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1. Увод 

 

Различитост културног наслеђа у свету у коме живимо је незаменљив извор 

духовног богатства. Његова значајна карактеристика заснива се управо на богатству 

различитости и супротности култура и цивилизација које му, својим преплитањем, дају 

специфичан значај. Ово богатство чини духовну и матерјалну основу постојања једног 

народа и друштва те је стога треба пажљиво чувати. 

Унеско је препознао јединственост и лепоту 11 локалитета културног блага у 

Србији за коју се, заједно са најпознатијом културном ризницом света, залаже о 

њиховом очувању и одржавању јединствености какву имају. 

Све то може позитивно утицати на развој туризма и промоцију државе као 

туристичке дестинације у целини. Циљ је очување вредности и квалитета културног 

добра, продужетак његовог века трајања и заштита његове матерјалне грађе а као 

последица се може јавити повећан број туриста у одређеном локалитету што касније 

може довести до бољег очувања самог локалитета и развоја целог региона. 
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2. Организација УНЕСКО 

  

УНЕСКО (United Educational, Scientific and Cultural Organization) основан је 

16.11.1945. године као специјализована организација Уједињених нација са својим 

уставом. Основале су га 44 државе, међу којима и тадашња Југославија. Унеско, као 

што само име каже, бави се крупним стратешким питањима света у области 

образовања, науке и културе, с тим што латинично слово С у последње време обухвата 

не само културу већ и комуникацију, која се у међувремену развила и постала битни 

елемент живота савременог човечанства
1
.  

 Данас је највише тело Унеска Генерална конференција, која се одржава сваке 

друге године, а чине је сви представници држава чланица. Унеском руководи генерални 

директор, кога од 2009. године представља Ирина Бокова. Организација данас броји 

193 држава чланица са седиштем у Паризу.  

У свету и код нас веома је цењено уписивање на званичну Унескову листу 

светске баштине блага које се налазе на територији одређене земље. Међутим, мање је 

познато шта је конкретан циљ и значај тог признања: какву корист од тога има држава, 

које су њене а које обавезе Унеска. Основни циљеви уписа у Унескову листу су 

двоструки. Државе потписнице Конвенције о заштити светске културне и природне 

баштине усвојене на Генералној конференцији 1972. године дужне су да за наслеђе 

уписано на листу израде план управљања и чувања а Унескова мисија је да од државе 

чланице тражи израду система заштите да у случајевима непосредне опасности 

подстиче локално становништво на чување културног и природног наслеђа на својој 

територији и да подржава међународну сарадњу о очувању културног наслеђа уписаног 

на листу.  

 

                                                             
1
Станоје Јовановић, Унеско у Србији, стр. 10,  2007.  година 
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Унеско, преко својих мисија, редовно прати да ли се држава чланица држи ових 

правила и ако установи да их не прати, може културно или природно добро скинути са 

своје листе. У савременом свету та природна и културна добра најчешће су угрожена 

неконтролисаном градњом којом се природно окружење једне културне вредности 

нарушава или природно добро, ако је њен елемент река или језеро, загађује 

индустријским отпадом. Да би се природно или културно добро нашло на Унесковој 

листи, потребно је да претходно буде на широј листи државе чланице а одлуку о томе 

доноси влада те земље. Једном годишње држава чланица има право да поднeсe 

кандидатуру свог добра за упис на листу светске баштине, као што је то претходне 

године наша држава учинила са локалитетом Стећци у западној Србији. Држава може 

предложити један локалитет из области културног и један из области природног добра. 

О упису затим расправља посебан комитет задужен за ту област на основу досијеа и 

мишљења чланова комисије. Треба доказати, пре свега, изузетну јединственост и 

вредност кандидованог добра, које такође може да буде проглашено за угрожено добро, 

било то ратним приликама, зубом времена или природним катастрофама. Ако је реч о 

стварној вредности, угроженост једног добра има предност приликом одлуке о упису на 

листу светског наслеђа. 

Издваја се неколико локалитета, најпознатијих у свету, који су у различитим 

временским интервалима дбијали статус заштићеног природног или културног добра: 

Норт Дам у Паризу, Венеција и њене лагуне, Акропољ, Делфи, Метеори, Статуа 

слободе у Њујорку, Пирамиде у Египту, Јерусалим, Велики кинески зид и многе друге 

не мање вредне.  

После ових примера јасно је колико Унеско и светска заједница цене наше 

средњовековно православно наслеђе уписујући га на листу светске културне баштине – 

Стари Рас са Сопоћанима, Студеница, Високи Дечани, Грачаница, Пећка Патријаршија 

као и црква Богородице Љевишке, Гамзиград и локалитет Стећци. 
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Године 1992. Унеско је дошао до сазнања да, поред културне и природне 

баштине, треба штитити и другу врсту светског наслеђа, покретна добра која су названа 

Меморија света. Реч је о ретким рукописима, документима, архивским збиркама и 

слично. У нашој земљи су први уписи остварени 1997. године а већ 2003. године 

сврстан је архив Николе Тесле у оквиру Музеја Николе Тесле, затим 2005. године 

уписано је Мирослављево јеванђеље, најзначајнији споменик српске писмености из 

1192. године. 

Све ове вредности, колико год биле и светске вредности, су пре свега наше и 

највише наша брига. Нико се о тим споменицима неће више бринути од нас самих.  

Свесни да они имају светску вредност, да су их уочили највећи стручњаци у тој области 

даје нам још већу снагу да никада не занемаримо оно што су генерације уметника 

стварале пре нас или природа изнедрила хиљадама година пре нас самих. 
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3. Услови проглашења локалитета за културно добро 

 

Да би се неко културно добро или подручје номиновало за листу светске баштине, 

као предуслов, мора поседовати изузетну универзалну вредност која се дефинише на 

основу постављених критеријума. Према конвенцији Унеска, културно наслеђе је 

подељено у три категорије: 

1. Споменици - архитектонска дела, монументалне скулптуре, сликарска дела, 

археолошки елементи или скулптуре, натписи, пећинска станишта и 

комбинација више облика који поседују универзалну вредност са гледишта 

науке, историје или уметности. 

2. Споменичке целине – групе раздвојених или повезаних грађевина које због 

своје архитектуре, хомогености или положаја поседују изузетну универзалну 

вредност. 

3. Споменичка подручја – резултати људског дела и комбинованог дејства 

природе и човека као и подручја која укључују археолошке локалитете који 

поседују изузетну универзалну вредност са историјског, естетског, етнолошког 

или антрополошког гледишта. 

 

За листу светске баштине могуће је номиновати читав град као што је то Рим, један 

део града као што је то Меида-е-шах у Исфахану-Иран или одређени број заштићених 

споменика. 

Према подацима из 2006. године, укупно је 830 заштићених подручја на листи 

светске баштине од чега је 644 културних добара, 162 природних и 24 комбинованих 

добара која су распоређена у 134 државе широм планете. 

Тај број с годинама расте. Свака држава може у току године предложити један 

локалитет културног и један природног добра, што се касније изгласава на генералној 

конференцији Унеска. Тај број, такође, може бити мањи уколико се држава у којој се 

локалите налази не залаже за очување истог. 

Након ових испитивања, вршена су нова јула 2017. године. Тренутно је на листи 

светске баштине 1.073 локалитета која се налазе у 167 држава чланица. Од овог броја 

локалитета 832 имају културна, 206 природна а 35 мешовита својства.  



Рецептивни туризам локалитета под заштитом Унеско у Србији 

 

6 
 

 

 

4. Заштита културно-историјских споменика у Србији 

 

Србија је земља богате историје, простор који су опседале различите војске, 

којима су управљали велики владари. Свако од њих је оставио неки матерјални печат 

који је у већој или мањој мери очуван до данашњих дана. На читавој територији Србије 

има доказа о томе, од најстаријих археолошких локалитета, преко руинираних насеља 

из античке епохе, средњевековних тврђава и манастира, па све до археолошких здања 

из 18. и 19. века по којима је Србија позната у Свету. Свака од знаменитости духовног и 

културног богатства ових поднебља и данас крије неке своје тајне. 

До најсигурнијих знања о црквеној архитектури Срба може се доћи захваљујући 

очуваним грађевинама, њиховим рушевинама  или писаним подацима. Многи 

споменици настали су у првом раздобљу покрштања Срба и нису очувани до нашег 

времена па се може судити о њиховим облицима, просторним и конструктивним 

склоповима. Мада недостају подаци за реконструкцију потпуних хронолошких 

редоследа појединих верских облика одређеног типа очуваних у траговима, ипак се 

могу утврдити битне уметничке преокупације Срба, па и ступањ њиховог културног 

развитка, те уочити разлике и сличности у градитељском схаватању у поређењу с 

неким другим балканским народима. 

Да би се разумела дела најстарије српске уметности, не сме се изгубити из вида 

чињеница да су Срби, као и Бугари и Македонци, уметност прихватили од Византијаца. 

Дела су им упознали или у великим градовима који су представљали значајне 

уметничке центре или су њихове старе цркве видели у средини у коју су доспели. Данас 

није лако сагледати све што се збивало од 10. до 11. века у градитељству широм 

византијског царства куда су доспели Срби и где су се, као нови припадници 

хришђанских заједница, почели укључивати у друштвене и културне догађаје и токове. 

Занимљиво је да су ове цркве дуго биле ван интересовања Срба, да би тек 

између 12. и 14. века њиховом постојању поклонили пажњу српски владари, који су их 

обновили и прикључили верским срединама које су наследили. 



Рецептивни туризам локалитета под заштитом Унеско у Србији 

 

7 
 

У градитељском наслеђу Срба из најстаријег периода после христијанизације без 

тешкоћа се могу разазнати две скупине храмова. Прву чине они са централним а другу 

са подуженим основама. Обе скупине садрже грађевине разноликих планова. Тако се у 

прву сврсатавају здања у облику ротонде затим тролисти, шестолисти и осмолисти, а у 

другу цркве са једнобродим и тробродним базиликалним решењем, као и храмови са 

основама у облику издуженог слободног крста. 

Најкарактеристичнији и најзнаменитији храм са централним планом јесте црква 

Св. Петра и Павла у Старом Расу код Новог Пазара, више позната као Петрова црква, 

настала у 9. или 10. веку, вероватно као седиште рашких епископа. Градитељ Петрове 

цркве користио се узорима из старије архитектуре чије је елементе преиначавао и 

прилагођавао решењу које је ово здање учинило сасвим особеним и по много чему 

јединственим. 

На средишњем простору Балкана који су Срби претежно настањивали настајало 

је црквено градитељство у чијој је основи било сасвим другачије схватање и за чији 

развој су највећи значај имале византијске установе и њихови ктитори. Реч је о 

грађевинама које су по димензијама и солидности грађења високо надмашиле оне 

којима су градитељи били Словени односно Срби. 

Осим базилика, искусни Византинци су у крајевима које су насељавали Срби на 

тлу данашње Србије подизали у истом раздобљу храмове скромнијих димензија и 

другачијих планова, који су сведочили о развијеном духовном животу у крајевима 

удаљеним од епископских седишта. 

Очуване фреске из периода који је претходио Немањићима у знатној мери 

доприносе вредности црквених здања, утолико пре што фонд очуваних зидних слика 

није скроман, поготову када се има у виду шире подручје. За Србију су од изузетне 

важности зидне слике у Петровој цркви. Најстарији слој настао је одмах након 

изградње а прекрива површине тамбура и горње површине поткуполног простора. У 

тамбури је препознатљиво пет сцена из Христовог живота. Аутор ових фресака, о чијем 

ближем пореклу нема никаквих података успео је да распоред композиција вешто 

прилагоди веома рашчлањеним зидовима и сводовима храма и да их повеже у 

занимљиву целину. 
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Саздана на географском простору на коме су се укрштале источна и западна 

култура, средњовековна градитељска баштина Србије, иако недовољно позната у првим 

вековима свог настајања, носиће, особито у својим цветним раздобљима, обележја 

својеврсне симбиозе византијске и романске уметности. О томе сведоче многи добро 

очувани споменици монументалне српске архитектуре од 12. до 14. века.  

 

Слика 1: Петрова црква, извор:https://www.google.rs/search?spomenici, датум приступа 23.10.2017. 

 

  

https://www.google.rs/search?spomenici
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5. Локалитети под заштитом УНЕСКО у Србији 

Србија са својом површином од 88.361km
2 

има 11 локалитета која улазе у састав 

светске културне баштине. Овде спадају цркве и манастири сконцентрисани на три 

локалитета, у околини Новог Пазара, манастир Студеница у близини Краљева и 

манастири на Косову и Метохији,  и два засебна: Стећци – надгробни споменици 

сконцентисани на територији четири држава: Хрватска, Црна Гора, Босна и 

Херцеговина и Србија – западна Србија, као и локалитет Гамзиград – Феликс 

Ромулијана у источној Србији.  

1. Стари Рас и Сопоћани 

1. Стари Рас 

2. Манастир Сопоћани 

3. Манастир Ђурђеви Ступови 

4. Црква светих апостола Петра и Павла 

2. Манастир Студеница 

3. Средњовековни споменици на Косову и Метохији 

1. Манастир Високи Дечани 

2. Пећка Патријаршија 

3. Манастир Грачаница 

4. Црква Богородице Љевишке 

4. Гамзиград-Феликс Ромулијана 

5. Стећци-надгробни споменици  
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5.1 Стари Рас и Сопоћани 

 

Споменички комплекс Стари Рас и Сопоћани обухвата четири одвојене 

компоненте: средњовековни град Стари Рас, манастир Сопоћане, цркву светих апостола 

Петра и Павла и манастир Ђурђеве ступове. Овај споменички комплекс се налази у 

близини Новог Пазара а својевремено се налазио на раскрсници утицаја источне и 

западне уметности. Његова јединственост огледа се у импресивној колекцији три 

црквена објекта који илуструју рођење уметности у средњовековној Србији. Уз то, 

архитектонски комплекс Стари Рас сведочи о српској историји из периода од 12-14. 

века, када је овај град био прва престоница српске државе. 

Споменичка целина Стари Рас са Сопоћанима уписана је на листу Светске 

културне и природне баштине 26. октобра 1979. године, на трећем заседању комитета 

за Светску баштину, које је одржано у Луксору и Каиру – Египат (23-27.10.1979). Ова 

целина која обухвата манастир Сопоћане, Ђурђеве Ступове, Петрову цркву и утврђење 

Рас – Градину уписана је под бројем С96, а на основу критеријума (i) и (iii).
2
 

 

Слика 2: Стари Рас, извор:https://www.google.rs/search?q=stari+ras, датум приступа: 23.10.2017. 

 
                                                             
2
Група аутора, Унеско у Србији, година издања 2007. 

https://www.google.rs/search?q=stari+ras
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5.1.1 Стари рас 

 

Стари Рас је комплекс споменика који се налази не месту на коме су се спајали 

путеви југа и запада и водили даље ка истоку. Остаци Старог Раса се налазе на 

локалитету Градина на Пазаришту са доњим градом Трговиште који се налази 11km 

западно од Новог Пазара у близини манастира Сопоћани. Претпоставља се да је 

основан у време владавине Јована II Комнина (1118-1143). Име Рас највероватније води 

порекло од назива утврђења Арса који помиње византијски историчар Прокопије у 6. 

веку а први пут се помиње у средњовековним изворима византијског цара Константина 

VII Порфирогенита које се односе на рат између Србије и Бугарске крајем IX века. 

Српска средњовековна држава је, по имену града, добила је назив Рашка што је касније 

коришћено као еквивалент под називом Србија. 

Место на коме је смештен град има богату историју која досеже од бронзаног 

доба. Осим што је имао одбрамбену функцију, у близини ушћа Себечевске реке, 

пронађени су остаци римске базилике док је на локалитету Трговиште пронађена 

касноантичка некропола и то на месту где је била рановизантијска црква са гробницом 

из 5. или 6. века. Током једног миленијума,  ту су се смењивале државе и војске а значај 

града је временом растао и опадао. Стари Рас се састоји од више споменика а 

најзначајнији локалитети су Градина на Пазаришту са Пограђем, Трговиште, Градина у 

Постењу, Рељина Градина, црква у Напрељу и латинска црква у Постењу. 

Тврђава Рас очувана у рушевинама као најстарија грађевина војне архитектуре 

средњовековне Рашке и као средиште српских владара има несагледив значај за 

проучавање најстарије прошлости српске државе. Има облик неправилног четвороугла 

чија је дужина 180m а ширина износи између 20 и 60m. Бедеми су зидани од ломљеног 

камена и кречног малтера и имали су шеталишну стазу са зупцима. На јужном 

(најприступачнијем) делу налази се главна кула полукружне основе чији пречник 

износи 8m. У утврђење се улазило кроз две капије, западну и јужну. Западна капија је 

била главна, брањена са две куле неједнаких димензија. 

У првој половини 12. века Рас је постао главно упориште српске државе и од 

тада је утврђење ојачано, изграђени су нови објекти, зазидана је западна капија и 

отворена је нова поред главне куле. Комплекс грађевина на Пазаришту чини насеље у 

којем се разликују две хронолошке фазе: старија фаза која се везује за 14. век а чине је 

куће брвнаре и млађа фаза која се везује за период турске владавине, трајала је до друге 
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половине 17. века а специфична је по добро очуваним каменим објектима. Доказ да је и 

током 12. века ово било значајно духовно средиште, које је живело и под турском 

влашћу, чине остаци цркве, некрополе и других грађевина.  

Град Рас имао је кључну улогу у политичком снажењу српске државе. Овде се 

налазио културни центар Рашке. Најстарије очувано дело Рашке сликарске уметности, 

минијатуре Вукановог јеванђеља из 1202. године, настало је управо у граду Расу. До 

данас су сачувани и други значајни споменици архитектуре и сликарства на овом 

простору. Последњих година се покушава доказати да је прва локација града утврђење 

Градина у Постењу која се налази на 2km од Новог Пазара. 

 

Слика 3: Стари Рас, извор: https://www.google.rs/search?q=stari+ras, датум приступа 23.10.2017. 

5.1.2 Манастир Сопоћани 

 

Сопоћани се налазе недалеко од Новог Пазара, 14km западно уз ток реке Рашке, 

по којој се и српска држава у средњем веку називала Рашком. Манастир Сопоћани је у 

склопу светске баштине од 1979. године заједно са Старим Расом.  

Манастир је саградио српски краљ Урош I Немањић (1246-1276)  крајем 

шездесетих година осмог века. Храм посвећен Светој Тројици налази се недалеко од 

врела реке Рашке, по чему је добио назив (по старословенској речи Сопот, што значи 

https://www.google.rs/search?q=stari+ras
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извор). Изграђен је од сиге у класичном рашком стилу те манастир плени својом 

величином и лепотом. 

Краљ Урош I наменио је Сопоћане себи за маузолеј али пре него што је он 

сахрањен, ту је најпре положено тело његове мајке, Ане Дандолове, унуке славног 

млетачког дужда, Енрика Дандола. Слика њене смрти репрезентативно је приказана на 

северном зиду припрате. Портрети краља Уроша I, Стефана Првовенчаног, Св. 

Симеона Немање, Драгутина и Милутина, краљевих синова, приказаних у главном делу 

храма, као и портрети краљеве породице, са супругом Уроша I, краљицом Јеленом 

Анжујском, рођаком француског краља са синовима, спадају међу најлепше сачуване 

владарске портрете у фреско-сликарству тог доба. Од посебног историјског и 

уметничког значаја су фреске са сценама из живота Св. Симеона Немање у њему 

посвећеној капели, као и оне с приказом догађаја из живота Св. Саве у ђаконикону. 

Све фреске у манастиру чине његову посебну вредност а  осликане су од 1270-

1276. године и убрајају се у најлепше примерке византијске и српске средњовековне 

уметности. 

Након разарања од стране турака, манастир Сопоћани је остао руиниран и 

напуштен више од два и по века. Сопоћани су обновљени у другој половини 20. века а 

затим поново оштећени у другом светском рату. Након овог рата па све до данас трају 

рестаураторски и конзерваторски радови на очувању овог драгуља српске 

средњовековне архитектуре и ктиторства. 

 

5.1.3 Манастир Ђуршеви Ступови 

 

Манастир Ђурђеви Ступови је манастир Српске православне цркве а налази у 

Старом Расу и као и остали локалитети на овом простору, улази у састав светске 

културне баштине 1979. године. Ово је један од најстаријих манастира средњовековне 

Србије а подигао га је Стефан Немања првих година након што је дошао на престо 

великог жупана у знак захвалности Светом Ђорђу, након што је успео да га ослободи из 

пећине у којој је био затворен у тамници. По записима Стефана Првовенчаног, Стефана 

Немању су у пећину затворила браћа после једног сукоба између њих. Међутим, када је 

изашао из тамнице, Стефан Немања је преузео власт од њих и заузео место великог 
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жупана у Рашкој. Из тог разлога се 1167. година спомиње као година почетка изградње 

манастира који је завршен 1171. године. 

Током 13. века Ђурђеви Ступови представљају угледан манастир, а на његов 

значај указује и чињеница да је краљ Драгутин, последњи владар из лозе Немањића 

који је владао Расом, сахрањен овде. Он је уједно био и други ктитор манастира, 

захваљујући коме су изведени и обимни радови изградње. Нажалост, у 18. веку 

гробница је опљачкана а мошти нису пронађене. Данас је једино сачуван реликвијар 

његове десне руке који је 2011. године пренет из манастира Високи Дечани у манастир 

Ђурђеви Ступови. 

После свих разарања и рушења од манастирског комплекса преостали су само 

поједини делови цркве, у великом степену у рушевинама, са незнатним делом куполе и 

остацима фресака на сачуваним зидовима. Капела краља Драгутина је једина грађевина 

над којом је постојао и кров, док од осталих манастирских здања није било видних 

остатака. Њихове рушевине су биле прекривене земљом и цео простор је био 

пошумљен непосредно након ослобођења. 

Обимни истривачки радови као и радови на системској заштити започели су 

1960. године. Резултати истраживања су јако значајни будући да је под наносом земље 

и рушевинама откривена целокупна основа манастира са остацима грађевина у којима 

су из различитих епоха, као и бројни фрагменти архитектуре, значајни делови три 

портала на цркви. Један део фресака је скинут ради заштите и пренет у Народни музеј у 

Београду. 

Основна концепција заштите манастира састојала се у конзервацији и 

презентацији манастирског комплекса, са делимичном обновом цркве и других 

грађевина у обиму и границама очувања њихове аутентичности и документарности. О 

томе како је могла изгледати првобитна архитектура цркве, данас се може се добити 

представа о музејској згради, саграђеној на прилазу манастиру. 

Последње године 20. века обележене су активностима везаним за обнављање 

манастира које је иницирала Рашко-призренска епархија. Те активности су се односиле 

првенствено на истраживање најповољнијих могућности изградње новог манастирског 

конака. Изградња је започета 2000. године и обележава практично почетак новог 

раздобља у историји Ђурђевих Ступова. 
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Манастир се налази се 4km северозападно од Новог Пазара, на узвишењу, те 

својом силуетом доминира пејзажима река Рашке и Дежеве. Прилаз до самог манастира 

је на задовољавајућем нивоу а са манастира се, поред обиља историјских и културних 

чиниоца, пружа и предиван поглед што свакако повољно утиче на број туриста који 

посећује Ђурђеве Ступове.  

 

 

Слика 4: извор:https://www.google.rs/search?q=manastir+djurdjevi+stupovi, датум приступа 23.10.2017. 

 

5.1.4 Црква Светих апостола Петра и Павла 

 

Црква Светих апостола Петра и Павла или само Петрова црква се налази на 

благом узвишењу и на удаљености 2km северно од центра Новог Пазара. Ово је 

најстарији српски сакрални објекат. Током векова црква је била културно место и 

светилиште, које обилује бројним римским и византијским траговима. 

 Према легенди цркву је основао Тит, ученик и следбеник апостола Павла. Не 

постоје тачни подаци времена изградње цркве као православне светиње али се она 

везује за период 9. века. Међутим, на основу ископина евидентно је да се на месту 

данашње цркве смењивао пагански храм, ранохришћански храм и средњовековна 

https://www.google.rs/search?q=manastir+djurdjevi+stupovi
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црква. Археолошким истраживањима испод темеља садашње црквем откривени су 

разни предмети од злата и ћилибара као и остаци римских и словенских племића из 5. 

века пре нове ере што сведочи да је црква светих апостола Петра и Павла најстарија 

сакрална грађевина на Балкану. 

 Петрова црква је у време Немањића била седиште Рашке епископије која је 

обухватала читаву Србију али је била и место најзначајнијих догађаја у животу великог 

жупана Стефана Немање и његових потомака. Поред цркве се налази и резиденција 

свих српских владара чија је близина у много чему допринела валоризацији и значају 

цркве. 

Након стицања самосталности 1219. године Сава Немањић постаје први српски 

архиепископ са седиштем у Жичи али и даље седиште Рашке епископије остаје у 

Петровој цркви. Међутим, након подизања велелепних грађевина у околини (Ђурђеви 

Ступови, Сопоћани, Студеница) црква полако губи на значају који је имала. 

 Током векова, црква је неколико пута обнављана али је увек задржавала свој 

централни кружни облик. Крајем 17. века, као последица ратовања на овим просторима, 

црква је напуштена и порушена. Поново је обновљена у 18. веку. Данас централни део 

има облик крста – четворолиста који је уписан у кружни зид над којим се уздиже 

осмострана купола неједнаких страна која је постојала и у својој првобитној фази. 

Изузетне културно – историјске вредности овог споменика, његова загонетна 

архитектура, необичан и јединствен просторни склоп и фреске из разних епоха чине 

Петрову цркву не само најстаријим српским православним храмом него и једним од 

најзначајнијих сведочанстава о синтези уметности истока и запада. Управо се из ових 

разлога Петрова црква од 1979. године налази у оквиру светске културне баштине.   
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Слика 5: извор: https://www.google.rs/search?q=crkva+svetog+petra+i+pavla&source, датум приступа: 

13.10.2017. 

 

Табела 1: Година приступа локалитета у околини Новог Пазара у Унеско, Извор: 

http://whc.unesco.org/en/list/96/ , датум приступа:  14.10.2017. 

 

 

 

 

https://www.google.rs/search?q=crkva+svetog+petra+i+pavla&source
http://whc.unesco.org/en/list/96/multiple=1&unique_number=104
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5.1.5 Туристичка валоризација и посећеност Старог Раса и Сопоћана 

 

Локалитети Стари Рас, Сопоћани, Ђурђеви Ступови и Петрова црква налазе се у 

непосредној близини Новог Пазара, једног од најразвијенијег места у овом делу Србије, 

а на удаљености 260km од Београда. Добра саобраћајна повезаност аутопутем и 

Ибарском магистралом омогућава лакши и бржи приступ овим знаћајним туристичким 

локалитетима у нашој земљи. Цео споменички комплекс у околини Новог Пазара је 

изузетно садржајан и пружа комплетан туристички угођај. Манастир Сопоћани се 

налази на брду, 10km западно од Новог Пазара, на истом брду се налазе и остаци старог 

града Рас и црква светих апострола Петра и Павла. Ова црква се налази на почетку пута 

за Ђурђеве Ступове, у подножју брда, на само 2km од Новог Пазара.  

За комплетну туристичку понуду овог дела Србије велики значај има и сам град 

Нови Пазар, јединствен град у коме  се може осетити спој истока и запада, 

Хришћанства и Ислама. У граду је неизоставан део Стара чаршија а у њој Новопазарска 

тврђава из 15. века. Споменици исламске културне баштине: Алтун – алем џамија 

саграђена у првој половини 16. века као и Ахмед Војвода џамија, једна од најстаријих 

грађевина у Новом Пазару а потиче из истог периода. 

Туристичку понуду овог дела Србије и околину Новог Пазара, употпуњава и низ 

природних  богатстава. Један од најпосећенијијих је кањон Увца – „српски Колорадо― 

смештеног у специјалном резервату природе Увац, у Пештерској висоравни, када се 

крене ка Сјеници. Ништа мање значајна није ни планина Копаоник, једна од најлепших 

и најпосећенијих планина у Србији која и лети и зими пружа различите могућности за 

квалитетан одмор и забаву а у зимском периоду идеалне услове за спортове на снегу. 

На само 32km северно од Новог Пазара налази се планина Голија – планински 

туристички центар са савремено уређеним ски стазама али и широким пропланцима за 

шетњу и планинарење. 

Комплетна туристичка понуда, како природних тако и културних споменика, 

пружа велике могућности за развој туризма, на шта се последњих година посебно 

обраћа пажња. Развој рецептивног туризма је на завидном нивоу, а овај део Србије се 

може похвалити и све већим бројем иностраних туриста. 
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5.2 Манастир Студеница 

 

Манастир Студеница је манастир српске православне цркве који се налази 39km 

југозападно од Краљева. Спада у један од највећих и најбогатијих српских манастира. 

Подигао га је Стефан Немања након подигнутих храмова: Светог Николе и Пресвете 

Богородице код Куршумлије и Ђурђевих Ступова код Раса. Подизањем Студенице 

(1183-1195) као своје треће задужбине, Немања се представио не само као велики 

ктитор већ и као човек који је био свестан своје улоге у заснивању градитељске 

традиције у Србији. Осим тога, он је као ктитор тежио повезивању са савременим 

уметничким стварањем врхунских домашаја и спајању доминантних уметничких 

схаватања. То сведоче његове задужбине, а посебно репрезентативна Богородичина 

црква у Студеници, за чију је градњу довео најспособније мајсторе, који су знали да 

византијски склоп храма сједине са романским спољним облицима и тако да остваре 

оригиналну симбиозу двеју градитељских концепција. Опонашајући делом раније 

Немањине задужбине, студенички градитељи су оформили једнобродну грађевину са 

три трафеја, троделним олтарским простором и правоугаоним припратом. 

Фреске из 1208-1209. године које у стилском погледу одлучно напуштају 

обрасце познокомнинске уметности наглашеног графицизма и уносе елементе 

пластичности у склопу монументалне и свечане декоративне целине учиниће 

Студеницу првим очуваним уметничким спомеником који ће бити у основи развоја 

новог стила  уметности 13. века. 

У сложеном организму византијске уметности српско зидно сликарство 13. века 

чини веома значајну целину која се одликује континуитетом и специфичношћу 

развитка. Студеничко, милешевско а нарочито сопоћанско сликарство, створено у новој 

културној и друштвеној средини, којој није недостајало свежине и снаге, потврдило је 

да су припадници владарске династије Немањића, ангажујући најбоље византијске 

мајсторе тог времена, не само дали изузетан допринос византијској уметничкој 

баштини већ су, у кризним деценијама византијске државе и културе, били заступници 

и поклоници прогресивних уметничких идеја, омогућивши да на тлу младе српске 

државе настану најбоља дела у византијском културном свету у том веку. 
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5.2.1 Манастир Студеница данас 

 

Манастир је у саставу светске културне баштинеод 1986. године. Студеница је 

привлачна дестинација из много разлога. Манастирски комплекс је изузетно садржајан 

као и његова околина. Туристима су изузетно привлачна пејзажи и природна 

разноврсност у истој мери колико и древна култура и вредности самог манастира. 

„Студеница је место које сажима много разлога због којих људи желе да дођу. И људи 

који су дошли због једног разлога, онда заволе и оно због чега други долазе―, каже отац 

Тихон, игуман манастира Студеница. Манастир Студеница, као један свеобухватан 

локалитет има велики потенцијал за још већу туристичку валоризацију. 

У склопу манастирског комплекса постоје два конака за посетиоце манастира. 

Први конак се налази у непосредној близини манастирског комплекса, са његове 

источне стране. Тераса овог конака је окренута ка манастирском комплексу. Други је 

нешто старији и налази се на западној страни са терасом окренутом ка реци Студеници. 

 

Слика 6: Комплекс манастира Студеница, извор: 

https://www.google.rs/search?q=manastir+studenica, датум приступа 13.10.2017. 
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5.2.2 Туристичка валоризација и посећеност Студенице 

 

Потенцијали за развој рецептивног туризма ових крајева су велики. Сам 

манастир Студеница, налази се на удаљености 57km од Краљева, је културно добро које 

привлачи велики број туриста годишње како због своје атрактивности тако и због  

добре саобраћајне повезаности, где се из правца Београда најбрже долази аутопутем 

Е75 и Ибарском магистралом што свакако позитивно утиче на посећеност и туристичку 

валоризацију манастира.  

Процене су да манастир посећује око 60.000 туриста годишње. Погодна локација 

манастира и смештајни капацитети које поседује позитивно утичу на број посетилаца. 

Студеница поседује и музеј са значајним вредностима као и конаке са више улаза. 

Богородичина црква манастира Студенице, једна од најдрагоценијих здања, доприноси 

бољој посећености самим тим што многи посетиоци Богутовачке бање и околних места 

долазе управо и због ње и мермерне лепоте којом је украшена. Манастир Студеница 

који се протеже изнад истоимене реке, разлог је многих погледа ка некадашњој српској 

уметности. На око 7km од манастира налази се планинска стаза за шетњу где је 

смештена и испосница Светог Саве. Све ово сврстава Студеницу у локалитет велике 

културне вредности. 

Највећа посећеност се бележи у току лета, када се у краљевачкој општини 

одржава низ манифестација које привлаче туристе из свих крајева наше земље. Неке од 

тих манифестација су Дани јоргована - почетком маја, Смотра народног стваралаштва 

деце Србије у другој половини маја, Весели спуст крајем јуна, Летња духовна 

академија музичке омладине Србије која се одржава средином јула, Ликовна колонија 

„Студеница― средином августа и низ других чији посетиоци поред саме манифестације 

обилазе знаменитости Краљева и околине те самим тим и манастир Студеницу.  

Као потпуна туристичка понуда овог дела Србије, посетиоцима се може 

понудити и обилазак Манастира Жича који је на удаљености 55km од манастира 

Студеница али и Богутовачка бања на 42km удаљености и планине Гоч и Столови 

такође и  река Ибар.  

За бољу туристичку валоризацију највећи значај у овом тренутку има боља 

промоција манастирског комплекса. Једним делом је то решено проглашавањем 

Студенице за локалитет светске културне баштине 1986. године када она добија светске 

оквире чија је последица све већи број  како домаћих тако и иностраних туриста.  
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Ове године је резерват биосфере „Голија Студеница― испунио високе 

критеријуме комисије Унеско за програм „Човек и биосфера― и управо тај чин се 

оцењује као изузетан подстицај за даље програме одрживог развоја туризма и 

представља значајан успех у заштити и промовисању природних вредности наше земље 

у међународним разменама.  

 

Слика 7: Пејзаж у околини Студенице, извор: http://www.zzps.rs/novo/index.php, датум приступа 

18.10.2017. 

5.3 Средњовековни споменици на Косову и Метохији 

 

Средњовековни споменици на Косову и Метохији представљају Унесков 

субјекат када је у питању светска баштина у Србији. Представљају врхунац византијско 

– романичке културе са јединственим стилом фреско – сликарства који се развио на 

простору Балкана између 13. и 17. века. Својом архитектуром, фрескама, иконама и 

црквеним намештајем који су у њима сачувани пружају богату слику уметничких 

збивања у средњовековној Србији. Карактерише их праћење напредних токова 

византијске уметности запада, а захваљујући својим ктиторима и њиховим 

сарадницима, ти споменици високо надмашују оквире локалне средине. 

Манастир Високи Дечани је први уписан у листу 2004. године, а две године 

касније уписана су и преостала три здања, када су и регистрована под заједничким, 

неутралним именом „Средњовековни споменици на Косову и Метохији―.  

http://www.zzps.rs/novo/index.php?jezik=sr&strana=vest&n=474
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Исте 2006. године су због нестабилне безбедоносне ситуације на Косову и Метохији 

уписани на листу светске баштине у опасности.  

Услед неповољне политичке ситуације на Косову и Метохији, многи споменици 

културне баштине су спаљивани и уништавани у већој или мањој мери. Стављањем на 

листу, Унеско обавештава међународну заједницу о факторима који угрожавају објекте 

глобалне културне баштине и подстиче на акције чији је циљ да се угрожавање спречи. 

Такође, успоставља се мониторинг заједно са земљом на чијој се територији објекат 

налази и одобравају средства да се објекат заштити а угрожавање умањи или спречи. 

 

5.3.1 Манастир Високи Дечани 

 

Манастир Високи Дечани се налази на удаљености 16,5km од Пећи. Уздиже се 

на десној обали Дечанске Бистрице, у клисури, под обронцима Стреочке планине, 

окружен кестеновим и боровим шумама, наткриљен планинама, на путу према 

немањићкој царској престоници Призрену. У њему су се као највећа светиња, поред 

изобиља злата и сребра црквених предмета и богатства дубореза, камене пластике, 

икона и фресака, сачувале чудотворне мошти његовог првог оснивача. 

Манастир је задужбина Стефана (Седмовенчаног) Дечанског и саграђен је у 

периоду од 1327-1335. године. Епитет „Високи Дечани― манастир је добио из разлога 

што је његова црква представља највећу и највишу сачувану грађевину средњовековне 

Србије али и због скупоцених грађевинских матерјала од којих је сазидан. 

Манастир краси првобитни архитектонско – просторни концепт што је готово 

једини пример изворног црквеног градитељства 14. века. Дечани су саграђени 

сходно средњовековном обрасцу образовања већих монашких обиталишта: главно 

свештено здање јесте црква, смештена у средишту кружног простора, опасаног 

оградним зидом, на који належу остале зграде. Главни манастирски улаз је на 

југозападном делу зида, а трпезарија на северозападном и окренути су према главном 

улазу у цркву - западном порталу цркве.  

Дечански живопис највећа је очувана галерија српског средњевековног 

сликарства, права ризница православне иконографије. Састоји се од преко хиљаду 

композиција са више хиљада ликова, које својим садржајем представљају свеукупност 



Рецептивни туризам локалитета под заштитом Унеско у Србији 

 

24 
 

знања и веровања средњовековног човека. Дух који је владао у уметности 14. века 

захтевао је што већи број сцена помоћу којих ће моћи да се исприча све оно што се у то 

време тражило од живописа, а тражило се, укратко, да црквени живопис буде - 

илустрована Библија онога времена, што је дечанском живопису дало енциклопедијски 

карактер. 

 

5.3.1.1 Туристичка валоризација и посећеност Високих Дечана 

 

Манастир Високи Дечани бележи велику посећеност током целе године. Дечани 

су омиљена дестинација за бројне посетиоце из целе Србије али је знатан број и 

страних туриста, међународних званичника, хуманитарних активиста и деце која су 

омиљени гости у манастиру. Туристи долазе с различитим мотивима – од верника који 

се моле, оних који обављају чин крштења преко поштовалаца културног наслеђа и 

уметности, историје до оних који би да се склоне од градске буке и нађу мир у 

задужбини краља Стефана Дечанског. 

Манастир Високи Дечани је изузртно популаран локалитет светске културне 

баштине, поготову код иностраних туриста. Монаси манастира наводе да се дешава да 

дневно у посету дође и по неколико аутобуса са странцима, тако да су принуђени да 

прилагоде време посета како би имали довољно времена за богослужење и остала 

задужења. У последње време је све више посета из Јапана, Тајвана, Малезије, Хонконга 

али и свих земаља у окружењу међу којима се истиче Албанија. Студенти теологије из 

Тиране, православни албанци, су често у посети манастиру. 

Посећеност овог манастира би могла бити знатно боља да је прилаз самом 

комплексу нешто уређенији. Данас је овај простор готово потпуно изолован. Сам 

манастир смештен је код Пећи, на 2km удаљености од места, окружен густим шумама 

бора и кестена али и високим Проклетијама, што додатно отежава саобраћај на овим 

просторима. 

Манастир Високи Дечани је уписан на листу Светске културне и природне 

баштине 2. јула 2004. године, на 28. заседању комитета за Светску баштину, које је 

одржано у кинеском граду Суџоу (28.06 – 7.7.2004). Дечани су на листу уписани под 

бројем С724, а на основу критеријума (ii) и (iv).
3
 

                                                             
3
Група аутора, Унеско у Србији, стр. 113. 2007. године 
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5.3.2 Манастири Пећке Патријаршије 

 

Манастирски комплекс се налази на западној периферији Пећи, на левој обали 

реке Пећке Бистрице и на улазу у Руговску клисуру. Овај јединствени комплекс који 

чине три цркве са великом припратом – главна црква Св. Апостола уз коју је са северне 

стране сазидана црква Св. Димитрија а са јужне Богородичина црква са црквицом Св. 

Николе као и заједничке спољне припрате на заједничкој страни и низ других 

грађевина, настао је од треће деценије 13. века до средине 14. века. Седиште је и 

маузолеј српских архиепископа и патријарха од 13. века. 

Средином 13. века, из Жиче је у цркву Св. Апостола премештено седиште 

српске архиепископије, која је 1346. године уздигнута на ранг патријаршије. После 

пада Смедерева (1459) и смрти патријарха Арсенија II (1463), патријаршија је била 

укинута, а њено подручје потчињено Охридској архиепископији. Приликом обнављања 

Пећке патријаршије 1557. године, велику улогу је имао Мехмед-паша Соколовић, 

турски велики везир, родом Србин из Старог Влаха. Његов брат Макарије постао је 

први патријарх обновљене патријаршије (1557-1574). Обнова Пећке патријаршије, 

духовног и културног средишта српских крајева под турском влашћу, имала је 

далекосежан значај. За оживљавање градитељске, сликарске и књижевне делатности, 

обнављање и изградњу храмова, развој живописа и иконописа, осим Макарија 

Соколовића, нарочито је заслужан Пајсије Јањевац (патријарх 1614-1647). Пећка 

патријаршија је страдала за време аустро-турског рата крајем 17. века, када су ове 

области напустили многи Срби, па и патријарх Арсеније III Чарнојевић, а 1776. Турци 

су је потчинили Цариградској патријаршији. 

Будуће седиште архиепископије и патријаршије, цркву Св. Апостола, подигао је 

архиепископ Арсеније I, у другој половини 13. века. Једнобродна поткуполна 

грађевина, у рашком стилу, има троделну апсиду и попречни брод, те издужен 

правоугаони простор засведен полуобличастим сводом. Фасада је некада била 

омалтерисана и обојена црвено попут Жиче, која је служила као градитељски узор. 
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 Од свога постанка у 13. веку, Патријаршија је окупљала учене теологе, 

врсне књижевнике и обдарене уметнике и сви су они у њој остављали сведочанства о 

свом раду. Стога је она данас не само старо средиште српске цркве, већ и место где се 

чува значајна уметничка заоставштина. Овде се налази Споменик природе „Шам-

дуд―
4
 стар око 750 година. 

Као водећи духовни центар, Пећка Патријаршија је до 18. века, с мањим 

прекидима, била главно уметничко средиште у коме се стекла драгоцена заоставштина 

у виду зидних слика, иконописних дела, рукописних књига и дела примењених 

уметности. 

Не постоје прецизни подаци о времену заснивања ове матерјалне целине. На 

месту данашње патријаршије постојало је, верује се, метох манастира Жиче који је 

основан за време Свeтог Саве. Падом српске државе под Турке Пећка Патријаршија је 

престала да буде седиште великодостојника српске цркве све до 1557. године када се 

обнавља и поново постаје средиште васпостављене српске црквене организације. 

 Патријаршија постаје жариште уметничког живота који добија све 

организованије облике, нарочито у старим крајевима где се у владарским задужбинама 

и другим духовним центрима успоставља културна и уметничка делатност. Следећу 

опсежну и значајну обнову Пећка Патријаршија доживљава за време ученог и 

предузимљивог патријарха Пајсија. 

Сваки од четири пећка храма представља својом архитектуром и сачуваним 

живописом вредан културно историјски споменик. У унутрашњости цркава Пећке 

патријаршије сачувани су мермерни саркофази у којима се чувају мошти пећких 

архиепископа и патријарха. Неки од њих због скулпторских украса представљају 

вредна уметничка дела. Од некада веома богате ризнице преостао је мали али драгоцен 

део. Њен уметнички инвентар чине рукописне књиге, иконе и дела примењене 

уметности настала углавном између 16. и 19. века. 

 

 

 

 

                                                             
4
Шам Дуд је најстарије заштићено стабло Србије 

https://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%A8%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D1%83%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%A8%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D1%83%D0%B4
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5.3.2.1 Туристичка валоризација и посећеност Пећке Патријаршије 

 

 Цркве Пећке патријаршије, обзиром на потенцијал какав имају, бележе годишње 

малу посећеност. Највећу заслугу за то сноси тренутно неповољна политичка 

ситуација. До пре неколико година комплекс Пећке Партијаршије је био окружен са 

више контролних пунктова КФОР-а који су неповољно деловали на посећеност 

манастирског комплекса. 

Марта 2012. године на скупу при Европској унији у Бриселу, српски манастрири 

на Косову и Метохији уврштени су међу пет најважнијих светих места на Медитерану 

и проглашени за богомоље од највећег значаја уз Јерусалим, Свету Гору, Меку и 

Ватикан. 

Број туриста из Србије у последње време бележи благи пораст одкако је укинуто 

плаћање осигурања, посетиоци манастира слободно долазе, у сопственој режији или 

организовано, како би у манастирском комплексу нашли духовни мир и уживали у 

јединственом стваралаштву 13. века.  

 

 

Слика 8: Пеђка Патријаршија, извор: https://www.google.rs/search?manastir+pecka, датум приступа 

13.10.2017. 

 

https://www.google.rs/search?manastir+pecka
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5.3.3 Манастир Грачаница 

 

Манастир Грачаница се налази у истоименом селу, 9km југоисточно од 

Приштине. Од средњoвековног манастирског комплекса очувана је само црква 

посвећена Благовештењу. Манастир Грачаница је задужбина краља Милутина. Настала 

је највероватније између 1313. и 1321. на темељима двеју старијих сакралних 

грађевина. Иако је више пута страдала и пустошена, Грачаница је једна од 

најочуванијих српских средњовековних уметничких споменика. Настрадала је у једном 

од првих турских налета, између 1371. и 1383. када је запаљен пирг, у којем је изгорела 

библиотека и вероватно већи број старих икона. У потоњој обнови црква је добила нову 

припрату. Ново страдање манастир је доживео за време Косовске битке 1389.,да би 

најтежи удар доживео после пада Новог Брда под Турке 1455. Након тога, на овом 

месту настала је пустош, међутим, након васпостављања Пећке патријаршије 1557. ово 

место је поново постало седиште митрополије. 

Манастирска црква је једна од најлепших грађевина византијске и српске 

архитектуре 14. века. Са основом у облику крста уписаног у правоугаоник, црква је 

петокуполна грађевина централног типа. Грачаница има доста сличности са солунским 

црквама Св. Апостоли и Св. Катарина али се и разликује изузетно складном 

композицијом основних елемената. Градећи своју последњу задужбину, краљ Милутин 

је желео да овековечи и крунише највиши домет свог донаторства и да својим 

савременицима и потомцима докаже да је највећи ктитор међу српским владарима. 

Изванредно очуване фреске – које покривају све зидне површине олтарског 

простора настале су до 1321. године и представљају једну од најлепших уметничких 

целина 14. века. Највећу количину зидних слика, међутим, чине фреске настале 1570-

1571. које су тематско-иконографски прилагођене захтевима монашке средине, односно 

њихових ктитора. 

Богата грачаничка ризница страдала је у прошлости. Преостао је само њен мањи 

део који углавном чине иконе. Недалеко од манастира налазе се остаци Улпијане 

(Ulpiana), највећег и најзначајнијег римског насеља на Косову. Археолошким 

истраживањима откривени су само бедеми и мањи делови града (северна капија са 

оближњом улицом и једном већом грађевином која је касније преправљена у цркву). 
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Истражене су делимично и велике некрополе које су се простирале северно и јужно од 

градских бедема. Град је уздигнут на ранг муниципијума почетком другог века у време 

Трајанове владавине. Касније су га у два наврата заузимали Готи, а чини се да је 

страдао и у великом земљотресу 518. године. У целини је обновљен средином 6. века, у 

време Јустинијанове владавине, а од тада се назива Друга Јустинијана (Iustiniana 

Secunda). Разноврсни археолошки налази из Улпијане чувају се у музеју у Приштини. 

 

5.3.3.1 Туристичка валоризација и посећеност Грачанице 

 

Место Грачаница, и сам манастирски комплекс, се налази на десетом километру 

магистралног пута Приштина – Гњилане, југоисточно од Приштине. Како захваљујући 

повољној локацији, солидним путевима и близини Приштине, тако и вредности овог 

средњовековног културног блага, Грачаница бележи константан раст броја туриста.  

 Број посетилаца из Србије се у просеку креће од 500.000 до 600.000 док је број 

страних туриста између 250.000 и 300.000. Мештани Грачанице су изузетно задовољни 

 

Слика 9: Манастир Грачаница, извор: https://www.google.rs/search?q=manastir+gracanica&source, датум 

приступа 13.10.2017. 

https://www.google.rs/search?q=manastir+gracanica&source
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бројем туриста на годишњем нивоу и наглашавају да је овај број константан са 

одступањима од око 50.000 посетилаца мање или више зависно од године до године. 

 Број смештајних капацитета је у складу са богатом културном и туристичком 

понудом Грачанице. Место и околина поседују 8 хотелских капацитета са у просеку 

178 соба и 332 кревета. Грачаница, и остали средњовековни културни споменици на 

Косову и Метохији,  је и у понуди туристичких агенција из Србије и више европских 

земаља као атрактивна дестинација како за једнодневне излете тако и за посете од 

неколико и више дана.  

Комплетну туристичку понуду Грачанице чине још и Грачаничко језеро, 

Улпијана, археолошко налазиште римског и рановизантијског града, цркве у околини 

Грачанице и споменици у Грачаници. Управо је садржајност овог места и донела добре 

туристичке резултате. У комбинацији са низом фестивала и манифестација који су 

углавном у летњем делу године, Грачаница има добре назнаке за још бољу туристичку 

валоризацију и већи развој рецептивног туризма. 

 

5.4 Црква Богородице Љевишке 

 

Богородица Љевишка је древна српска православна црква у Призрену, 

задужбина краља Милутина. Црква је подигнута у периоду 1306—1307. године на 

остацима старијег катедралног храма из 13. века, који је такође заснован на месту још 

старије, ранохришћанске цркве. Црква је вековима била саборни, односно катедрални 

храм призренских епископа и митрополита Српске православне цркве. 

Важи за једну од најлепших српских средњовековних цркава. Петокуполана је 

грађевина настала спајањем првобитне тробродне базилике од које су сачувани бочни 

зидови као и крстообразног хтама са спољном припратом изнад које је постављен 

двоспратни звоник са две бочне капеле. 

Сликани програм Богородице Љевишке из 1308-1314. године, богат је и сложен. 

Величина храма је допуштала да у њему буду изведени бројни циклуси и појединачне 

фигуре. С обзиром да је црква посвећена Богородици, у сликарском програму је, 

представама и натписима, „Мати Божија― наглашена у већој мери него иначе. Прва 

представа Богородице потиче с једне од три фреске које се сликају у трећој деценији 13. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%88_II_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/1306
https://sr.wikipedia.org/wiki/1307
https://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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века, у време када је Стефан Првовенчани обновио призренску катедралу. У јужном 

броду цркве налази се Богородица са Христом Младенцем, у натпису названог 

хранитељем. Стога је представљен са кошаром за храну. Богородица се према стилу 

везује за сликарство 12. века, без уобичајене мреже линија које моделују лик. 

Љевишка је први споменик у којем се у Србији представљају светитељке. 

Богати, племићки украс главе, као и одежда, тек су оквир за лик обостране лепоте. Од 

Богородице Студеничке, у српској средини је био обичај да се општи култови 

прослављају на локални начини и да се именима светих додају топонимски епитети.У 

Љевишкој је представљен Христос, чувар призренски. Лик је истанчано моделован 

попут икона. 

Богородица Љевишка је један од првих споменика наративног стила.Тежња да 

сликарство буде илустровано и да на повезан начин, с мноштвом детаља и мотива 

прикаже догађаје, довело је до већег броја сцена мањих димензија него што је раније 

био случај. Сликана архитектура и пејзаж постали су значајни чиниоци структуре 

сцене, омогућавајући да се нагласе важне личности или дешавања која се некад 

оптички илуструју у први плани или испред њега. Детаљи су преправили слику, сваки 

од њих има самосталну вредност. Од орнамената мотива срца, љиљана и другог цвећа 

ни један се не понавља. 

Турци су 1756. године претворили цркву у џамију и дебелим слојем малтера 

прекрили фреске које су поново откривене приликом истраживања и конзерваторских 

радова 1950-1952.године. 

Међутим, након непуних 50 година, од доласка НАТО снага на Косову и 

Метохоји 1999. године, Црква Богородице Љевишке је под заштитом немачких војника 

КФОР-а. И поред тога, нападнута је, тешко оштећена и запаљена 17. марта 2004. 

године. Већ 2006. године црква Богородице Љевишке стављена је на Унеско листу 

светског културног наслеђа као део српских средњевековних споменика на Косову и 

Метохији од изузетног значаја.  
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Слика 10: Црква Богородице Љевишке, извор: https://sr.wikipedia.org/wiki/Црква_Богородица_Љевишка, 

датум приступа 13.10.2017. 

 

5.4.1 Туристичка валоризација и посећеност Богородице Љевишке 

 

Црква Богородице Љевишке се данас налази у мирном делу Призрена на 

минијатурном раскршћу источњачких сокака а на закључаном улазу још увек стоји 

бодљикава жица коју су оставили припадници КФОР-а. До ње се из центра града 

долази уским пролазом, крај неугледне општинске зграде па затим ситним и 

непрегледним улицама до саме цркве. Осим што је асфалтиран, овај сокак се није 

знатно променио након ослобођења 1912. године када Богородица Љевишка поново 

постаје црква.  

 Трагови дивљаштва се и данас виде и представљају наставак вековног 

скрнављења немањићких задужбина. Цео тај призор, као и више пута помињана 

политичка ситуација на Косову и Метохији неповољно утиче на број туриста и 

ходочасника ове јединствене цркве на нашим просторима. 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Црква_Богородица_Љевишка
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Табела 2: Косовски манастири на листи Унеска, извор: http://whc.unesco.org/en/list/724/, датум приступа 

12.10.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://whc.unesco.org/en/list/724/multiple=1&unique_number=856
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6.  Гамзиград 

Између села Гамзиграда и Црног Тимока, 7,5 km југозападно од Зајечара, налазе 

се остаци Ромулијане, места у коме је рођен и сахрањен римски император Гај Валерије 

Галерије Максимилијан, цезар од 295. и поглавар римске империје између 305. и 311. 

године. Археолошка ископавања која се ту обављају почев од 1953. показала су да је 

Ромулијана велелепна царска палата, изграђена за кратко време са циљем да буде 

трајни спомен на Галеријеву мајку Ромулу и да овековечи Галеријеву владавину 

светом. Ромулијана захвата неправилну четвороугаону површину а састоји се од 

петнаестак монументалних грађевина које опасују две готово паралелне фортификације 

са бедемима и кулама, местимично очуваним до висине од 15m. Данас се асфалтним 

путем стиже до западних врата Ромулијане, чија се фасада, изграђена од опека, 

зеленкастог пешчара и белог кречњака, може убројити у најграндиознија остварења 

римске архитектуре. Већ у току првих година истраживања, откривањем луксузне 

грађевине са мозаичким подвисима раскошне лепоте у северозападној четврти 

Гамзиграда доведена је у питање предпоставка да се ради о споменику римске војне 

архитектуре. Наредних година су истражене две хришћанске базилике у северозападној 

четврти насеља, као и западна страна утврђења са две скоро паралелне фортификације 

са џиновским полигоналним кулама које су фланкирале капије. Фасада западне капије 

млађе фортификације била је украшена галеријама, нишама са скулптурама и 

рељефима. 

 

Слика 11:Западна капија, извор: https://www.google.rs/ romuliana+zapadna+kapija, датум приступа 

18.10.2017. 
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Тада је у северозападној четврти Ромулијане откривена луксузна резиденција 

која се састоји од четири велике дворане. Спољашњи и унутрашњи зидови ове 

резиденције данас су огољени али велики број плоча од разнобојног мермера, 

серпентина и порфира, које су нађене у рушевинама указују на првобитну скупоценост 

градње оваквог објекта. Општи сјај те китњасте декорације био је појачан штукатурама, 

фрескама и разнобојним подним мозаицима који су откривени у свим просторијама.  

Мозаички под у приступној дворани компонован је у виду тепиха раскошно украшеног 

геометријским шарама и представом лавиринта у средишту. 

У североисточној четврти Ромулијане откривени су остаци једне монументалне 

грађевине, вероватно приватне царске резиденције, од које је истражен само мањи део, 

као и један храм од којег је очуван подијум са широким степеништем и монументални 

жртвеник. У јужном делу Ромулијане, готово у њеном средишту, налазе се остаци 

храма у чијем подијуму се налази пространа крипта. На основу великог броја скулптура 

које су откривене око храма и у крипти, може се закључити да је овај храм посвећен 

божанствима с којима се Галерије идентификовао, односно самом Галерију, који је 

после смрти проглашен за Бога. 

 

Слика 12:Остаци храма, извор: https://www.google.rs/searchfelix+romuliana, датум приступа: 18.10.2017. 

 

 

 

 

https://www.google.rs/searchfelix+romuliana
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После Галеријеве смрти Ромулијана је кратко време била царско добро али је 

већ у другој половини 4. века препуштена хришћанској цркви, која је палату Галерија, 

једног од најжешћих прогонитеља хришћана, брзо преобразила у симбол своје победе. 

Тако је већ крајем 4. века пространа дворана резиденције у северозападној четврти 

Ромулијане преобликована у хришћанску цркву. После најезде Хуна 441. године, у 

Ромулијану се доселило становништво из околних порушених села и градова, тако да је 

она с временом добила карактер утврђеног византијског насеља. 

Током 5. и 6. века у Ромулијани је подигнут велики број грађевина али најчешће 

скромних размера и од трошног материјала. Једино је црква која је током 6. века 

саграђена на месту старе цркве – солидно грађена и показује да је Ромулијана у то 

време била значајно црквено средиште. У 7. веку Ромулијана је опустошена и расељена 

а тек крајем 10. и почетком 11. века њу насељавају Словени који су унатар великих 

бедема саградили мање насеље. Све то је наметало нова тумачења Гамзиграда: 

луксузне виле које су никле у насељу, велепоседи, бања или епископско седиште...  

Расправе око античког имена и намене Гамзиграда нису омеле даља археолошка 

истраживања унутар његових моћних бедема. Тако је 1969. године, на улазу у палату I 

откривен подни мозаик са представом бога Диониса изузетне лепоте и уметничке 

вредности. Током наредних година су, у целини или делимично, истражене грађевине у 

североисточном и јужном делу Гамзиграда, чије су подове покривали раскошни 

мозаици а зидове фреске и скупоцене оплате од мермера и зеленог порфирита. Године 

1972. откривен је, у северном делу Гамзиграда, храм са монументалним жртвеником 

док је неколико година касније у целини истражен знатно већи храм у јужном делу.  

Гамзиградска загонетка коначно је одгонетнута 1984. године. Тада је, у 

југозападном делу палате, у грађевини са мозаичким подовима и фрескама на зидовима 

откривен велики блок од туфопешчара, фрагмент архиволте, са уклесаним натписом 

Феликс Ромулијана. То откриће сврстало је Гамзиград у ранг споменика касноантичке 

дворске архитектуре у ком се налази Диоклецианова палата у Сплиту. Сам натпис 

представља допуну постојећих историјских извора у којима се Ромулијана сасвим 

сумарно помиње. 

 

 



Рецептивни туризам локалитета под заштитом Унеско у Србији 

 

37 
 

6.1 Туристичка валоризација и посећеност Гамзиграда 

 

Село Гамзиград и локалитет Феликс Ромулијана се све више туристички 

валоризују последњих година. Томе значајно доприноси близина новопроглашене 

Гамзиградске бање у оквиру које се налази и Специјална болница за рехабилитацију 

„Гамзиград―, што значајно доприноси бољој посећености овог јединственог локалитета 

у нашој земљи. Гамзиград је званично 18.09.2017. године добио статут бање па су 

очекивања у наредном периоду да посећеност бање и Феликс Ромулијане буде знатно 

већа него до сада. 

Тренутно овај локалитет највише посећује локално становништво као и велики 

број туриста из Источне и Јужне Србије, у највећој мери због лечења и пријатног 

амбијента Гамзиграда и околине, затим становништво из околних делова Србије док 

знатно мању посећеност остварују инострани туристи. У претходној, 2016. години, број 

особа који је посетио рехабилитациони центар Гамзиград је 2.489, обзиром да је то 

једини смештајни капацитет у коме се може пратити број ноћења на овом простору, 

процењује се солидна посећеност са претпоставком да је тај број знатно већи ако 

узмемо у обзир да доста посетилаца ноћи и у неком од приватних смешатних јединица 

или код рођака и пријатеља. Доста је туриста који Гамзиград и Феликс Ромулијану 

посећује у оквиру једнодневних излета  а све је чешће овај локалитет и у понуди 

туристичких агенција у Србији. Првих шест месеци текуће 2017. године број 

евидентираних особа који је посетио бању износи нешто преко 1100 корисника док је 

број ноћења знатно већи како у овој тако и у претходној години. Потребно је и доста 

улагања у инфраструктуру ових крајева. Бољи путеви и већи број смештајних 

капацитета могу у знатној мери повећату број посета Гамзиграда и околине што би 

свакако позитивно утицало и на бољу туристичку валоризацију Феликс Ромулијане. 
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6.2 SWOT анализа Гамзиграда 

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

Препознатљиво подручје у коме се Ромулијана 

налази (источна Србија, Тимочка крајина) са 

својим компаративним предностима представља 

један од генератора развоја овог дела Србије. 

Неопходна је реконструкција постојећих и 

изградња нових путева како би локалитет био 

приступачнији. Посебан режим саобраћаја треба 

успоставити ради заштите. Просторним планом је 

предвиђеnа градња многих путева, паркинга за 

возила, и стаза око локалитета. 

Као једини археолошки локалитет у овом делу 

Србије који се налази на листи Светске културне 
баштине, Ромулијана се препоручује не само као 

заоставштина из римског периода већ и као 

културно добро које припада светском наслеђу. 

Недовољна је изграђеност подручја хотелско-

угоститељским капацитетима. 

Ромулијана је заштићена и уређена на прави начин, 

као што је то и предвиђено усвојеним просторним 

планом овог комплекса, требало би да предводи, 

како је већ замишљено, развој туризма овог краја. 

Недовољна додатна улагања у изградњу капацитета 

за смештај (али не поред локалитета), исхрану, 

спорт и забаву. 

Ромулијанина околина је слика препознатљивог, 

јединственог и контрастима богатог пејзажа. Терен 

око палате је брдовит са шумама, пољопривредним 
земљиштем и потоцима, затим долина Црног 

Тимока са његовим питорескним меандрима, 

наизменичним теснацима и долинама, и велики 

природни амфитеатар у коме се Ромулијана налази 

са веома ниским степеном урбанизације су слика 

окружења које је мање-више остало непромењено у 

односу на период градње палате 

На палати нема довољно одговарајућих стручних 

кадрова. Разлог томе је како затечена ситуација, 

тако и неразумевање државе за савременим 
потребама функционисања УНЕСКО-вих 

локалитета. 

Феликс Ромулијана је царска резиденција, 

најочуванији пример Римске дворске провинцијске 

архитектуре, за коју je везана снажна симболика 

тетрархије. 

Тренутно на Ромулијани раде два радника на 

одржавању и два водича са лиценцом. То је 

недовољно за локалитете такве вредности, пошто 

они обично имају читаве тимове стручњака од 15-

20 људи. 

Мозаици Ромулијане су изузетно високог 
квалитета и служе као мерило при оцени мозаика у 

царским градњама на територији Србије. 

Означавају највиши домет мозаичке уметности у 

раздобљу тетрархије. 

Постојећи интернет сајтови су углавном 
информативног карактера и изгледају као 

скениране брошуре. 

Источно од палате (1 km), на брду Магура налазе 

се једина два верификована тетрархијска царска 

маузолеја и место где је извршена последња 

апотеоза у римском свету. 

Понуда је застарела, а трансформација постојећих 

туристичко-угоститељских објеката је спора. 

На приступном путу Ромулијани се налазе остаци 

монументалног тетрапилона што додатно може 

поспешити развој туризма ових крајева. 

Аеродроме у Нишу и Бору треба модернизовати и 

проширити. 
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ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

Максимално искоришћавање доступних извора 

финансирања као што су помоћ Владе кроз НИП 

(Национални инвестициони план), невладин 

сектор, европски фондови, израда пројеката за 

финансирање од Светске туристичке организације 

и других кредитора. 

Константну претњу представљају неслужбени 

копачи који претражују терен уз помоћ детектора 

метала и сличних инструмената у нади да ће 

пронаћи вредне покретне артефакте. 

Приближавање Европској унији ће довести до 

приступа већем броју фондова, и повећања тражње 

за туристичким производима из наше земље, самим 

тим и Ромулијане. 

Стални продужетак рокова изградње и адаптације 

туристичких садржаја успорава развој неопходне 

инфраструктуре. 

Према неким проценама UNWTO 37% светске 

туристичке тражње има везе са задовољењем 

културних потреба. 

Питање конзервације је можда и највећа претња од 

свих наведених. Сама архитектура палате је 

специфична, па се јавља и проблем како наткрити 
поједина места, а не нарушити визуру палате. 

Истраживања ATLAS-а, показују да је број оних 

који су посетили локалитете и дестинације 
доминантно мотивисани културним разлозима 

мањи, и износи око 5-8%. 

Када су у питању археолошка налазишта као што је 

Ромулијана веома је важно да се пронађе и 
успостави извесна равнотежа између затеченог 

стања и накнадних интервенција у погледу заштите 

локалитета, презентације и коришћења у модерном 

времену. 

За што бољу туристичку валоризацију потребноје 

привлачити и оне посетиоце којима култура и њено 

наслеђе нису примарни мотив доласка. 

Што се тиче одржавања, мора постојати стална 

сума средстава за годишње одржавање, јер ће у 

супротном штета бити вишеструко већа од тог 

износа. 

Погодност близине Феликс Ромулијане и државне 

границе са Бугарском. 

Велике миграције стручних кадрова са ових 

простора. 

Услед све већег развоја туризма у Гамзиградској 

бањи очекује се и већа посећеност Феликс 

Ромулијане.  

Нестабилна локална политика.  

Близина градова Бора и Зајечара. Економска криза последњих година.  
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7. Стећци 

 

Посебну специфичност у културном и историјском наслеђу балканских простора 

средњег века представљају Стећци. Стећци су надгробни споменици са изузетном 

културном, историјском и уметничком вредношћу сврстани у локалитет под заштитом 

Унеско 2016. године. Распрострањени су на територији четири дршава- Босне и 

Херцеговине, Хрватске, Црне Горе и Србије. У нашој земљи су највише лоцирани у 

југозападном делу и обухватају атаре златиборског округа, Бајине Баште, средњег тока 

реке Дрине и територију националног парка Тара.  На територији Бајине Баште се 

налазе две локације које су уврстане у Унеско листу светске баштине.У питању су 

Мраморје у Перућцу и Мраморје у Растишту који су заправо два локалитета Гајеви и 

Урошевине који су удаљени 500 метара једа од друге. Стећци су јединствена 

монументална и монолитна надгробна камена обележја која су густо распоређена у 

југозападној Србији, Босни и Херцеговини, јужним деловима Хрватске и западној 

Црној Гори. Уздижу се на планинским заравнима и брежуљцима, усамљени или у 

групама, далеко од старих градина или непосредно уз њих, Стећци чине јединсвени 

печат средњевековне културе на поменутим просторима. Некрополе Стећака смештене 

су на отвореним местима, у потпуности срасла са природом са којом чине јединствену 

амбијентану целину. 

Култура Стећака припада раздобљу од 12. до 16. века а својом појавом, 

особинама и просторима на којима се појављује нема јасних података о њиховом 

настајању. То је необична, импресивна, загонетна и недовољно појашњена 

културолошка појава па се може закључити да Стећци представљају уникатни феномен 

европске и светске културе. Просторно временска компонента Стећака објашњава 

њихово етнолошко, културолошко и естетско значење у прошлости и садашњости али 

су социјални и духовни оквири за настанак Стећака још увек непознати. Из тог разлога 

се иконографија, уклесана на споменицима, данас различито тумачи. Посебно је 
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интересантна чињеница да се ради о надгробним споменицима већим делом 

заступљеним у руралним подручјима, недалеко од великих градова и сматра се да 

припадају свету некада популарне уметности и народне културе. У чему лежи тајна 

украшавања и уређивања надгробних споменика остаје непознато, али можемо 

претпоставити да је зависила од друштвеног положаја покојника или једноставно од 

умећа и слободе стварања. 

Разноврсност и лепота украса на Стећцима као и њихова тајанственост плене 

пажњу стручњака који их истражују. Стећци представљају средњовековне сликовнице 

у камену са мотивима који приказују верско знамење, људске ликове, животиње и 

биљне орнаменте. На овим споменицима се крије огромно ликовно богатство са 

сценама на којима побеђује живот и свакодневна борба за опстанак.  

Из ових  мотива на рељефима могу се видети утицаји романског и готичког 

уметничког стила али и наслеђе словенске митологије и древне антике. Свака слика има 

свој циљ, да покаже живот и дело покојника. 

 

7.1 Географска распрострањеност у Србији 

 

Стећци су на територији Србије лоцирани у златиборском округу, на територији 

општине Бајина Башта, на десној обали средњег тока Дрине испод планине Таре. 

Национални парк „Тара― обухвата највеће делове планина Таре и Звијезде које су 

природно одвојене клисуром Дервенте. Налази се на источном делу планинског 

система Динарида. Планина Тара припада делу Старовлашких планина. Просечна 

надморска висина је око 1.150m, а највиши врх у Националном парку је Козји рид 

(1.591 m). Према северозападу подручје парка је оивичено до 1.000 m дубоким кањоном 

реке Дрине. 

Археолошка налазишта Мраморје у Перућцу и Мараморје у Растишту припадају 

територији општине Бајина Башта у оквиру граница националног парка „Тара―. Насеље 

Перућац налази се 12km источно од центра Бајине Баште,  до кога се најбрже долази уз 

ток реке Дрине која ураво на овој деоници представља државну границу с Босном и 

Херцеговином. Насеље Растиште налази се 19km источно од центра Бајине Баште  и    

7km истошно од Перућца. Од села Растиште до Перућца најчешће се долази путем који 

је паралелан с обалама вештачког језера Перућац и клисуром реке Дервенте која се 
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улива у Перућачко језеро. Средњовековна гробља на овим локалитетима представљају 

најбоље очуване вредности од 30 гробаља евидентираних на рериторији Бајине Баште. 

Општина Пријепоље се налази у Златиборском округу у југозападном делу 

Србије на простору средњег Полимља. Просечна надморска висина подручја је изнад 

1.200m, што указује да је речо брдско-планинском крају, чија је највиша тачка врх 

планине Јадовник (Катунић) са 1.734m, а најнижа на ушћу Милешевке у Лим на 440m 

надморске висине. Главна природна вредност општине Пријепоље је река Лим. 

Пријепоље пресеца долина Лима правцем југоисток–северозапад, са којом се повезује 

већи број мањих река. На додиру река Лима и Милешевке, с њихове десне стране, на 

просторима речних тераса и алувијалних равни, развило се старо Пријепоље. 

Археолошко налазиште Грчко гробље у селу Хрта налази се на територији 

општине Пријепоље. Село Хрта налази се 17,5km јужно у односу на центар Пријепоља. 

До села се стиже магистралним путем Пријепоље – државна граница с Црном Гором 

одакле се након 10km скреће источно путем ниже категорије који води за Сјеницу. 

Овим путем се након 7km стиже до скретања које југоисточно локалним сеоским путем 

води до археолошког налазишта Грчко гробље.  Овај локалитет има најбоље очуване 

вредности од око 20 гробаља која су евидентирана на територији општине Пријепоље. 

 
Слика 13: Грчко гробље, село Хрта, извор: http://www.heritage.gov.rs/latinica, датум приступа: 14.10.2017. 

 

 

 

 

http://www.heritage.gov.rs/latinica
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Карта 4: златиборски округ са обележеним положајем 3 археолошка налазишта. Извор: план управљања 

археолошким налазиштима, Пријепоље 2013. 
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7.2 Културно историјски контекст Стећака 

 

Серијска номинација средњовековних надгробних споменика – стећака обухвата 

избор од 4.100 стећака на 30 некропола на територији четири државе: Босне и 

Херцеговине, Републике Хрватске, Црне Горе и Републике Србије (укупно око 70.000 

стећака на око 3.300 локалитета).  Претпоставња се да је изградња кренула у другој 

половини 12. века односно у току 13. века. Међутим, сигурно се најинтензивније 

изграђују током 14. и 15. века, док у 16. веку ова врста надгробних споменика полако 

нестаје.  

У време када су грађени постављани су уз путеве, на праисторијским тумулима 

и утврђеним насељима такозваним градинама, око цркава, бунара... Број стећака на 

једном гробљу  варира – од само неколико примерака који припадају одређеним 

породицама до знатно веђих и дуго коришћених гробља већих заједница са стотинак и 

више споменика. 

Према облицима у којима се израђују јављају се неколико основних типова: 

плоча, сандук, слемењак, стуб, крст. Ови облици се могу јавити у више различитих 

варијанти али са увек препознатљивом основном формом. 

Уметничко обликовање стећака огледа се у форми и украсу тј. рељефима. 

Основни уметнички квалитет стећака представљају украси изведени у две клесарске 

технике. Најчешћа техника је ниски рељеф, док је гравирање односно урезивање или 

плитки рељеф ређа техника. Рељефи би се могли поделити у неколико скупова: 

социјални и религиозни симболи (различити облици крстова,оруђе, оружје, месец и 

звезде, антропоморфни љиљани, соларни мотиви итд.), фигуралне представе (прикази 

мушкараца и жена, борба, турнири, лов, поворке људи, тзв. посмртна кола, прикази 

животиња), као и бројни вегетабилни и геометријски орнаменти. 

Натписи на стећцима представљају посебан феномен иако их је у односу на број 

стећака сачувано мало (највише на простору БиХ). Њих састављају, а можда и клешу 

дијаци, а и одраз су писмености која је обухватала готово све слојеве друштва, 

понајвише племство и црквену власт. Натписи су писани ћирилицом, а по садржају су 

различити и могу се поделити на две основне скупине: верски или религиозни и 

световни (који се опет деле у мање скупине зависно од величине и садржаја). 
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Археолошки гледано, налази у гробовима испод стећака на простору којим се 

бавимо поново се приказују као готово јединствен културни хоризонт. Њихова главна 

специфичност, која највише доприноси изузетној универзалној вредности, јесте управо 

њихова бројност каква није забележена у Европи – око 70.000 споменика. Изразита 

карактеристика је и различитост облика. Рељефи на стећцима представљају изванредно 

сведочанство средњовековне културе која је нестала а чији су стећци често и једини 

траг. Појава различитих натписа такође доприноси њиховој специфичности будући да 

се ради о изузетним споменицима средњовековне писмености која захвата готово све 

слојеве друштва. 

Средњовековни надгробни споменици – стећци, од настанка а посебно од 

времена од када се више не израђују (почетак 16. века) па све до данас, дубоко су 

укорењени у различите обичаје и веровања. У последњих 150 година сведоци смо 

сучељавања различитих мишљења и ставова у археолошкој, уметничкој и историјској 

интерпретацији ових споменика. Епиграфика и рељефи стећака значајно су утицали и 

на савремену књижевност и остале видове уметности. 

 

Слика 14: Стећци, извор: https://www.google.rs/search?q=stecci+u+srbiji&source, датум приступа: 

13.10.2017. 

 

 

https://www.google.rs/search?q=stecci+u+srbiji&source
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7.3 Аутентичност стећака 

 

Веродостојност стећака одражава се у свеукупној уметности средњег века 

унутар утицаја западноевропске и византијске културе као и аутохтоног кутурог и 

историјског развоја тадашњих средњовековних држава на Балканском полуострву.  

Стећак, као надгробни споменик обједињује два иначе одвојена концепта 

средњовековне културе – високу или дворску културу и народне културе. У исто време 

на овим надгробним споменицима је мисао о крају људске егзистенције коришћењем и 

прожимањем паганских и хришћанских мотива и израза. Натписи употпуњују сложену 

уметност стећака. Ови надгробни споменици се налазе углавном на нетакнутим 

локлацијама тако да су споменици остали непромењени од времена сахране покојника. 

Уколико је евентуално дошло до промена, то је вероватно услед природних процеса, 

слагања терена и климатских услова а у изузетно ретким случајевима с намером да се 

оштети споменик или гробни садржај. Облик, као и орнаменти усликани на стећцима 

од времена када су постављени нису никада мењани нити је на њима било икакве 

накнадне интервенције. Промене као што су пукотине и физичка оштећења настале су 

услед климатских услова у одређеним тренуцима. На осам некропола обављени су 

радови у рашчишћавању простора, чишћења и конзервације споменика. 

Стећци и у својој најсложенијој форми исклесани су од једног комада стене. На 

њима се огледају вештина и занатско умеће тадашњих клесара. Камен од којих су 

стећци клесани и места за вађење камена налазили су се у близини некрополе, веома 

ретко је камен допреман из удаљених мајдана. Централни балкански регион обилује 

стенама кречњачког порекла те је ово и најчешћа врста камена од којих су направљени 

стећци. 

Најбројнија гробља са стећцима налазе се у пределима изузетних природних 

лепота, удаљена од насеља, у амбијенту какав је био у средњовековном периоду. 

Малобројнија гробља са стећцимана налазе се у близини објеката и саобраћајница који 

су већином изграђени у 20. веку. На изабраним некрополама градитељски и природни 

контекст квалитетно се допуњују и не угрожавају аутентичност стећака већ указују на 

континуитет и традицију коришћења ових положаја у дугом низу векова. 
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Аутентичност стећака и средњовековних гробаља са овом врстом надгробног 

обележја потврђује готово цео век интензивног проучавања и документовања. Ова 

активност је посебно била израженау другој половини 20. века, кад се обавља до тада 

најопсежније бележење локација са стећцима. Подаци о броју некропола (3.300) и броју 

стећака (70.000) на целој територији распростирања највећим делом потичу на основу 

резултата научног документовања стећака седамдесетих година 20. века. Предложене 

некрополе за ову серијску номинацију документоване су и научно обрађене по 

принципима савремене методологије управо седамдесетих година 20. века у време ове 

велике кампање научног проучавања стећака. Разумевање значаја стећака наставља се и 

у наредном периоду путем археолошких истраживања, објављивања нових резултата о 

евидентирању стећака и проучивањем појединих некропола. О томе сведочи бројна 

стручна и научна литература као и већи број документарних видео записа. 

 

Слика 15: Стећци, извор: https://www.google.rs/search?q=stecci+unesco&source, датум приступа 

16.10.2017. 

 

 

 

https://www.google.rs/search?q=stecci+unesco&source


Рецептивни туризам локалитета под заштитом Унеско у Србији 

 

48 
 

7.4 Туристичка валоризација и посећеност Стећака 

 

Стећци су претходне 2016. године уврстани у листу локалитета под заштитом 

Унеско. Положај ових некропола у односу на веће туристичке центре у Србији даје 

добру предиспозицију за развој и бољу посећеност овог локалитета. Међутим, то у 

пракси, до сада, није био случај. Национални парк „Тара― и Бајина Башта, као 

најзначајнији рецептивни локалитети овог дела Србије, броје све већу годишњу 

посећеност. Претходне године је званично ове локалитете посетило између 70.000 и 

80.000 туриста али су процене стручних органа са ових простора да је посећеност 

знатно већа и да достиже број од око 200.000 туриста годишње, њихове процене су 

такође да је посећеност стећака знатно мања од овог броја али су очекивања да ће 

наредних година бити све већа. Обзиром да су Стећци претходне године уврстани у 

светску културну баштину и њихова посећеност је кренула да расте. У програму 

обиласка националног парка „Тара― је и обилазак ових локалитета што свакако може 

позитивно утицати на туристичку валоризацију ових некропола, што су и планови.  

 

Табела 3: Укупна годишња посећеност Таре и Бајине Баште, извор:републички завод 

застатистику 
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7.5 SWOT анализа Стећака 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

На територоији општина налази се велики број 

средњовековних гробаља. 

Недовољно развијена свест о средњовековним 

гробљимакод локалног становништва. 

На територији општина и суседних општина 

налази се велики број археолошкихналазишта и 

споменика културе изразличитих епоха. 

Недовољна и неадекватна информисаност 

становништва. 

Очувана природа и непокретна културнадобра као 

значајан фактор развоја туризма. 

Непостојање одговарајућег 

информативногматеријала о средњовековним 

гробљима запосетиоце. 

Становништво је изузетно поносно налокално 
природно и културно наслеђе. 

Неодговарајућа саобраћајна и 
туристичкаинфраструктура и опремљеност. 

Средњовековна надгробна обележја – стећцису су у 

добром стању. 

Насеља су руралног карактера и разбијеногтипа 

што умногоме отежава њиховоинфраструктурно 

опремање. 

Не постоји притисак због развоја насељаиизградње 
у окружењу средњовековнихгробаља. 

Недовољно развијене руте. 

Средњовековна гробља су решењем утврђеназа 

археолошка налазишта од изузетногзначаја за 
Републику Србију. 

Недовољна ангажованост у привлачењу 

туриста. 

Активности око одржавања делимично сеспроводе. Неприлагођена интерпретација појединимциљним 

групама. 

Активности око одржавања делимично се 

спроводе. 

Спора општинска администрацијa. 

Конзeрваторски радови делимично суизведени. Незадовољавајуће стање инфраструктурнихсистема 

(пре свега недовољно брзинформациони развој). 

Подршка у просторним плановима општинаи 

просторним плановима подручја посебненамене. 

Није извршена експропријација појединихпарцела 

у потпуности. 

Издашне и квалитетне природнекарактеристике. Непостојање координационог управљачкогтела. 

Подручја са добро очуваном животномсредином.  Недовољна укљученост локалне заједнице. 

Природне погодности тј. Еколошкипотенцијал 

подручја са свим условима запроизводњу еколошки 

здраве хране. 

Нема квалитетног културно-туристичкогпроизвода. 

Значајни туристички потенцијали, туристичка 

традиција и културно наслеђе, 

постојањеразличитих облика туризма. 

Не постоји палета сувенира. 

Вредне пејзажне карактеристике –планински 

пејзажи и визуре. 

Није дефинисан визуелни идентитет. 

Повезаност с важнијим магистралнимкоридорима. Мали број едукативних програма. 

Развијен је манифестациони туризам. Демографско пражњење и погоршанастаросна 

структура становништва, 

наглогубљењестановништва. 

Географско-саобраћајни положај на правцу 

према Јадранском мору (Црној Гори) и БиХ. 

Загађивање Перућачког језера 

комуналнимотпадом. 

Релативно развијена мрежа јавних служби 
(школство и култура). 

Застарелост смештајних капацитета. 

Регионалне и локалне институције за 

подршку развоју. 

Непостојање смештајних капацитета високог 

ранга – интернационалног квалитета. 
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МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

Успостављање управљачког тела. Политизација културних вредности стећака. 

Ефикасније спровођење планскедокументације. Ефекти кризе с последицама на туристичкеуслуге. 

Развој међудржавне сарадње. Непостојање континуитета у државнојкултурној 

политици. 

Креирање атрактивних интерпретација заразличите 

циљне групе. 

Недовољно обезбеђивање материјалнихсредстава 

за развој културе и промоцијекултурних добара у 

општинама. 

Развој годишњег програма. Неадекватан однос према природном икултурно-

историјском наслеђу и њиховомкоришћењу за 

развој туризма. 

Побољшање туристичке и 

саобраћајнеинфраструктуре. 

Тенденциозно информисање у циљуоспоравања 

вредности стећака. 

Повећање приступачности археолошкихналазишта. Не постоји секторска сарадња на државномнивоу. 

Укључивање локалног становништва у развој 

туристичких производа. 

Недостатак професионализације у 

системууправљања. 

Стварање бренда локалних производа. Непостојање националне стратегије развоја 

културе. 

Пораст интересовања за боравак у руралним 

Подручјима. 

Недовољна међурегионална, прекограничнаи 

међународна сарадња. 

Развој сеоског, еко, етно и агротуризма. Недовољно интересовање домаћих и страних 

агенцијa и туроператерa. 

Отварање пловног пута на језеру Перућац. Промена животних стилова у оквиру којих 

бразовање и култура не заузимају значајно 

место. 

Развој партнерских пројеката са 

локалниморганизацијама цивилног друштва 

упромовисању средњовековних гробаља. 

Недостатак тренинга за коришћење ИПА и 

других фондова, грантова и програма. 

Одрживо коришћење и укључивање утуристичку 

презентацију заштићеногприродног подручја и 

средњовековнихгробаља. 

Недовољна едукација локалног становништва. 

Израда интернет портала. Настављање негативних демографскихтенденција, 

посебно на руралном подручју, узодлив 

становништва и пораст сиромаштва. 

Eдукација локалног становништва. Климатски и други природни утицаји. 

Развијање и едукација нових локалнихкадрова. Непостојање искуства у вези 

с имплементацијом планова управљања. 

Повећање броја волонтера. Заостајање у развоју и слабљење 
конкурентске позиције, пре свега туристичке 

привреде. 

Развој омладинских кампова– археологија, 

етнологија, планинарење,екологија. 

Недовољно повезивање и усклађивање 

развоја туризма, пољопривреде и различитих 

услуга. 

Пораст интересовања за инвестирање уразвој 

туризма. 

Недостатак интензивне промоције 

заштићених предела и културних добара како 

на домаћем тако и на иностраном тржишту. 

Веће коришћење међународних фондова. Заостајање у инфраструктурном опремању. 
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8. Закључак 

 

Србија је држава богатог културно историјског наслеђа. Сама чињеница да се 11 

локалитета из наше државе вреднују исто колико и најпознатије светске цркве и 

културно историјски споменици, чини огроман потенцијал за развој рецептивног 

туризма. Тај потенцијал треба искористити и чувати. Средњовековни манастири и 

цркве су локалитети по којима је Србија препознатљива у Европи и Свету, што пружа 

огромне могућности за развој туризма а на нама је да тај потенцијал сачувамо и не 

дозволимо да тако богата културна ризница у нашој земљи изгуби на значају. Познат је 

и велики значај манастира на Косову и у околини Новог Пазара, као и њихова 

јединственост која Србију ставља у први план када је у питању оболазак 

средњовековних споменика у овом делу Европе. У том правцу треба развијати 

рецептивни и културни туризам Србије а  Унеско је ту да се побрине о адекватној 

заштити ових локалитета и њиховој промоцији, која је  најчешће светских размера. 
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