редоследом: Опште природне одлике терито-

рије Србије, Геолошка грађа територије Србије, Историјат развоја хидро-

геолошких истраживања на територији Србије, Хидрогеолошка региона-

лизација територије Србије са категоризацијом терена и стена по степену 

пропустивости и типовима хидрогеолошких структура, Хидрогеолошке 

одлике издвојених региона територије Србије и њихових водоносних сре-

дина, Изворишта подземних вода територије Србије, Минералне, термлне 

и термоминералне воде, Газдовање подземним водама на територији 

Србије, Заштита од штетног дејства подземних и површинских вода, Ути-

цај подземних вода и других геолошких фактора на човеково здравље.  

Књига садржи списак важније литературе, списак важне фондовске 

документације, биографију аутора и вишебојну прегледну хидрогеолошку 

карту Србије размера 1:1.000.000. На карти су представљени геотектонски 
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региони, потенцијална алувијална изворишта, терени са добро пропусним 

водоносним срединама, терени са слабо пропусним до условно непропу-

сним срединама и потенцијална карстна врела у Динаридима и Карпато-

балканидима. 

Аутор књиге, др Миомир М. Коматина (1934), полази од чињенице 

да је територија неше земље веома сложеног тектонског склопа, тј. да су 

на релативно малом простору заступљене резне врсте стена, како по 

старости тако и по минералошком, петрографском и хемијском саставу, 

односно хидролошким карактеристикама. Посебна пажња посвећена је 

кречњачким теренима Србије, који се одликују извесним специфичности-

ма када су у питању хидрогеолошке особености.  

После приказа природних одлика територије Србије, посматраних са 

аспекта морфологије, климе, режима површинских вода и хидрографске 

мреже, указано је на глобалне климатске промене и последице истих на 

водне ресурсе. Детаљно је представљена геолошка грађа територије 

Србије, дата геоморфолошка реонизација, издвојени Панонски басен, Дин-

ариди западне Србије, Шумадијско-копаоничко-косовски појас (Вардарска 

зона), Српско кристално језгро (Српско-македонска маса), Карпато-балка-

ниди источне Србије и Дакијски басен источне Србије. 

Од интереса је осврт на историјат развоја хидрогеолошких истражи-

вања на територији Србије, са издвојеним периодима пре Првог светског 

рата, између два светска рата и после Другог светског рата. Конкретни 

примери доприносе веродостојности предузиманих истраживања и публи-

ковања одговарајућих студија.  

У вези са степеном водопропусности и издашности, као и хидро-

геолошким структурама, представљена је хидрогеолошка реонизација 

Србије. У поглављу 6, које чини својеврсну основу књиге, на 329 страна, 

аутор анализира хидрогеолошке одлике издвојених региона и указује на 

њихову водоносну средину. Под посебним насловом обрађена су извори-

шта подземних вода у Србији и њихово коришћење. Реч је о Панонском 

басену, алувијалним равнима наших већих река, извориштима неогених 

басена (Мачва, Пожешка котлина, Сјеничка котлина, Метохија), као и 

извориштима карста, са обиљем података о карсту источне Србије и 

готово свим познатим врелима. Минералне, термалне и термоминералне 

воде обрађене су у поглављу осам, које је од интереса за све оне који се из 

различитих аспеката баве водом као помоћним лековитим фактором у 

нашим бројним бањама. Из обимне литературе и својих истраживања, 

представљене су наведене врсте вода Панонског басена, Шумадијско-

копаоничко-косовског региона, Српског кристаластог језгра, Карпато-

балканида источне Србије и Дакијског басена. Осврт обухвата сазнања о 
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хидрогеолошким системима, геотермалним, физичко-хемијским одликама, 

квалитету воде, распрострањењу и условима настанка.  

Од апликативног значаја је поглавље о газдовању подземним водама 

у Србији (33 стране). У завршном делу књиге о овим проблемима, конста-

товано је следеће: „Може се закључити да је разумљиво што је стање у 

коме се налазе постојећа изворишта подземних вода у Србији неповољно. 

Да би се то стање поправило морају се предузети добро осмишљене акти-

вности на нивоу земље. Тим активностим треба, између осталог, обухвати-

ти анализу (оцену) стања изворишта, предвидети и реализовати потребна 

допунска истраживања и каптажне радове, у смислу разраде и проширења 

изворишта, као и евентуалног преласка на мере вештачког прихрањивања 

изворишта односно регулације карсних врела”. У наставку је указано на 

потребу заштите изворишта подземних вода, мере за унапређење газдова-

ња подземним водама, регионално решавање водоснабдевања подземном 

водом (Војводина, Београд, Мачва, Посавотамнава, Шумадија, централна, 

западна, источна Србија, Поморавље, јужна Србија, Косово и Метохија).  

Књига се завршава освртом на потребе заштите простора од ште-

тних дејстава површинских и подземних вода. Реч је о поплавама бујичних 

токова, одводњавању пољопривредног земљишта, клизиштима, камено-

блатним токовима, води из рудника, али и утицају подземних вода и дру-

гих геолошких фактора на човеково здравље (медицинска геологија, гас 

радон, нуклеарне минералне сирвине). 

Припремајући књигу за штампу аутор је себи поставио неколико 

циљева. Наглашава да је настојао да што је могуће потпуније прикаже 

стање хидрогеолошких односа у Србији, чија је територија на том плану 

веома сложена. Пресек стања познавања третиране проблематике подзе-

мних вода усмерен је на почетак XX века. Настојао је, и у томе успео, да 

кроз први план представи водоносне просторе са постојећим и потенција-

лним извориштима, што је од значаја за поимење воде као све значајнијег 

ресурса за свеукупан живот и развој друштва. Поставио је смернице за 

даља истраживања, коришћење и заштиту подземних вода.  

Неминерализоване, питке, воде Србије, представљају значајан део 

наших водних ресурса. У вези с тим, аутор констатује следеће: „Нарочито 

широко коришћење подземне воде у свету започето је, разумљиво, у 

другој половини XX века. У Србији, тредиција је, била да се од давних 

времена користи скоро искључиво подземна вода. Слика је донекле 

промењена у периоду 1960-1990, када је на овом простору изграђено 

неколико већих површинских акумулаца, због чега је постотак коришћења 

подземних вода за снабдевање становништва постепено опадао, да би 

данас износио око 80%. Поставља се питање колико нам је таквих скупих 

објеката било неопходно, поред бројних потенцијалних изворишта квали-
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тетних подземних вода значајниг капацитета и поред повољних услова да 

се њихове динамичке резерве вештачким мерама повећају. О том питању и 

о паралелном питању да ли имамо довољно резерви подземних вода у 

Србији, за разлику од бројних данас ’компетентних’, покушаћу да, на осн-

ову чињеница, одговорим негде при крају књиге”. 

Као добар познавалац и учесник у савременим догађајима од инте-

реса за геологију и хидрогеологују, аутор исписује и следеће реченице. 

„Не може се. нажалост, заобићи веома актуелно питање: колико ће дру-

штво, у околностима у којима се налази, бити заинтересовано да користи 

њихов истраживачки потенцијал и њихово знање. И, уз то, да подигне 

геолошку институцију из пепела, да јој врати стари сјај, као што је то учи-

нила са њеном бившом кућом у Карађорђевој 48.” Аутор мисли на некада 

познати и престижни Геозавод, на чијим је руководећим и истраживачким 

функцијама провео готово цео радни век. Од 1974. до 1980. године био је 

директор Института за хидрогеологију и инжењерску геологију, а од 1982. 

до 1990. године, генерални директор ове значајне институције. 
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                              УДК 371.671:94(497.11 Бања Ковиљача)(049.3) 

Приказ књиге                                                                                                 Book review 
 

Марија Шћекић Марковић 

БАЊА КОВИЉАЧА – ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ 

Издавач: Центар за културу „Вук Караџић”, Лозница, 2019. 
 

Стеван М. Станковић 1٭ 

 Универзитет у Београду – Географски факултет ٭
 

Књига Марије Шћекић Марковић, етнолога по струци, запосленог у 

Музеју Јадра у Лозници, на месту вишег кустоса, драгоцено је писано дело 

као својеврстан допринос познавању прошлости једне од наших најпосеће-

нијих бања. Дуга и богата историјска прошлост дела доњег Подриња и 

Јадра, Лознице и окружења, посебно лековитих извора и бањског комплекса, 

развој насеља, становништво, школство, бањски објекти, лекари и живот у 

бањи, дочарани су у свој својој суштини, бременитој историјским догађајима. 

Књига има 321 страну. Представља студиозан истраживачки рад о 

генези насеља израслог крај термоминералних извора, недалеко од Дрине, 

у подножју планине Гучево. Основна материја презентована је кроз 17 

логично уклопљених поглавља, којим је обухваћено преисторијско (архео-

лошко) време до Првог светског рата. После уводне речи, поднаслови 

књиге су следећи: Положај и име насеља, Историја Бање Ковиљаче (1820. 

године помиње је Вук Караџић као Смрдан бару), и њене околине, Скела 

на Смрдану и ђумрук на Шепачкој ади, Становништво, Ковиљачка 

парохија до 1914. године, Школство у Ковиљачи до 1914. године, Путеви 

и путовање, Ханови, механе и гостионице, Лекари и физикуси, Развој и 

уређење бање од 1846. до 1902, године, Изградња Бање Ковиљаче од 1902. 

до 1914. године, Живот у Ковиљачи – бањске сезоне 1910-1913. Прилог 

статистици посета и Путописни извори о Бањи Ковиљачи. Богат списак 

коришћене литературе и изводи из рецензија, заокружују складну целину. 

Текст је илустрован фотографијама, скицама, факсимилима важних 

докумената, цртежима и картама, као и фотографијама историјске и архи-

вске вредности, одабраних са више места, чак и из приватних колекција. 

Искоришћено је 166 библиографских јединица, које су, као проверена 

литература, послужиле за анализу времена, догађаја и објеката, компара-

цију података и сагледавање реалног стања, успона и падова, насељавања 

и миграција становништва, пописа истог и његовог живота. Плени обиље 

фуснота које садрже допунска објашњења и указују на ширину обрађене 

проблематике, јер ауторка користи знања бројних претходника, који су о 

                                                 
1 Контакт адреса: geofiz40@gmail.com 
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Ковољачи, Јадру и доњем Подрињу, писали из различитих аспеката и у раз-

личито време. Рече је о Вуку Караџићу, Јовану Цвијићу, Емериху Линде-

нмајеру, Феликсу Каницу, Милану Ђ. Милићевићу, Тихомиру Ђорђевићу, 

Момчилу Спремићу, Мирку Барјактаревићу, Предрагу Пузовићу, Милораду 

Зебићу, Слободану Ристановићу, Михајлу Костићу, Владимиру Стојанче-

вићу, Видосави Стојанчевић и другим ауторима, више пута цитираним. 

Из документоване анализе, која је основни део монографије, а прои-

стиче из увида у обимну и разноврсну литературу, архивску грађу и доку-

ментацију, израстају добро постављене синтезе, закључне реченице и аут-

орови ставови, као надградња онога што је у коришћеној литератури већ 

речено, некима мање или више познато, а сада осветљено на нов начин. Од 

посебног интереса су компарације оних елемената, појава и процеса, који 

историјски израстају, надограђују се и воде ка широкој обухватности изло-

жене материје, која је на завидном научном нивоу. Ово због тога што 

Марија Шкекић Марковић не присваја ништа туђе, већ доследно, наводи 

изворе података, за којима је трагала више година. У том смислу списак 

коришћене литературе, осврт на изворе података, богата документација, 

људи, догађаји и напомене у фуснотама значе много. Чини се да је то књига 

у књизи, јер омогућује (а могуће да ће и подстаћи) даља истраживања 

особености Ковиљаче као балнеолошког центра и насељеног места дугог 

континуитета и извесних особености, јединствених не само у Подрињу. 

Добро концептиран садржај, складан текст и изванредно докуме-

нтовано казивање, потврђују наше схватање да је ауторка реално упознала 

и на прави начин презентовала знања из неколико научних и апликативних 

дисциплина. Материја задире у археологију, историју, историју уметности, 

архитектуру, грађевинарство, етнологију, географију, антропогеографију, 

демографију, статистику, здравство, туризам, организацију школа и цркве. 

Шире посматрано реч је о историји, природи и људима, својеврсном тројс-

тву, које на примеру Ковиљаче гради специфичну целину, која је од праис-

торије до почетка Првог светског рата различито изгледала. Настала у 

десном приобаљу реке Дрине, била је место спајања и одвајања, миграција 

становништва, сложеног процеса насељавања и уобличавања. Препознати-

ва по изворности догађаја, Ковиљача је током времена примала јаке утицаје 

са стране. Овакав аспект места, које ратови и страдања нису мимоилазили, 

које је често било на граници два царства, Турског на истоку и Аустроуга-

рског на западу, у књизи је јасно протумачен. Реч је не само о Ковиљачи 

као балнеолошком центу и насеобини, већ и о Јадру, Дрини и Подрињу, 

простору спајања и прожимања, раздвајања и одвајања, контакта и тран-

зита, продирања из центра ка периферији и са периферије ка центру, досе-

љавању становништва из Црне Горе и Крајине (Црногора, Крајишници и 

данас препознативи делови Лознице), прилагођавању новој средини.  
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„Ковиљача се, као што се видело из кратког историјског увода, 

налази на путу који је кроз различите епохе био гранични пут. На 

путовања су кроз раније историјске периоде људи кретали ради трговине, 

ходочашћа, а подрињским друмовима пролазиле су војске и сеобе народа. 

Тек је деветнаести век донео промене у мотивима за путовања и појам 

путника потпуно променио. Овај век донео је велике слободе, индиви-

дуалност и први пут слободно време, односно моду одмора и путовања.” 

Посебно указујемо на одељак о становништву Ковиљаче и дела 

доњег Подриња, који је изванредно документован. Аутохтоно и досељени-

чко становништво, у прошлости, више рурално него урбано, приказано је 

према расположивим статстичким подацима за период од 1840. до 1918. 

године. Интересантни су подаци из Протокола крштених и умрлих Цркве 

Покрова Пресвете Богородице у Лозници, које ауторка анализира, указуј-

ући на оштећеност књига и промене истих, с напоменом да у попис нису 

ушле жртве Првог светског рата, као и умрли у логорима. Године 1834. 

Ковиљача је имала 74 куће, 84 пореске главе, 204 мушкараца, од којих је 

за војску било спремно 87. Имовима становништва, поред осталог, састоја-

ла се од 193 плуга орања, 193 косе ливада, две мотике винограда и 7.140 

стабала шљива. Десет година касније у 88 кућа било је 610 становника.  

Плени попис породица обухваћених пописима из 1840. и 1918. године, 

што је од значаја за познавање порекла становништва. По азбучном реду 

презимена представљено је више од хиљаду лица. 

Део књиге од стране 143. до 304. је посвећен Ковиљачи као бањи, 

путевима и путовању, изградњи угоститељских објеката, (ханиви, механе, 

гостионице), ценама услуга, лекарима, плановима за уређење бање, 

локалној и државној заинтересованости за бању, дотацијама за изградњу 

објеката, регулацији приобаља Дрине, каптирању извора лековите воде, 

изградњи купатила и објеката за смештај гостију, догађајима и растућем 

броју посетилаца, али „И поред све пажње да се простор око извора и 

купатило уреде за пријем и угодност већег броја болесника, Смрдан бара у 

Трговинско-занатлијском шематизму Србије за 1896/97. годину није упи-

сана као место са купатилом са минералним изворима, уз Аранђеловац и 

Сокобању, али је зато дат опис Линдермајерове анализе сувог остатка 

ковиљачке минералне воде. Написано је које болести ова вода лечи, те да 

се налази између Лознице и Зворника, на најбољем друму у Србији”. 

Интензивнији развој Ковиљаче потиче од 1898. године, када је краљ 

Александар Обреновић издао  проглас следеће садржине: Ми, Александар 

I, по милости божјој и вољи народној Краљ Србије, проглашујемо и 

објављујемо свима и свакоме, да је Народна скупштина решила и да смо 

Ми потврдили и потврђујемо Закон о уступању Бање Ковиљаче (Смрдан 

баре) народу Округа Подрињског у експлоатацију.  
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На седници Народне скупштине Србије која је одржана у Нишу 1. авг-

уста 1899. године, озваничен је наведени закон и 11. августа објављен у 

Српским новинама. Обавезе концесионара, односно Подрињског округа, у 

вези бањског комплекса су конкретизоване, а састојале су се од обевеза да се 

набаве справе за дубинска бушења и изналажење изворишта лековите воде, 

изградње модерног купатила са кадама, базеном, блатним облогама, тушеви-

ма и масажу, уреди модерна гостионица првог реда са најмање 60 соба, 

салоном и рестораном, гостионица и станови другог реда са најмање 60 соба, 

подигну административна зграда и станови за бањске функционере, зграда за 

сиротињу и болница, као и да стално проширују, уређују и улепшавају стазе, 

паркови, пошумљавају падине Гучева и осигура бања од поплава Дрине.  

Ауторка констатује да је „Према овом првом, кровном документу, 

само Подрињски округ имао право да подиже купатила и има користи од 

минералних вода, а за уређење бање (откопавање, насипање, утврђивање 

обале, регулација потока, пресецање, пошумљавање, дренажу терена, одр-

жавање мостова, прелаза и сл) требало је да осигура средства дотираним 

прорезом 4% на целокупну суму непосредне порезе годишње, почев још са 

овом годином, која сума не може бити мања од 50.000 динара годишње, 

који ће се новац купити по закону за порез, најмање кроз 10 година, а 

засебно као бањски фонд администрирати. Дата је и могућност задужи-

вања узимањем кредита код Управе фондова или неког другог новчаног 

завода”. Десет година касније, тј. 1899., Ковиљача је добила метеоролошку 

станицу. Ковиљача је била и остала једна од краљевских бања, како и 

данас класификујемо оне у којима су боравили чланови династија. 

У Ковиљачи се 1860. године лечило само 12 људи. Годину дана 

касније 89, а 1863. укупно 182. Године 1897. регистровано је 830 болесни-

ка, а 1898. само 699. Више од хиљаду посетилаца , тачније 1.259. који су 

дошли ради лечења, први пут је регистровано 1902. године. Током 1905. 

године регистровани су први страни посетиоци, којих је било 152. До 

1909. године број болесника у Ковиљачи повећао се на 7.907, међу којима 

је било 327 странаца. Интересантни су то показатељи развоје једног 

балнеолошког центра, који је за два века постојања прошао више фаза 

успона и стагнације, али очувао име и значај у времену, простору и  

конкуренцији са другим бањама Србије. На страницама књиге израста 

реална слика Ковиљаче, бање и насеобине на падинама Гучева и у 

алувијалној равни Дрине, некада на једном од најважнијих путева западне 

Србије, недалеко од дринског прелаза Шепак и блиског Зворника. Књигу 

треба тумачити у начелу да без познавања прошлости, није могуће 

разумети садашњост и осмислити будућност.  
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СТУДЕНТСКЕ ПРАКСЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦЕНТРА РУСКОГ 

ГЕОГРАФСКОГ ДРУШТВА У СРБИЈИ 
 

Урош Дурлевић1*, Наталија Батоћанин*, Невена Некић* 

*Универзитет у Београду, Географски факултет 

 
Увод  

 

Годинама уназад Центар руског географског друштва у Србији орга-

низује летње студентске праксе за студенте из Србије и Руске Федерације. 

Током јула 2019. године еколошко - географски камп одржан је у Србији, 

где су студенти Географског факултета Универзитета у Београду угостили 

своје колеге из многих крајева Руске Федерације. У септембру исте год-

ине, српски студенти су узвратили гостовање руским колегама у Москви, 

на Криму и у Краснодару.  

 

Четврти летњи српско-руски еколошко-географски камп 
 

Камп је одржан у периоду од 1-15. јула. Након слетања руских 

колега, организован је смештај и кратак поподневни одмор. Увече су гости 

имали прилику да први пут прошетају центром града и виде бројне 

знаменитости Београда. Музеји, галерије, споменици и седиште Центра 

руског географског друштва у Србији само су део богатог програма који је 

приређен у Београду прва два дана њиховог боравка. 
 

 
 

Слика 1. - Посета Центру РГД у Србији 

                                                 
1 Контакт адреса: durlevicuros@gmail.com 
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Трећег дана експедиција је кренула пут јужног Баната. Прва станица 

било је Панчево, након чега је уследила посета Делиблатској пешчари. 

Пешчара је изазвала велико интересовање гостију који су пажљиво слу-

шали предавање на терену и бележили информације о постанку и каракте-

ристикама. Касније је организован ручак на обали једног од седам језера у 

Белој Цркви. Дан је употпуњен обиласком Вршца и Вршачког брега.  

Четвртог дана боравка започета је тура десном обалом Дунава до 

источне Србије. Прва станица било је Смедерево где је реализована посета 

Тврђави. Затим се кренуло у обилазак објекта који је највише утисака 

оставио код гостију тог дана – Тврђава Голубац, веома интересантна због 

свог географског положаја и дуге историје. Пут је настављен Ђердапском 

клисуром, а следећа дестинација био је Лепенски вир. У вечерњим сатима 

недалеко од Мајданпека посећена је и Рајкова пећина. Дан је завршен у 

хотелу ,,Голден Ин” у Мајданпеку.  
 

 
 

Слика 2. - Учесници испред тврђаве Голубац 
 

Петог јутра организована је посета Шупљој стени – највишој прера-

сти у Србији. Након тога, преко Зајечара кренуло се у обилазак познатог 

археолошког локалитета из античког доба – Гамзиграда, у оквиру којег се 

налази царска палата Феликс Ромулијана. У поподневним часовима експе-

диција је кренула пут Бруса, на свечано отварање изложбе фотографија 

РГД-а. Ноћење је било организовано у Блажеву, наставно - научној бази 

Географског факултета. 

Следећег дана програм је започео посетом Копаонику, односно оби-

ласку локалитета Јарам и туристичког центра Суво Рудиште. Преко Тре-
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ске, Лисине и Чајетине, долином Ибра кренуло се у обилазак средњовеко-

вних манастира Стара Павлица, Нова Павлица и Градац. Ручак је органи-

зован у Јошаничкој Бањи, након чега је уследила рекреација на базену у 

истоименом месту. У вечерњим часовима, заједничко дружење наставље-

но је у Блажеву.  
 

 
 

Слика 3. - Изложба фотографија у Брусу 
 

Наредна два дана гости су посетили бројне локалитете на територији 

општина Брус и Крушевац. У Брусу је седмог дана организован обилазак 

локалитета Мрамор, уследила је печашка тура до водопада Јеловарник. 

Слободно време је искоришћено за шетњу у градском насељу Брус. 

Касније је део учесника обилазио виноградска насеља (пољану Црвена 

Јабука), а део учесника је време провео на спортским теренима у Брусу.  

Осмог дана ујутру посећена је фабрика текстила Модитал – Помпеа 

у близини Бруса. Пре доласка у Крушевац, учесници су обишли језеро 

Ћелије и фабрику воде Мајдево. У граду је био организован пријем у 

Центру за стручно усавршавање, након чега су гости имали прилику да 

виде бројна културно-историјска наслеђа у Крушевцу: црква Лазарица, 

Народни музеј, Археолошки парк „Лазарев град” и споменик Косовским 

јунацима. Дан је завршен обиласком винарије Браћа Рајковић у насељу 

Горње Злегиње (општина Александровац).  

Деветог дана, преко Копаоника, Јошаничке Бање и Рашке, експеди-

ција обилази Нови Пазар. Осим градског насеља, посећени су и средњо-

вековни манастири Ђурђеви Ступови и Спопоћани, као и Црква Св. Петра. 

У повратку вечера и дружење је организовано у Брзећу где су гости били 

смештени наредних дана. 
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Слика 4. - Учесници у посети Крушевцу 
 

Десети дан је био резервисан за посету општини Александровац. 

Учесници су прво обишли локалитет Дуб, да би касније уследила посета 

предузећу ,,Вино Жупа”, где су сви имали прилику да уз ручак дегустирају 

многе врста вина из овог краја. Након ручка, кренуло се у обилазак музеја 

виноградарства, манастиру Дренча и цркви Свих српских светитеља. Сло-

бодно време гости су искористили да прошетају центром града. 

Једанаестог дана богат и интересантан програм започео је посетом 

хотелу Јуниор. Преко Блажева, долином Топлице, уз успутно задржавање 

на локацији Селова, учесници су стигли до Куршумлије, где је организо-

ван ручак. Централни догађај дана била је посета специфичном геомо-

рфолошком феномену и Споменику природе – Ђавољој вароши. Осим зем-

љаних фигура, пажњу гостију на овом локалитету привукла су два извора 

јако киселе воде са високом минерализацијом. После Ђавоље вароши 

уследио је обилазак највише бање у Србији, Луковске Бање. 
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Дванаестог дана учесници одлазе у село Игрош, где посећују фаб-

рику органске хране - Фудленд. Након дегустације воћних сокова и других 

слатких производа, пут нас води до оближњег активног површинског копа 

и погона за прераду зеолита. После краћег предавања на терену о постанку 

и карактеристикама зеолита, најхрабрији су одлучили да пробају овај 

лековити минерал. Локални вашар који се у ово време одржавао у Брусу 

пријатно је изненадио госте који су пробали и куповали бројне домаће 

производе. У вечерњим сатима организован је обилазак локалитета Гво-

здац и Велико Метође (пешачка тура), да би касније уследила вечера и 

заједнично дружење у Брзећу. 
 

 
 

Слика 5. - Обилазак Ђавоље вароши 
 

Главни део програма током тринаестог дана била је посета граду 

Нишу и локалитету Плочник. Недалеко од Блаца, зауставили смо се у 

Јанковој клисури где је одржано кратко предавање о геоморфолошком 

феномену Јанкове клисуре и пиратерије реке Блаташнице. Затим се кре-

нуло у обилазак археолошког локалитета Плочник са траговима насеља, 

рударства и металургије од пре 7000 година. У Нишу је гостима показано 

место Српско-Руског хуманитарног центра, посећена је Тврђава, као и 

Ћеле кула. Након шетње центром града, организована је посета цркви Св. 
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Тројице у Адровцу и манастиру Св. Романа у Ђунису. Оба локалитета су 

везана за пуковника Николаја Николајевича Рајевског. 

Преко планине Копаоник, долином Ибра, четрнаестог дана експе-

диција се враћала за Београд. Успут су обиђени термоминерални извори у 

Јошаничкој Бањи, а најлепши утисак на госте овог дана оставили су 

манастири Студеница и Жича. Затим је уследио ручак у Краљеву, и повра-

так за Београд преко планине Рудник и Тополе, где је организована посета 

цркви Св. Ђорђа и кући краља Петра на Опленцу. Увече су учесници иско-

ристили слободно време за шетњу главним градом. 

Последњег дана боравка на теренској настави у Србији, руске колеге 

су на Авали имали прилику да са торња уживају у панорами Београда, а 

након тога уследио је обилазак Споменика руским ветеранима и Спомени-

ка незнаном јунаку. 

Поподне из центра града експедиција је кренула ка Аеродрому. 

Одлична теренска настава и срдачно дружење током кампа резултирали су 

пуно осмеха, али и суза на растанку српских и руских колега, у нади да ће 

се ускоро поново сви срести. 

 

 
 

Слика 6. - Испраћај руских колега на аеродрому 

 
Пети летњи српско-руски еколошко-географски камп 

 

Током 2019. године, у периоду од 1. до 16. септембра, Летњи камп је 

одржан на простору Москве, Крима и Краснодара. Осим студената и 

професора са Географског факултета у Београду, на кампу су учествовали 

и студенти географије са ПМФ-а у Косовској Митровици и ПМФ-а у Бања 

Луци. Учесници су највећи део времена провели на Криму, где су 
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посетили Кримски универзитет, али и многобројне туристичке атракције 

југоисточног Крима. Након једнодневног обиласка Москве и неколико 

дана проведених у престоници Крима – Симферопољу, посећена су сле-

дећа места, са различитом дужином боравка: Алушта, Судак, Феодосија, 

Бахчисарај, Алупка, Јалта и Севастопољ. Последњег дана Кампа, учесници 

су уживали у шармантом Краснодару, некадашњем Јекатеринодару. 
 

 
 

Слика 7. - Учесници у посети седишту РГД 
 

Посета учесника Кампа започела је пријемом у седишту РГД-а и 

детаљним обиласком истог. Уследио је обилазак очаравајуће Москве - 

Црвени трг, Врапчево брдо, Универзитет Ломоносов. У вечерњим сатима 

учесници су се запутили ка следећој дестинацији – Криму.  

Са аеродрома Домодједово експедиција је кренула ка Криму и у 

касним вечерњим сатима слелетела у Симферопољ. Прва четири дана пос-

ете била су везана за Кримски Универзитет и град Симферопољ. Сваког 

дана су била организована предавања из области географије, екологије и 

биологије. На Универзитету су учесници обишли бројне музеје, као и 

ботаничку башту. Током четвородневне посете, обиђене су бројне култу-

рно-историјске знаменитости града, пре свега црква Светог кнеза Алекса-
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ндра Невског, највећа и најзначајнија у Симферопољу. Представници 

српске експедиције су у разговору са новинарима представили своје акти-

вности и циљеве географско-еколошког кампа. Последњег дана у Симфе-

ропољу учесници су посетили и две фабрике у којима су имали прилике да 

дегустирају њихове производе. Прва је фабрика сладоледа „Доброе”, а 

друга фабрика пива и безалкохолних пића „Крим”.  

Прва дестинација петог дана је Алушта, приморско место удаљено 

47 km од Симферопоља, где су учесници имали прилику да добар део дана 

проведу на плажи. У вечерњим сатима експедиција долази у летовалиште 

Судак, где је смештена наредна два дана. Шестог дана је посећена тврђава 

града Судака, која датира из 6. века, a основана je од стране Византије. 

Лепота тврђаве огледа се и у томе што је окружена невероватним акумула-

тивним и ерозивним облицима, стрмим одсецима кречњака, као и заравње-

ним абразионим терасама.  

Следећа тачка био је тзв. ,,Нови свет” који је све учеснике задивио. 

Нови свет је насеље у близини Судака, где је принц Голицин својевремено 

производио шампањац. Седмог дана, учесници су се запутили према граду 

Феодосији. Следи обилазак града и посета Феодосијском музеју старина, 

најстаријем музеју на Криму, основаном 1812. године. Након музеја на 

реду је обилазак тврђаве Велики град и две цркве у склопу исте. Дан је 

употпуњен обиласком галерије Ајвазовског, једног од најзначајнијих 

светских мариниста. Увече се кренуло пут Бахчисараја. 

Осми дан је обележен обиласком дворца кримских ханова и старог 

дела града Бахчисараја. У Бахчисарају су учесници пробали специјалитете 

овог места – чибурек и ајран. Након тога, посећен је Пећински град, изгр-

ађен од кречњака. Непосредно пре Пећинског града налази се православни 

манастир Св.Успења, око којег су уклесани многи манастири Русије, 

Белорусије али и Србије (Студеница, Жича, Лелић, Црна река итд.). 

Деветог дана кампа, учеснике очекује физички најзахтевнија тура до сада. 

Пешачка тура почиње у селу Сакалина, које је насељавано још од 6. века 

нове ере. Успон започиње након Јусупове палате, истоименом стазом. 

Пролази се кроз мешовиту шуму бреста, граба и букве, стазом дугом око 7 

km која води до прелепог видиковца са кога се пружа поглед на најлепши 

део кањона. Велики кримски кањон је највећи на полуострву са дубином 

од 335 m, а налази се на надморској висини од око 650 метара. Након 

заслуженог предаха са погледом, пут води овога пута низбрдо, до Светло 

плавог језера, које се налази на реци Какошка.  

Следећег дана пут води ка Јалти, али пре тога, у месту Алупка оби-

лази се комплекс Воронцовог дворца. Дворац је био намењен за будућег 

гувернера Крима грофа Михаила Воронцова. Након октобарске револу-
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ције, последњи чланови породице напуштају дворац 1919. године, а од 

1921. дворац има функцију музеја. 
 

 
Слика 8. - Обилазак Воронцевог дворца 

 

У послеподневним часовима учесници обилазе Ливадијски дворац, 

летњу резиденцију Романових, место познате конференције која је предо-

дредила судбину света неколико деценија након Другог светског рата. 

После обиласка дворца, експедиција се зауставила на видиковцу са ког се 

пружа невероватан поглед на један од најпознатијих симбола Крима – дво-

рац Ластавичје гнездо.  

Једанаести дан започиње поласком ка најпознатијем омладинском 

одмаралишту - кампу Артек. Камп ,,Артек” је намењен деци из читаве 

Русије, али и иностранства. Комплекс се простире на дужини од 7,5 km 

обале Црног мора и обухвата површину од 270 хектара. У касним попо-

дневним сатима, oрганизован је обилазак најзначајније винарије на Криму, 

као и дегустација најбољих кримских вина. Винарија Масандра је највећи 

произвођач вина на Криму, саграђена крајем 19. века. Изградњу је органи-

зовао руски кнез Лав Галицин. Ова винарија је 1988. године уписана у 

Гинисову књигу рекорда као винарија која има најстарије вино, највише 

боца архивских вина и највећу годишњу продају истих.  

Дванаестог јутра креће се из Јалте ка Севастопољу. Прва знамени-

тост је Фароска црква, односно црква Св. Васкрсења. У поподневним часо-

вима, учесници кампа стижу у Севастопољ, град основан 1873. године. 

Дубоким заливом подељен је на северни и јужни део, који још увек нису 

директно повезани мостом. У граду се налази 4-5 дубоких залива (бухте), а 

учесници накратко застају код најпознатијег - Артиљеријског. Остатак дана 

проведен је у обиласку града. Највећи утисак на учеснике Кампа дефини-

тивно је оставио Споменик потопљеним бродовима, као и тзв. Вечни огањ. 
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Наредног дана експедиција се упутила ка заливу Балаклава, недалеко од 

Севастопоља. На овом месту је некада постојала војна база, која је бранила 

Севастопољ за време Кримског рата. Експедиција је изнад Балаклаве 

посетила и тврђаву Чембала. Након тога, учесници су бродовима изашли из 

залива, а следећа дестинација била је плажа Мис Фиолент. Током овог дана 

изнад плаже посећена је црква Св. Ђорђа, као и споменик Пушкину. 
 

 
 

Слика 9. - Видиковац код Фароске цркве 
 

Четрнаести дан био је резервисан за Херсонес и војни музеј 35. бате-

рије. Херсонес је био центар грчке колоније основане у 5. веку п. н.е. и под 

заштитом је UNESCO-a, а изграђен је као класични грчки полис. После 

Херсонеса, експедиција креће у обилазак војног музеја 35. батерије. 

Почетак ове приче датира из 1913. године када Царска Русија појачава 

одбрамбени систем овог дела Крима, а служио је СССР-у током Другог 

светског рата. Интересантна је чињеница да је домет топова ове батерије 

износио чак 44 km. Такође, посећене су и просторије где је посада одма-

рала и спавала, просторију где се налазило медицинско одељење, али и 

ону у којој се налазио топ по имену Дора. На крају посете у оквиру музеја, 

посећен je тзв. Пантеон умрлих, где је исписано преко 42.000 имена стра-

далих из Севастопоља током Другог светског рата. Ово је био последњи 

дан боравка учесника на Криму, након чега је уследила деветочасовна 

вожња до Краснодара. Преко Кримског моста дугог 18 km, петнаестог 

дана учесници долазе у Краснодар.  

Ујутру је организована посета Кубанском државном универзитету, 

где је свечано потписан уговор о сарадњи између Центра Руског геогра-

фског друштва и Кубанског универзитета у Краснодару. Учесници су оби-

шли музеје (геолошки и етнографрски) и галерије које се налазе у склопу 

универзитета. Поподне се кренуло у обилазак града, почело је од цркве 

Александра Невског. Архитектура и све знаменитости овог града су на 
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учеснике оставили чаробан утисак. У Краснодару, некадашњем Јекатери-

нодару, налази се и српска општина. Увече је организована шетња у пре-

лепом парку око стадиона ФК Краснодар, као и предавање о астрономији у 

опсерваторији универзитета. Многи учесници су по први пут имали прили-

ку да преко великих телескопа виде Сатурн и у рукама држе метеорит. 
 

 

Слика 10. - Потписивање уговора о сарадњи 
 

 
 

Слика 11.  Српске и руске колеге у Краснодару 
 

Шеснаестог дана рано ујутру учесници пуни прелепих утисака о 

Москви, Криму и Краснодару поздрављају се са руским колегама и са 

аеродрома у Краснодару крећу пут Београда, где слећу око 7 сати ујутру. 
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