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Увод 

 

 О концепту заштите животне средине се први пут прецизно говори на 

конференцији UN-а о животној средини у Стокхолму 1972. године, и од тада ово питање 

све више добија на значају. Све се више пажње поклања заштити, очувању и унапређењу 

највреднијих делова природе. У ту сврху државе стављају одређене делове своје 

територије који се одликују нарочитим природним вредностима и богатим културним 

наслеђем под законску заштиту. Проглашавају се заштићена природна добра различитих 

режима заштите, међу којима национални паркови имају посебан значај – то су 

највреднији делови територије неке државе са аспекта животне средине, чија је заштита и 

очување у изворном или благо измењеном облику од националног значаја.  

На територији Републике Србије проглашено је пет националних паркова, а поред 

њих постоје и друга заштићена добра којима се под заштиту стављају мање територијалне 

целине. Нашом законском регулативом су, поред националних паркова, прописане 

следеће категорије заштићених природних добара: природни резервати, специјални 

резервати природе, паркови природе, предели изузетних одлика, споменици природе и 

природне реткости. Међутим, недовољно развијена свест становнинка који живе на 

територији наших националних паркова о вредности тих простора и значају њиховог 

очувања, затим несавесно понашање туриста и нестручно управљање овим просторима 

резултује непотпуним спровођењем заштитног концепта. Заштитна функција је често 

подређена неким другим – економској, туристичкој и сл., услед неспровођења законских 

норми које су на снази. 

 Циљ овог рада јесте да прикаже коју улогу имају национални паркови наше земље 

у заштити животне средине и у којој мери се спроводи концепт заштите на њиховој 

територији. У првом делу рада упознаћемо се са појмовима животне средине и одрживог 

развоја, историјским развојем концепта заштите животне средине и пратеће законске 

регулативе, као и са начином на који човек својим деловањем мења природну средину. У 

другом делу рада детаљније ћемо се упознати са националним парковима, док је трећи део 

рада посвећен националним парковима и њиховој улози у заштити животне средине. У 

последњем делу представљени су наши национални паркови са својим природним и 

антропогеним својствима. 
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1. Појам и дефинисање животне средине и одрживог развоја 

 

 

1. 1. Појам животне средине 

 

 

 Појам „животна средина“ сродан је појму „географска средина“. Географски 

простор (средина) представља део материјалног и физичког простора Земље који је 

резултат деловања човека у њему. Он се разликује од природног простора по активној 

улози човека који га трансформише и мења. У складу са поменутим, природном средином 

би се сматрали ненастањени делови природног простора Земље, а под појмом географске 

средине настањени и човековим радом измењени делови природног простора Земље. 

Мора се направити разлика и између појма „природне“ и „животне средине“. Природна 

средина би била она у којој нема никаквих људских утицаја, док је животна средина она 

средина која је модификована човековим деловањем. Међутим, у складу са савременим 

развојем цивилизације, данас се тешко може говорити о неизмењеној природној средини 

(Јовичић, Ивановић, 2006). 

„Под животном средином подразумева се комплекс свих утицаја ван (споља, због 

чега се и употребљава и термин спољашња средина) одређеног организма, који долази, 

како од неживе природе, односно физичко – хемијских услова средине, тако и од других 

живих бића, те скупно делују на дати организам (биљку, животињу, бактерију итд), на 

оном месту на којем живи“ (Јовичић, Ивановић, 2006). То значи да животну средину чини 

нежива природа са одређеним климатским условима (температура, падавине и сл.) и 

ресурсима (вода, енергија, минералне сировине), као и жива природа, која обухвата друга 

жива бића и њихов међусобни однос.  

Сваком живом бићу је неопходна адекватна животна средина тј.простор који 

својим природним ресурсима и условима омогућава обављање основних животних 

функција као што су исхрана, размножавање, развој, опстанак. Међутим, она често не 

пружа свим живим бићима идеалне услове. Нарочито су сурови услови у арктичким 

(ниска температура, стално замрзнута подлога) или пустињским (вискока температура, 
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дугогодишње суше) пределима где нема довољно ресурса и онемогућен је нормалан 

живот организмима.  

 Током дуге геолошке историје наше планете, животна средина се мењала у складу 

са променама услова у природи. Ту се пре свега мисли на климу, рељеф, хидрографију 

итд. Услед оваквих промена дошло је до настанка првог облика живота у воденој средини, 

појаве копнених организама, појава људских бића итд. Такође, постоје велике разлике 

животних услова ако се у обзир узме просторна димензија као што су нпр.прашуме и 

пустиње. Међутим, упркос великој разноликости одређених делова животне средине, на 

Земљи се готово не могу издвојити делови природе у којима не постоји било какав облик 

живота. 

Животна средина у данашње време представља предмет интересовања великог 

броја сручњака различитих профила, као и различитих институција како на локалном тако 

и на националном и међународном нивоу. Својим деловањем човек је вршио велики 

притисак на животну средину што је оставило бројне последице. Те последице се 

манифестују у облику велике загађености ваздуха, воде и земљишта. Последњих деценија 

XX века јавила се свест о стању и деградацији животне средине, што је условило 

преузимање првих корака да се животна средина заштити. Прве конкретне активности у 

области заштите и очувања животне средине јавиле су се у индустријски најразвијенијим 

земљама (због највеће концентрације загађујућих материја), а након тога су се ове 

активности усмериле и на земље у развоју и неразвијене земље.   

Дефинисањем појма животне средине, бавио је се већи број домаћих аутора: 

Ђуковић је појам животне околине објаснио као све оно што окужује човека: ваздух, вода, 

тло, вегетација и живи свет који егзистира у три различите средине, при чему су сви 

елементи међусобно повезани. Јанковић животну средину објашњава као комплекс свих 

утицаја који на биљке или животиње делују на оном месту на коме она живе. Ђукановић 

објашњава да животна средина представља простор са живим организмима, са свим 

унутрашњим и спољашњим факторима и условима који дају и одржавају живот. 

Године 1993. донета је Резолуција о политици заштите животне средине што 

представља први законски документи у СР Југославији који је се односио на животну 

средину. Наредне године је усвојена Резолуција о политици очувања биодиверзитета што 

је условило доношење Закона о заштити животне средине.  Њиме је животна средина 
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дефинисана на следећи начин: „Животна средина јесте скуп природних и створених 

вредности чији комплексни међусобни односи чине окружење, односно простор и услове 

за живот“ (Закон о заштити животне средине). 

Природне вредности представљају природна богатства и подређене су човеку. 

Економски развијене земље не морају животну средину да посматрају са аспекта 

економских вредности које она пружа, што није случај са мање развијеним земљама 

којима она представља главни извор прихода и опстанка. Неадекватна експлоатација 

природних вредности које поседује животна средина главни је узрок њене деградације. 

 

 

1. 2. Појам одрживог развоја 

 

 

 Одрживи развој подразумева такав развој друштва који расположивим ресурскима 

задовољава људске потребе, не угрожавајући природне системе и животну средину, чиме 

се осигурава дугорочно постојање људског друштва и његовог окружења.   

 У научној литератури среће се већи број различитих дефиниција одрживог развоја, 

од којих је најприхватљивија она коју је предложила Брундтлендова комисија и која гласи: 

„Одржив развој је онај развој који задовољава садашње потребе, не угрожавајући 

могућности будућих генерација да задовоље своје потребе“ (1987).1 Ова дефиниција 

обухвата два концепта: концепт потреба и концепт ограничења. Први концепт се односи 

на постизање и очување адекватног животног стандарда који важи за све људе, а други се 

одности на коришћење капацитета животне средине у складу са постојећим нивоом 

технолошког развоја. Појам „одрживог развоја“ треба разликовати од појма „одрживости“ 

који уствари представља крајњи циљ одрживог развоја. 

 

 

 

 

                                                            
1 Брундтлендова комисија,  Наша заједничка будућност (Our Common Future), Завршни извештај 

Брундтлендове комисије, WCED, 1987   



НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ СРБИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

8 
 

Слика 1: Концепт одрживог развоја 

 

Извор: интернет страница http://www.glbrain.com/ 

 

Одрживи развој тежи успостављању равнотеже између различитих димензија 

развоја: економске, еколошке и социјалне. Прва димензија подразумева економски раст и 

развој, друга развој екосистема и бригу о њиховим капацитетима, док социјална 

подразумева да развој мора бити праведан за већину становика на Земљи. Врло често се у 

литератури среће и четврта димензија – културна одрживост. Основна карактеристика ове 

димензије је да уважава социјалне, економске и културне различитости на свим нивоима. 

 Велику препреку у погледу ширења овог концепта представља недовољно 

развијена еколошка свест како на нивоу појединица, тако и на нивоу заједнице. Такође и 

на територији наше земље примена овог концепта није још увек видљива упркос измени 

многих закона и подзаконских акта. 

 

 

1. 3. Утицај човека на животну средину 

 

 

У животној средини је човеков утицај доминантан јер различитим делатностима 

изазива многобројне промене као што су: пробијање и померање планина(тунели испод 

Мон Блана), заустављање токова река и стварање великих вештачких језера, исушивање 
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приобалних појаса и стварање копна (Зојдерски залив у Холандији) итд. У последњим 

деценијама XX века, тај утицај је постао још израженији. Својим деловањем и 

неодговорним односом према природи довео је до многобројних глобалних и локалних 

проблема. Најизразитије глобалне последице су пре свега загађење слане и слатке воде, 

смањeње озонског омотача и појава озонских рупа, глобално загревање и сл. Што се тиче 

последица на локалном нивоу, оне се углавном манифестују у облику  прекомерне 

продукције отпада, великих катастрофа итд које пре свега угрожавају здравље људи. На 

тај начин човек, тиме што нарушава животну средину, угрожава и себе самог.   

 

1. 3. 1. Загађење ваздуха 

 

 Ваздух се сматра загађеним ако се у њему налазе стране компоненте у 

концентрацијама које изазивају штетне последице по здравље људи и наносе штету 

људској економији. С тим у вези примењују се закони и правилници о максимално 

дозвољеним концентрацијима страних супстанци и гасова у ваздуху (Кићовић и др., 2012). 

Антропогеним утицајем долази до промена у концентрацији сталних састојака 

ваздуха – кисеоника и угљен-диоксида. Наиме, са развојем индустријализације, а нарочито 

последњих деценија порасла је (а и даље расте) концентрација угљен-диоксида, а 

потрошња кисеоника се смањује, уз истовремено смањење зелених површина као 

најважнијих произвођача кисеоника.  Најзагађенији је слој атмосфере најближи земљиној 

површини – тропосфера, јер се ту акумулира највећи део емисије отпадних и штетних 

гасова као што су једињења сумпора и азота, оксиди итд и честица у чврстом и течном 

стању. Велики проблем у градским срединама изазива смог, који уствари представља 

смешу гасовитих и честичних загађивача и који се ту задржава дужи временски период.   

Према просторним и физичким карактеристикама извори загађења могу бити 

(Кићовић и др., 2012.): 

1) тачкасти (димњаци) код којих емисије загађујућих гасова достижу висине и 

изнад атмосфере и који угрожавају шири простор; 

2) површински (ложишта у домаћинствима, аутомобили итд) код којих се 

штетне материје задржавају у приземном слоју, те они изазивају локално 

загађење; 
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3) линијски, у које спадају саобраћајнице дуж магистралних путева или улица. 

Извори загађења се такође могу класификовати и према начину настанка, 

квалитативним својствима и ефектима. Ту се могу издвојити две категорије загађујућих 

супстанца (Кићовић и др., 2012.): 

1. Примарне загађујуће супстанце – емитују се директно из извора загађења у 

атмосферу и познатих су квалитативних и квантитативних особина; 

2. Секундарне загађујуће супстанце – настају у атмосфери услед међусобног 

контакта примарних загађујућих супстанци, или услед њиховог контакта са 

сталним састојцима ваздуха. 

Последице загађења атмосфере су озбиљне, и манифестују се на више различитих 

начина. Пре свега услед стварања „ефекта стаклене баште“2 долази до климатских 

промена као што су пораст глобалне температуре, затим промене у режиму падавина 

(повећавају се падавине на северу Европе, а смањују се на југу), пораст нивоа светског 

мора услед отапања ледника итд. Осим климатских промена, следећа, али не мање 

значајна последица загађења је смањење озонског омотача у стратосфери. Услед смањења 

озона у овом слоју атмосфере, долази до повећања UV зрачења, што угрожава опстанак 

морских и копнених биљака и животиња, као и до појаве здравствених проблема код људи 

међу којима су најопаснија малигна обољења коже. 

Загађење ваздуха изазива озбиљне промене у екосистемима и биоценозама. За 

биљке су најотровнији они загађивачи који нарушавају аутотрофни карактер метаболизма 

док су за животиње то агенси који негативно делују на респираторни, кардиоваскуларни и 

нервни систем.  

 

1. 3. 2. Загађење воде 

 

Под загађењем природно (не хемијски) чисте воде подразумева се свако 

квантитативно и квалитативно одступање од нормалног, природног физичког, хемијског и 

                                                            
2 Ефекат стаклене баште је процес загревања Земље који настаје услед поремећаја енергетске равнотеже 
између количине зрачења које Земљина површина прима од Сунца и зрачења које враћа у свемир. Овај 
ефекат изазивају угљен-диоксид, метан, азотни оксиди, озона, водена пара и гасовита једињења која 
садрже хлор јер имају способност да заробљавају топлоту у нижим слојевима атмосфере. 
 



НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ СРБИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

11 
 

биолошког састава и својстава, које има нежељене последице по људско здравље, 

економију и екосистеме уопште (Кићовић и др., 2012.). 

У савремено доба човек користи различите врсте сировина и агенаса који се након 

употребе у разним производним процесима одстрањују у реке, мора, океане у виду отпада. 

Пре свега ту је савремена индустрија, за коју је битно да локација постројења буде у 

близини реке. На овај начин се решава проблем водоснабдевања постројења, могућност 

обављања производног процеса (вода се користи за хлађење машина, као растварач, 

транспортер и сл.), а такође и избацивање отпада у водоток. Поред проблема загађења, 

треба поменути и чињеницу да су залихе воде за пиће ограничене, стога се више пажње 

мора посветити очувању истих.  

Загађивање воде се може класификовати на више различитих начина. Ако се као 

као критеријум класификације узме порекло загађивача вода, разликујемо: комуналне 

(отпаци хране, детерџенти, отпаци из бродова, уличне нечистоће, грађевински отпаци и 

др.), индустријске (метали, гуме, пластичне материје, хемијске супстанце, отпаци хартије 

и текстила и др.), пољопривредне (животињски и биљни отпаци, пестициди, хербициди, 

ђубрива  и др.), и остале загађиваче (радиоактивни отпад, топлота итд). Уколико се као 

критеријум узме природа загађивача, ефекти и последице које такво загађење има по 

животну средину, могу се издвојити следеће врсте загађења:  физичко загађење – обухвата 

промене најважнијих физичких особина воде (провидност, температура, радиоактивност) 

што условљава промене у начину живота организама који живе у води, хемијско загађење 

– подразумева нарушавање природних карактеристика воде попут рН вредности, мириса, 

укуса, минералног састава итд; може се поделити на органско и неорганско -  у  органско 

загађење спадају загађивачи индустријског и урбаног порекла, док у неорганско спада 

кисело и базно загађење и биолошко загађење које подразумева загађење патогеним 

бактеријама, вирусима, гљивама који су узрочници обољења (Кићовић и др., 2012.). 

Биолошки ефекти загађења се манифестују на два начина: директно и индиректно. 

Директно испољавање ефеката подразумева деловање токсиканата на физиолошке 

процесе и функције организама, док индиректно деловање изазива промене природних 

карактеристика воде, што такође угрожава водени свет. Под утицајем загађења вода 

долази до промене у саставу и структури водених екосистема, ишчезавају поједине мање 

отпорне врсте што условљава осиромашење разноврсности биоценоза и нарушавање 
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равнотеже у ланцу исхране. На нивоу популације промене се манифестују кроз смањење 

бројности популације, смањење репродуктивне способности и појаве хермафродитизма.  

 

1. 3. 3. Загађење земљишта 

 

Антропогеним активностима земљиште се загађује на два начина – директно, 

радом механичких сила или уношењем токсичних супстанци у земљиште,  и индиректно, 

таложењем загађујућих материја из ваздуха. Загађење изазива значајне последице у 

земљишту попут смањења плодности и квалитета земљишта и смањење минералних 

материја које су неопходне за нормално функционисање биљака. Полутанти у земљишту 

изазивају две врсте ефеката (Кићовић и др., 2012.):  

 абиотичке – физичке и хемијске промене земљишта, и 

 биотичке – угрожавање активности, па чак и опстанак разлагача, што условљава 

застој у разлагању органских остатака угинулих организама, тј. до застоја и 

одступања од нормалних токова кружења материје. 

Човековим деловањем погоршавају се физичке карактеристике земљишта што 

условљава отежано клијање, осиромашење постојеће флоре и фауне и сл. Употребом 

тешке механизације, долази до сабијања земљишта, што отежава развој кореновог система 

код биљака. Крчењем шума у циљу стварања пољопривредних површина, стварају се 

голети подложне ерозији, нарочито на стрмим падинама.  

Хемијско загађење земљишта условљено је употребом хемикалија, нарочито кроз 

хемизацију пољопривреде, остацима ђубрива, пестицида, хербицида итд. На тај начин се 

повећава принос, међутим услед вишегодишњег ђубрења јављају се штетне последице по 

земљиште. Од свих ђубрива за потребе пољопривреде, највише се користе азотна ђубрива, 

која с једне стране највише доприносе приносу, док с друге стране представљају највеће 

загађиваче. У развијеним земљама често се употребљава течно стајско ђубриво и 

канализациони муљ. Резултат тога је акумулирање нитрита и нитрата из земљишта који 

испирањем загађују површинске и подземне воде. Најизразитији облици хемијског 

загађења земљишта су: 

 Салинизација – процес акумулирања соли на површини земљишта које је 

узроковано између осталог, заливањем водом која садржи со (приликом 
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испаравања воде, на површини се таложи со у виду слоја) што доводи до тога да 

се оно претвара у пустињски терен. 

 Ацидификација – процес  у коме долази до снижавања pH вредности земљишта, 

тј.увећава се киселост средине услед употребе амонијачних ђубрива 

 

 

1. 4. Заштита животне средине – законска регулатива 

 

 

 Активни приступ заштити животне средине започиње доношењем различитих 

законских инструмената као што су конвенције, декларације, уредбе и сл. Највећи значај 

међу поменутим инструментима имају конвенције које су донешене на међународном 

нивоу. Данас су усвојене бројне конвенције и декларације на различитим нивоима, којима 

је циљ заштита угрожених и осетљивих циљних група. Најпознатије међу њима су 

(Аврамовић, 2005.): 

 Међународна конвенција о заштити птица – Ова конвенција је усвојена у Паризу 

1950. године са циљем заштите птица у њиховим природним стаништима. У 

Југославији је ратификована 1973. године, и од тада је на снази. 

 Конвенција о мочварним подручјима која су од међународног значаја, нарочито 

као станишта птица мочварица – Ова конвенција је усвојена у Рамсару 1971. 

године. Југославија је ову конвенцију ратификовала 1977. године и њоме су 

данас обухваћена 3 локалитета који се налазе у нашој земљи. То су локалитети 

Лудашко језеро, Обедска бара и Стари Бегеј – Царска бара. 

 Декларација о човековој средини – Ова декларација је усвојена на Стокхолмској 

конференцији Уједињених Нација о животној средини, која је одржана 1972. 

године са циљем покретања акција како би се очували ваздух, вода, земљиште, 

флора и фауна у неизмењеном тј.изворном облику 

 Конвенција о међународној трговини угроженим врстама дивље флоре и фауне – 

Ова конвенција је усвојена у Вашингтону 1973. године и њоме се обезбеђује 

заштита одређених врста дивљих биљака и животиња, као и услови 
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међународног промета нарочито за оне врсте биљака и животиња које су 

посебно угрожене. 

 Конвенција о очувању миграторних врста дивљих животиња – Ова конвенција је 

усвојена у Бону 1979. године са циљем заштите оних врста дивљих животиња 

које мигрирају у оквиру или ван граница држава које су потписале ову 

конвенцију. Наша земља није потписница конвенције. 

 Конвенција о очувању европске дивљачи и природних станишта – Ова 

конвенција је усвојена у Берну 1979. године са основним задатком да заштити 

различите врсте дивље флоре и фауне и њихова станишта, при чему је посебна 

пажња посвећена угроженим миграторним врстама. Србија није ратификовала 

ову конвенцију. 

 Оквирна конвенција Уједињених нација о промени климе – Ова конвенција је 

усвојена у Рио де Жанеиру 1992. године са циљем покретања активности на 

глобалном нивоу како би се смањила концентрација гасова који изазивају 

„ефекат стаклене баште“. Нашу земља је потписница ове конвенције. 

 Конвенција о очувању биодиверзитета – Ова конвенција је усвојена у Рио де 

Жанеиру 1992. године са основним задатком очувања биолошке разноврсности 

на међународном нивоу. Србија је ратификовала ову конвенцију.  

 Паневропска стратегија заштите предеоне и биолошке разноврсности – Ова 

стратегија је усвојена у Софији 1995. године са циљем очувања природе и 

природних станишта као и очување врста које су од великог значаја на 

европском нивоу. Од 2002. године и Србија је чланица Савета Паневропске 

стратегије заштите биодиверзитета и предеоне разноврсности. 

Данас постоји већи број организација које се баве проблемима загађивања животне 

средине, њеног очувања и унапређења. Најважније организације су Уједињене нације 

(UN), UNESCO, Светска здравствена организација (WHO) итд. Ове организације спроводе 

бројне програме како би се на што ефикаснији начин омогућила заштита животне средине 

на свим нивоима. Познат програм Унеска је „Човек и биосфера“ који се бави проблемом 

очувања, као и проблемом едукације у области заштите животне средине. 

Почетком XXI века јавила је се потреба за сарадњом и заједничким деловањем на 

међународном нивоу како би се што потпуније приступило заштити животне средине. У 
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ту сврху заснован је концепт еколошке мреже: „Еколошке мреже и међународно значајна 

подручја представљају општеприхваћени концепт, односно модел који се примењује у 

циљу очувања и валоризације биолошке и предеоне разноврсности, приоритетних типова 

станишта, очувања угрожених врста, као и обнављања и/или унапређивања нарушених 

станишта од посебног значаја за заштиту“ (Кићовић и др., 2012.). На подручју Европе, 

најважније еколошке мреже су NATURA 2000 и EMERALD (Смарагдна мрежа). NATURA 

2000 представља мрежу Специјалних области заштите земаља чланица Европске Уније 

засновано на Директиви о птицама, из 1979. године и Директиви о стаништима из 1992. 

године, донетим од стране Савета Европе. EMERALD мрежа обухвата Подручја од 

посебне важности за заштиту, а ослања се на Бернску конвенцију (Кићовић и др., 2012.). 

У складу са напретком у заштити животне средине у свету, и на простору наше 

земље је донет већи број законских и подзаконских акта, којим се решавају питања у вези 

са очувањем и унапређењем животне средине. Најважнији међу њима јесу закони и то пре 

свега Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – 

др.закон, 72/2009 – др.закон и 43/2011) – где се Чланом 1. овог Закона „уређује интегрални 

систем заштите животне средине којим се обезбеђује остваривање права човека на живот 

и развој у здравој животној средини и уравнотежен однос привредног развоја и животне 

средине у Републици Србији“; затим Закон о заштити природе („Сл.гласник РС“, 

бр.36/2009 и 88/2010) – где се Чланом 1. овог Закона „уређује заштита и очување природе, 

биолошке, геолошке и предеоне разноврсности као дела животне средине“; Закон о 

националним парковима („Сл.гласник РС“, бр.39/93, 44/93 – испр., 53/93, 67/93, 48/94 и 

101/2005) – са овим Законом детаљно ћемо се упознати у оквиру наслова „Републички 

Закон о националним парковима“. Осим закона, важну улогу у решавању питања животне 

средине имају и правилници и то пре свега Правилник о критеријумима вредновања и 

поступку категоризације заштићених природних добара („Сл.гласник РС“, бр 103/2013) – 

где се Чланом 5. овог Правилника заштићена подручја сврставају у 3 категорије, при чему 

I категорија обухвата заштићена подручја међународног и националног значаја, II 

категорија подручја регионалног значаја, док III категорија обухвата заштићена подручја 

локалног значаја, што самим тим значи да су наши национални паркови заштићена 

природна добра I категорије. 
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2. Национални паркови и њихове одлике 

 

 

2. 1. Појам и дефиниција националног парка 

 

 

 Терминологија која се употребљава у области заштите природе укључује велики 

број различитих израза као што су области дивљине, природни и марински резервати, 

паркови природе, национални паркови итд, што доводи до конфузије јер се дешава да иста 

заштићена добра буду означена на више различитих начина. Да би се извршила 

категоризација заштићених природних добара неопходно је да се анализирају различити 

критеријуми. Најчешће узимани критеријуми су: очуваност добара, разноликост, 

аутентичност и старост. 

Међународна унија за заштиту природе – IUCN – увела је јединствени вид 

класификације заштићених природних добара, путем кога се сваке године прикупљају 

подаци и објављује годишњи регистар о заштићеним природним добрима из целог света. 

На основу овог система уведено је шест категорија заштићених природних добара 

(Јовичић, Ивановић, 2006.): 

I. строги природни резерват – овим областима се управља углавном преко науке 

о заштити дивљине; 

II. национални парк – овим областима се углавном управља ради очувања 

екосистема и рекреације; 

III. споменик природе – овим областима се углавном управља ради очувања 

специфичних природних одлика; 

IV. заштићено станиште биљних и животињских врста – овим областима се 

углавном управља ради заштите врста кроз управљачку интервенцију; 

V. заштићени предео природе/морски предео – овим областима се углавном 

управља ради очувања пејзажа/морског предела и рекреације; 

VI. заштићено подручје природних ресурса – овим областима се углавном управља 

са циљем одрживог коршћења природних екосистема. 
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Овај вид класификације примењује се у већи број земаља у циљу успостављања 

једне јединствене терминологије за територијалне јединице са истим степеном заштите. 

Тако на пример, у нашој земљи су на основу ове класификације законски призната само 

два национална парка НП Шар планина и НП Тара. НП Фрушка гора и НП Копаоник  су 

сврстани у V категорију, док је НП Ђердап означен као станиште биљних и животињских 

врста, односно припада IV категорији. Национални паркови (II категорија) и заштићени 

предели природе (V категорија) имају сличности у погледу пространства и потенцијала за 

развој туризма, али се са друге стране разилазе у погледу степена заштите и очувања 

природне средине. Националне паркове одликује строг режим заштите, док заштићени 

предели природе имају либералнији приступ заштити, па су самим тим погоднији за развој 

туризма. 

 

2. 2. Дефинисање националног парка 

 

 

„Подручје посебних природних вредности и одлика од еколошког, научног, 

културног, образовног и здравствено-рекреативног значаја ставља се, као добро од општег 

инетереса, под заштиту државе као национални парк“ (Закон о националним парковима). 

Чланом 1. Закона о националним парковима је појам националних паркова у нашем 

законодавству ближе одређен. 

Простори националних паркова најчешће представљају просторе који су већи по 

површини, ненасељени и са великом очуваношћу природне средине. Дефинисање овог 

појма има своју еволуцију. Идеја о дефинисању националних паркова први пут се јавља у 

Америци. Основни мотив  је био да се издвоје простори који су погодни за рекреацију и 

одмор док је заштита природе овде стављена у други план. 

 У свету се појам националног парка први пут дефинише Лондонском конвенцијом 

из 1933. године, и то као област која се ставља под заштиту и јавну управу ради очувања 

еколошких, геолошких, естетских, историјских и научних вредности, а служи за 

рекреацију и одмор. Данас је на снази дефиниција усвојена на заседању IUCN-а у Њу 

Делхију 1969. године. Према тој дефиницији „Национални парк је шире просторно 

подручје (минимум 2.000 hа): 
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 које представља један или више екосистема мало или нимало измењених 

људском делатношћу или настањивањем, коме животињске и биљне врсте, 

геоморфолошки слојеви и биљна и животињска станишта дају посебан научни, 

образовни и рекреативни значај или у коме постоје природни пејзажи велике 

лепоте; 

 за које је највиша надлежна власт одређене земље предузела одговарајуће мере 

да спречи или уклони, што је пре могуће, његову експлоатацију или вршење 

такве делатности на целокупном подручју и да осигура ефикасну заштиту 

еколошких, геоморфолошких или природних добара посебне лепоте које 

представљају основ проглашења подручја за национални парк; 

 коме је приступ у образовне, културне и рекреативне сврхе дозвољен под 

одређеним условима“ (Јовичић, Ивановић, 2006.).  

Ова дефиниција је 1972. године на заседању IUCN-а у Канади у Банфу допуњена, у 

циљу зонирања у оквиру националних паркова. На тај начин националним парковима су 

обухваћена (Аврамовић, 2005.): 

 строго заштићена подручја – у оквиру ових подручја нема антропогених утицаја 

и основни циљ је очување изворне природе  

 усмеравана подручја -  у њима се уз помоћ човека помаже опстанак угрожених 

биљних и животињских врста  

 зоне намењене за рекреацију у природној и очуваној средини и  

 области дивљине као што су строге зоне заштите и специјални резервати.  

 Овако дефинисан појам националног парка представља предлог којим би државе 

требале да се воде при проглашавању простора за националне паркове. У њој су дати 

минимални критеријуми које би одабрана просторна целина требало да задовољи да би 

могла да буде проглашена за национални парк. Законом о заштити животне средине 

Србије прописане су следеће категорије заштићених природних добара: 

 „Национални парк је веће подручје са природним екосистемима високе вредности у 

погледу очуваности, сложености грађе и биогеографских обележја, са разноврсним 

облицима изворне флоре и фауне, репрезентативним физичко-географским објектима и 

културно-историјским вредностима и представља изузетну природну целину од 

националног значаја. 
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 Парк природе је подручје добро очуваних природних својстава вода, ваздуха и 

земљишта, преовлађујућих екосистема и без већих деградационих промена предеоног 

лика и у целини представља значајан део очуване природе и здраве животне средине. 

 Предео изузетних одлика је релативно мање подручје, живописних пејзажних 

обележја, ненарушених примарних вредности предеоног лика са присуством облика 

традиционалног начина живота и културних добара, а такође заштићена околина 

непокретних културних добара. 

 Резерват природе је изворни и незнатно измењени део природе, особитог састава и 

одлика биљних и животињских заједница, као делова екосистема, намењених првенствено 

одржавању генетског фонда. 

 Специјални резерват природе је предео у коме је посебно изражена једна или више 

природних вредности које треба посебно штитити или природних појава које треба 

пратити или усмеравати. 

 Споменик природе је природни објекат или појава, физички јасно изражен и 

препознатљив, репрезентативних геоморфолошких, геолошких, хидрогеографских, 

ботаничких и других обележја, по правилу атрактивног и маркантног изгледа или 

необичног начина појављивања као и људским радом формирана ботаничка вредност 

(појединачна стабла, дрвореди, паркови, арборетуми, ботаничка башта и друго) уколико 

она има посебан значај. 

 Природне реткости су биљне или животињске врсте или њихове заједнице којима 

је угрожен опстанак у природним стаништима или им популације брзо опадају, а подручје 

распрострањења се смањује, или су ретке по распрострањењу, као и врсте, које имају 

посебан значај са еколошког, биогеографског, генетског, привредног, здравственог и 

другог становишта“ (Кићовић и др., 2012.). 

   

 

 

 

 

 Слика 2: Специјални резерват природе „Обедска бара“ 

Извор:Преузето са сајта www.virtuelnigrad.com 
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Табела 1. Преглед заштићених природних добара у Србији до 2013. године 

Редни број Врста Укупно 
1 Национални паркови 5 
2 Паркови природе 18 
3 Предели 16 
4 Резервати 69 
5 Строги резервати природе 40 
6 Општи резервати природе 4 
7 Специјални резервати природе 22 
8 Споменици природе 324 
9 Дендро ботанички 252 
10 Објекти геонаслеђа 72 
11 Културно-историјски предели 39 
12 Заштићено станиште 3 
13 Укупно 474 

Извор табеле: Статистички годишњак Србије за 2014.годину 

 

 

2. 3. Типологија националних паркова 

 

 

 У циљу утврђивања типа националног парка неопходно је пре свега да се утврди  

основни начин коришћења и уређења. Приликом формирања првих националних паркова 

издвојила су се два основна типа: амерички и европски тип. Амерички национални 

паркови оснивају се првенствено ради одмора и рекреације у очуваним и људским радом 

неизмењеним природним зонама. Намењени су првенствено туризму, док је мања пажња 

посвећена научно-истраживачком раду. Насупрот америчком типу, европски тип 

националних паркова одликује се знатно строжим режимом заштите. Овај вид паркова је 

намењен у научно-истраживачке и едукативне сврхе, док је туризам стављен у други план. 

Осим по намени и степену заштите, амерички и европски национални паркови се 

разликују и по површини заштићене територије: европске националне паркове 

карактерише мања површина, док су амерички доста пространији. Основни разлог томе је 

што је Европа гушће насељенија и нема великих слободних простора каква је ситуација на 

америчком континенту. Као резултат смањења разлика и међусобног приближавања 

европског и америчког типа створен је нови – мешовити тип националних паркова. Овај 

тип представља комбинацију прва два са циљем да обједини коришћење простора који је 
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стављен под заштиту у научне сврхе, са једне, и за потребе туризма, с друге стране 

(унутар америчких националних паркова се уводе резервати, док се у европским 

дозвољавају у ограниченом обиму туристички садржаји). У свету је највише заступљен 

развојни тип националних паркова који обухвата већину европских и све америчке 

националне паркове. Са друге стране, још увек постоје они са изузетно строгим режимима 

заштите попут руских „заповедника“ и националних паркова у Швајцарској.  

 Још један начин класификације националних паркова је на основу доминантне 

вредности због које је одређено подручје проглашено националним парком.  Разликујемо 

следеће типове (Јовичић, Ивановић, 2006.): 

 Геоморфолошки тип – темељни феномен представља неки геоморфолошки 

објекат или појава (вулкан, ледник, долина, клисура, кањон...); пример оваквог 

типа националних паркова представља НП Попокатепетл, САД  где доминантну 

вредност представљају два активна вулкана; 

 Хидрографски тип – темељни феномен представља неки хидрографски објекат 

(језеро, река, део мора...); НП Игуаку у Аргентини типичан је пример овог типа 

националних паркова где је доминантна вредност истоимени водопад; 

 Флористички тип – темељни феномен представљају комплекси шума и трава; 

представник овог типа националних паркова је НП Златни Пјасци у Бугарској а 

доминантну вредност чине шуме прашумског типа, састојине јоргована и 

јасмина. 

 Меморијални тип – темељни феномен представљају антропогене, културно-

историјске вредности; карактеристичан пример је НП Гленве у Ирској  где 

доминантну вредност чини истоимени средњовековни дворац са прелепим 

вртовима. 

 Композитни или сложени тип – код овог типа постоји већи број темељних 

феномена (хидрографски, флористички, меморијални, геоморфолошки) и 

ниједан се не може означити као доминантн;  највећи број националних паркова 

у свету припада управо овом типу (нпр., планине јер обухватају различите 

геоморфолошке и хидрографске феномене, затим простране шумске комплексе у 

којима егзистирају различите врсте биљног и животињског света и сл.). Као 

типичан пример истиче се НП Јелоустоун, који се налази у држави Вајоминг 
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(САД). Наиме, у овом парку налазе се пространи платои са којих се издижу 

високи врхови, затим бројна језера од којих је најзначајније Јелоустонско, преко 

700 извора вреле воде и гејзира, као и пространи шумски комплекси. 

 

 

2. 4. Функционалност националних паркова 

 

 

 Национални паркови представљају полифункционалне просторе, због вишеструког 

значаја, намене и начина коришћења. Примарна функција националних паркова јесте 

заштитна функција и законски је издвојена као највиши државни интерес. Суштина ове 

функције је очување и унапређење свих вредности (геоморфолошке, хидрографске, 

биогеографске, археолошке итд) које карактеришу конкретни национални парк. Поред 

заштитне као примарне, у оквиру паркова издвајају се научно-истраживачка, васпитно-

образовна и туристичко-рекреативна које би морале бити подређене заштитној. 

 Национални паркови европског типа су првобитно оснивани у научно-

истраживачке сврхе. У данашње време овај мотив се још увек истиче као један од 

најважнијих приликом формирања нових и развоју постојећих националних паркова. За 

научно-истраживачки рад нарочито су интересантне зоне са строгим режимом заштите 

због природе која је овде очувана у изворном облику. Да би овакав рад био остварив, 

неопходна су финансијска улагања пре свега од стране државе, али и од  стране 

организација које се залажу за зашттиту природе.  

 Васпитно-образовна функција остварује се путем едукације. Она се пре свега 

реализује путем организовања различитих екскурзија у циљу упознавања са природним и 

антропогеним вредностима националних паркова. Углавном је намењена млађој 

популацији, како би на време развили свест о заштити природе и дали свој допринос 

очувању. 

 Последња, али не мање важна функција националних паркова је туристичка 

функција. Национални паркови су веома атрактивни за зимско-рекреативни, здравствени, 

сеоски, излетнички и наутички туризам. У парковима је омогућено посетиоцима да 

уживају у природним и антропогеним вредностима уз поштовање постојећих закона. 



НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ СРБИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

23 
 

Важна чињеница је и та да се од туризма у националним парковима може остварити и 

одређени економски ефекат којим ће се подмирити финансијске потребе парка. Ипак, 

развој туризма у парковима мора да прати и заштита и унапређење животне средине. У 

супротном, у врло кратком року доћи ће до деградације средине, чиме ће национални 

паркови изгубити ову функцију. Због тога је неопходно квалитетно просторно планирање 

целог подручја као и то да се на целом подручју спроводи континуална заштита без обзира 

на степен угрожености. 

 

2. 5. Зонирање у националним парковима 

 

 

 Зонирање представља сложени поступак планирања и организације простора у 

националном парку. Овај поступак подразумева и комплексно оцењивање елемената 

националног парка. Ту се пре свега врши оцена геолошких, геоморфолошких, 

климатолошких, хидрографских, биогеографских и других вредности, као и оцена 

постојеће инфраструктуре, саобраћајне повезаности и сл. Циљ оваквог сложеног 

оцењивања јесте да се на простору парка издвоје зоне са различитим режимима заштите, 

како би се у тим зонама утврдиле потенцијалне активности. Први покушај да се дефинишу 

називи и функције зона био је од стране IUCN-а, када је усвојена Конвенција у Банфу 

1972.године. Овом Конвенцијом издвојене су: (Јовичић, 1997.) 

 I Природне зоне: 

 строге природне зоне, 

 зоне умерене заштите, 

 зоне дивљине, 

 зоне за рекреацију; 

II Културне зоне: 

 зоне пољопривредног пејзажа, 

 археолошке и историјске зоне, 

 антрополошке зоне. 

Међутим, појавио се проблем у коју зону сврстати поједине природне вредности 

које имају туристички потенцијал (строга природна зона би значила да је туристима 
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забрањен приступ, док би се смештањем у  умерену зону заштите стално јављао ризик од 

деградације). С тим у вези, одлучено је да се уведе нови термин – зона темељног феномена 

који треба примењивати за оне природне вредности због којих је парк основан, које са 

једне стране уживају заштиту, а са друге стране су и доступне за туристе.   

На основу предлога Међународне уније за заштиту природе и Светске туристичке 

организације, у заштићеним природним добрима, укључујући и националне паркове, 

издвојене су следеће зоне: (Јовичић, 1997.) 

1) Зоне стриктне заштите – у којима је људима забрањен приступ, 

2) Зоне дивљине – у којима је приступ дозвољен само пешацима, 

3) Зоне за туризам – у којима је приступ углавном неограничен за посетиоце, 

4) Зоне за развој – у којима се концентришу различити објекти и капацитети. 

На основу поменутог предлога, и  чланом 7. Закона о националним парковима, на 

простору наших националних паркова успостављени су режими заштите I, II i III степена. 

Истим чланом је прописано следеће „За подручје националног парка доноси се просторни 

план којим се утврђују зоне са режимима заштите I, II i III степена и други услови и мере, 

у складу са законом“ (Закон о националним парковима).  

1. Зоне са I степеном заштите – имају строг режим заштите. Овде нису дозвољене 

активности које могу утицати на измену природне средине и непокретних 

културних добара, осим научно-истраживачких активности и едукације. 

2. Зоне са II степеном заштите – имају заштитну функцију око прве зоне, и у њима 

су у одређеној мери дозвољене научна истраживања, едукација, поједини облици 

рекреације и спорта итд. 

3. Зоне са III степеном заштите – у њима је омогућена изградња туристичко-

угоститељских и других објеката, спортске и саобраћајне инфраструктуре, као и 

друге делатности у планираним условима. 

Такође, постоји и заштитна зона, која захвата обод националног парка са циљем да 

заштити парк од негативних утицаја услед непланске градње и сличних активности. У овој 

зони је такође забрањена градња индустријских постројења и отварања рудника јер 

емитују велику концентрацију загађујућих материја. 
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3. Улога националних паркова у заштити животне средине 

 

 

3. 1. Настанак и развој националних паркова у свету 

 

 

Развој људске цивилизације праћен је променама у животној средини. Те промене 

су се манифестовале кроз деградацију до тада очуване природне средине. Са појавом 

деградације, јавила се потреба да се поново успоставе оптимални услови живота на овим 

просторима, односно да се спречи даља деградација.  

Пионирски покушаји заштите појединих делова природе јавили су се знатно раније 

од проглашења првог националног парка у свету. Познати су подаци да је још у XIII веку 

пре нове ере на простору Вавилона донет Закон о заштити природе, као и сличан закон 

који је донет на простору Индије у III веку пре нове ере (Аврамовић 2014). 

Током средњег века заштита природе није била приоритет. Међутим, и у овом 

историјском раздобљу забележени су индивидуални случајеви орјентисани на решавању 

овог проблема. Један такав случај био је доношење „Уредбе о ограничавању дима и 

пепела“ у Лондону 1273.године. Такође, током XIII века, краљ Јегалон у Пољској ставља 

под заштиту „Бјеловетску пушћу“ са циљем да се заштите бизони и дивљи коњи чији је 

опстанак био угрожен. Важност заштите ове шуме је утолико већи, уколико се зна да је то 

једна од 3 сачуване прашуме у Европи (преостале две су Биоградска и Перућичка) 

(Кићовић и др. 2012.).  

Током XIX века, на простору САД- а, долази до интензивнијих активности у циљу 

заштите природе, што је довело до проглашења првог националног парка у свету. Први 

међународно признати национални парк био је Јелоустон у држави Вајоминг (САД), који 

је проглашен 01.03.1872.године (Кићовић и др. 2012.). У Аустралији се, након проглашења 

првог националног парка у свету, јавила потреба да се заштите очувани споменици 

природе, што је довело до проглашења другог по реду националног парка. То је био НП 

Ројал (Краљевски национални парк) и под заштитом је од 1879. године, а само 6 година 

касније на територији Канаде проглашен је трећи по реду – Национални парк Банф. 
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Почетком XX века проглашавају се први национални паркови у Европи, и то пре 

свега у неприступачним областима попут северног дела Скандинавије. Управо је на овом 

простору и формиран први национални парк Европе – НП Абиско који је проглашен 1909. 

године у Шведској. Убрзо затим своје националне паркове оснивају Швајцарска, Русија и 

Шпанија, док је већи део Европе своје паркове формирао тек након II светског рата. 

Режими заштите у Русији разликују се од режима заштите у другим земљама. Наиме, на 

почетку институционалне заштите су се оснивали „заповедници“, који су у суштини 

имали исту функцију као и национални паркови, али су се од њих разликовали јер су били 

намењени најпре научно-истраживачком раду. На простору Русије данас постоје 32 

национална парка и 95 заповедника (Кићовић и др., 2012.).  

Први национални паркови у Јужној Америци проглашени су у Аргентини (1922.), 

Еквадору (1936.) и Чилеу (1940.) На простору Африке 1892. године је под законску 

заштиту стављен Резерват дивљачи Саби, да би 1926. године добио статус националног 

парка – НП Кругер у Јужноафричкој Републици.  

 

 

3. 2. Настанак и развој националних паркова у Србији 

 

 

Први законски акт о заштити природе на простору наше земље био је Душанов 

Законик из 1349. године. Један од чланова овог Законика односио се на рударе Сасе како 

би приликом експлоатације руда смањили сечу и уништавање шума. Одговорнији приступ 

заштити природе везује се за активности које су спровођене током XIX и прве половине 

XX века. Услед прекомерне деградације шума, што је било последица ширења насеља и 

развоја рударства, јавила се потреба за неким видом законске заштите. Године 1839. 

донешена је Уредба о забрани сече шума којом је регулисана експлоатација букове шуме 

(Аврамовић 2014). 

Прво подручје на територији данашње Србије које је стављено под законску 

заштиту била је Обедска бара. Заштићена је од 1874. године, и представља једно од 

најстаријих заштићених природних добара на свету (Завод за заштиту природе Србије, 

2007). 
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 Све до Другог светског рата, доношене су уредбе у циљу очувања природе и 

природних споменика, да би већ на почетку рата све активности из области заштите 

животне средине биле обустављене. Након завшетка рата, пажња се поново посвећује 

заштити природе, што доводи до оснивања првог националног парка на простору СФРЈ – 

НП Пелистер у Македонији који је проглашен је 30. новембра 1948. године. На простору 

Црне Горе, 1952. године проглашена су 3 национална парка НП Дурмитор, НП Ловћен и 

НП Биоградска гора. Први национални парк у Србији основан је 1960. године – НП 

Фрушка Гора, да би године 1974. основан наш по површини највећи национални парк – 

НП Ђердап. Национални паркови Копаоник и Тара су проглашени 1981.године, да би 

1986. године основан и наш најмлађи парк – НП Шар планина (Кићовић и др., 2012.). 

 

 

3. 3. Републички Закон о националним парковима 

 

 

Први национални парк у нашој земљи основан је 1960. године (НП Фрушка гора), а 

након њега су основана преостала четири (НП Ђердап, Копаоник, Тара и Шар планина). 

Заштићена природна подручја чине око 6% територије Србије, од чега скоро трећина 

отпада на националне паркове. Укупна површина наших националних паркова износи око 

160.000 ha. На основу Закона о националним парковима (Службени гласник РС“ бр. 39/93 

и 44/93 – испр., 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005) регулисано је њихово функционисање. 

Чланом 2. овог Закона дата је дефиниција националног која гласи:  

„Национални парк је подручје које по својим еколошким, биогеографским и 

другим карактеристикама представља природну целину изузетног значаја са екосистемима 

и пределима посебне вредности у погледу изворности и разноврсности вегетације, флоре и 

фауне и ако има једну или више следећих одлика: репрезентативне биолошке, 

геоморфолошке, геолошке, хидролошке и друге појаве и процесе културно-историјске 

вредности са репрезентативним облицима тих вредности насталих у интеракцији човека и 

његовог природног окружења“.  

1. Чланом 3. су регулисана питања заштите, развоја и управљања националним 

парком. На подручју националног парка спроводе се мере заштите и развоја које 
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обухватају (Службени гласник РС бр. 39/93 и 44/93 – испр., 53/93, 67/93, 48/94 и 

101/2005) 

1) спречавање активности које могу нарушити основна обележја и друга својства 

националног парка; 

2) заштиту, очување и унапређивање: биогеографских обележја подручја, 

екосистема и разноврсности изворне флоре и фауне; генетског фонда и његовог 

обнављања (обнављањем потенцијалне вегетације и поновним уношењем врсте 

флоре и фауне које су живеле на подручју националног парка, издвајањем и 

узгајањем семенских објеката, формирање семенских плантажа и др.); 

репрезентативних биолошких, геоморфолошких, геолошких, хидрографских и 

пејзажних обележја; репрезентативних облика етнолошког наслеђа и других 

културно-историјских вредности; 

3) научно-истраживачке активности; 

4) културно-образовне активности; 

5) презентацију и популаризацију вредности националног парка; 

6) уређивање подручја и изградњу објеката у сврхе очувања, обнављања и 

унапређивања природних и културно-историјских вредности и њихове 

презентације, као и санације и ревитализације угрожених делова националног 

парка; 

7) успостављање и развој туристичких, рекреативних и других развојних функција 

у коришћењу природних и културно-историјских вредности националног парка 

уграницама и на начин којим ће се обезбедити заштита, очување и унапређивање 

тих вредности 

Чланом 6. овог Закона дефинисане су активности које су забрањене у националном 

парку. На подручју националног парка забрањено је (Службени гласник РС“ број 39/93 и 

44/93 – испр., 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005): 

1) сећи или уништавати дрвеће, жбуње и осталу вегетацију, кад се тиме угрожава 

горња граница шуме и нарушава заштита земљишта од ерозије као и на обалама 

и приобаљу језера, река и њихових притока где су мрестилишта риба, осим 

санитарне сече; 
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2) уносити неаутохтоне дивље биљне врсте изузев за потребе спречавања ерозије и 

клизишта у зони режима заштите III степена, уносити неаутохтоне дивље 

животињске врсте које слободно живе, као и лов дивљачи изузев санитарног и 

узгојног одстрела у зони режима заштите II и III степена; 

3) градити објекте или изводити друге радове којима се загађује ваздух и 

земљиште, погоршава квалитет вода, мења њихова количина, просторни и 

временски распоред, осим објеката и радова за заштиту од ерозије, бујица и 

поплава и објеката за потребе водоснабдевања и хидроенергије у зони режима 

заштите III степена; 

4) градити надземне енергетске и друге водове у зони режима заштите I и II 

степена и подземне водове у зони заштите I степена са статусом резервата 

природе; 

5) градити нуклеарне објекте, депоновати комуналне и индустријске отпатке, 

радиоактивне и друге опасне отпадне материјале; 

6) експлоатисати минералне сировине, осим за привремена позајмишта у зони 

режима заштите III степена, ако је то одређено просторним планом подручја 

националног парка; 

7) градити магистралне и регионалне путеве у зони режима заштите I и II степена 

осим када је то предвиђено просторним планом подручја националног парка; 

8) користити шумске путеве за јавни саобраћај; 

9) обављати делатности и предузимати друге радње којима се уништава 

природа,односно угрожавају обележја националног парка и активности одређене 

у члану 3. овог закона. 

Чланом 22. Закона о националним парковима, на територији Републике Србије су 

проглашени следећи национални паркови (Службени гласник РС“ број 39/93– испр., 53/93, 

67/93, 48/94 и 101/2005): 

1. Национални парк Фрушка гора, 

2. Национални парк Ђердап, 

3. Национални парк Тара, 

4. Национални парк Копаоник, и 

5. Национални парк Шар планина. 
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Подручја националних паркова Фрушка гора, Ђердап, Тара и Копаоник и границе 

тих подручја, као и привремени опис подручја и граница Националног парка Шар 

планина, дати су у Опису подручја националних паркова, који је саставни део овог закона. 

Чланом 23. Закона о националним парковима одређена су јавна предузећа која су 

задужена за управљање националним парковима из члана 22. овог закона (Службени 

гласник РС“ број 39/93– испр., 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005): 

1) Јавно предузеће „Национални парк Фрушка гора“, са потпуном одговорношћу, 

са седиштем у Сремској Каменици, град Нови Сад – за управљање Националним 

парком Фрушка гора; 

2) Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“, са потпуном одговорношћу, са 

седиштем у Доњем Милановцу, општина Мајданпек – за управљање 

Националним парком Ђердап; 

3) Јавно предузеће „Национални парк Тара“, са потпуном одговорношћу, са 

седиштем у Бајиној Башти, општина Бајина Башта – за управљање Националним 

парком Тара; 

4) Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“, са потпуном одговорношћу, са 

седиштем на Копаонику, општина Рашка – за управљање Националним парком 

Копаоник; 

5) Јавно предузеће „Национални парк Шар планина“, са потпуном одговорношћу, 

са седиштем у Штрпцу, општина Штрбац – за управљање Националним парком 

Шар планина. 

 

 

3. 4. Актуелно стање и проблеми наших националних паркова  

 

 

 На основу члана 6. Закона о националним парковима (Службени гласник РС“ број 

39/93, 44/93 – испр., 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005), дефинисане су активности које су 

забрањене на простору националног парка. Међутим, у пракси и поред ограничења, 

долази до непоштовања поменутог Закона. То се углавном манифестује кроз недозвољену 

сечу шума, лов и риболов, изградње саобраћајница и смештајних капацитета без 
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неопходних дозвола и сл. Фактори који највише деградирају вредности наших 

националних паркова, могу се груписати на следећи начин: 

 велика развијеност саобраћајне инфраструктуре; 

 прекомерна девастација шумског покривача; 

 висок степен урбанизације изнад дозвољеног нивоа; 

 велика експлоатација водних ресурса; 

 бесправна градња викендица; 

 присуство објеката и активности којима није место у парку, као што су 

каменоломи, индустрија цемента и сл. 

Изградња саобраћајница представља један од важнијих задатака приликом 

укључивања националних паркова у туристичке токове. Ипак, та изградња мора да буде 

планирана на адекватан начин да не би дошло до нарушавања природе која је под 

заштитом. Наше националне паркове одликује већа изграђеност саобраћајница, у чему 

предњачи НП Ђердап. Наиме, кроз овај Парк трасирана је друмска и речна саобраћајница, 

што условљава већу концентрацију издувних гасова, а самим тим и већу угроженост 

средине. Слична ситуација је и у НП Фрушка гора јер је кроз сам Парк трасирана 

саобраћајница од Новог Сада до Руме. 

Шуме наших националних паркова доста су измењене човековим деловањем. 

Упркос Закону о националним парковима који налаже да је у парковима дозвољена само 

санитарна сеча шума, на појединим местима је непланском и незаконитом сечом 

направљена пустош. Као последица интензивне сече, у парковима се мења природни 

пејзаж, уништавају се станишта ретким врстама, јавља се ерозија итд. У НП Копаоник су 

на неадекватан начин посечене шуме у циљу изградње алпских ски-стаза. Велики проблем 

у овом Парку представља и чињеница да се ЈП „Национални парк Копаоник“ већим делом 

финансира управо експлоатацијом шума. 

Наше националне паркове карактерише висок степен урбанизације, што је 

нарочито изражено у НП Копаоник. Већина туристичких капацитета је изграђена на 

локалитету Суво Рудиште, што изазива велики притисак на простор и нарушава његов 

естетски изглед. Слична ситуације је у НП Фрушка гора где је бесправно изграђено велики 

број објеката без адекватне инфраструктуре. Кад је НП Ђердап у питању, забележен је 
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већи број бесправно изграђених викендица и ћумурана које су углавном лоциране на 

обали Дунава. 

На простору наших националних паркова честа је појава загађења водених токова. 

То загађење је последица депоновања отпадних и непречишћених вода у водотокове. 

Дунав је међународна река која у нашу земљу улази као загађена. На целом свом току, па 

и кроз НП Ђердап припада III класи вода са аспекта њеног квалитета. Осим Дунава, доста 

су загађене и његове притоке на сектору Парка, што је последица испирања загађујућих 

материја из околних депонија у речне токове. Такође, изградњом хидроелектрана Ђердап I 

и Ђердап II угрожен је опстанак воденим организмима који нису имали развијену 

способност прилагођавања. С друге стране, приликом формирања ђердапске акумулације, 

дошло је до потапања приобалних подручја па су поједине врсте копнене флоре у 

потпуности ишчезле. 

Још један важан проблем у парковима представља бесправна градња викендица и 

објеката различите намене. Услед прекомерне градње туристичких објеката, како би се 

остварили већи економски ефекти од туризма, на простору НП Копаоник дошло је до 

сатурације простора. Велики проблеми се јављају и у погледу водоснабдевања, одвођења 

отпадних вода, грејањем објеката итд. Са развојем туризма, јавља се и проблем 

избацивања отпада, што проузрокује формирање дивљих депонија. Тај проблем посебно је 

изражен у НП Фрушка гора где је регистрован већи број дивљих депонија. 

Деградацију простора изазивају и привредне активности којима никако није место 

у заштићеним подручјима. Тако на пример, у оквиру НП Фрушка гора налази се већи број 

копова из којих се експлоатише лапорац за потребе цементаре у Беочину што угрожава 

екосистем Парка. Рударство, такође негативно утиче на околину, пре свега загађивањем 

површинских и подземних вода, и угрожавањем постојећег биљног и животињског света. 

На простору Копаоника регистровано је 14 рудника олова и цинка и још 4 рудника других 

метала који нарушавају естетски изглед Парка. Развојем пољопривреде деградира се 

природни пејзаж, па тако данас на Фрушкој гори која је била препознатљива по 

виноградима и воћњацима доминирају поља кукуруза (Кићовић и др., 2012.).   
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3. 5. Утицаји туризма на животну средину у оквиру националних паркова Србије 

 

 

Туризам и заштита животне средине добијају на значају са развојем 

индустријализације. Да би се омогућио економски и друштвено оправдан развој туризма 

потребан је еколошки очуван простор. То је могуће уколико се примени принцип 

одрживог туризма чија је суштина остваривање економских ефеката од туризма са једне 

стране, уз минималну деградацију простора са друге стране. Важан сегмент одрживог 

туризма представља екотуризам. Он је по дефиницији: „еколошки одговорно путовање и 

посета релативно очуваним подручјима ради уживања у природи и пратећим културним 

објектима и збивањима“ (Кићовић и др., 2012.) 

Позитивни утицаји туризма могу бити директни и индиректни. Директни утицаји 

манифестују се кроз активирање простора који не могу бити употребљени ни на који 

начин, затим смањивање могућности за развој делатности које угрожавају животну 

средину, подстиче се свест о заштити животне средине, запошљава се локално 

становништво итд. Индиректни утицаји се огледају у доприносу туризма на развој неких 

других делатности као што су саобраћај, занатство, пољопривреда и сл. 

Туризам на животну средину има и негативне утицаје који изазивају деградацију 

животне средине у националним парковима. У данашње време, најизразитији проблем у 

парковима представља прекомерна изградња туристичко-угоститељских објеката. Таквом 

изградњом долази до негативних последица као што су повећање ерозије, промене услова 

живота организмима који егзистирају на овим подручјима, смањење броја врста и јединки 

итд. Изградњу туристичко-угоститељских објеката прати изградња инфраструктурних 

система (канализација, енергетски објекти и др.) који изазивају прекомерну продукцију 

комуналног и индустријског отпада. Повећани прилив туриста изазива и већу количину 

отпада који они врло често не одлажу на адекватан начин. Тако настају дивље депоније, 

које осим што нарушавају пејзаж у парку, могу да угрозе површинске и подземне воде у 

које доспевају отпадне материје са поменутих депонија. Развој саобраћајне 

инфраструктуре има позитивне ефекте у погледу повезивања паркова са околним 

емитивним подручјима, док се негативни утицаји испољавају у погледу појачаног 

загађења ваздуха и стварање буке.  
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Степен деградације наших националних паркова зависи од интензитета 

туристичких кретања, као и од доминантног облика туризма. Највећи промет међу нашим 

националним парковима остварује НП Копаоник. С обзиром да је ово наш најпознатији 

зимски туристички центар, јасно је због чега је највећи притисак на простор управо у 

зимској сезони. Као последица развоја туризма овде је нарушен пејзаж услед изградње 

ски-стаза, а осим тога бележи се и угрожавање воде, шуме и земљишта. Са друге стране у 

НП Фрушка гора јављају се друге врсте деградације простора. Наиме, на овом простору је 

доминантан вид туристичког промета излетнички туризам, кога одликује краће 

задржавање туриста а самим тим равномернија посета током године и мањи број 

капацитета за смештај. Туристичка кретања овде изазивају деградацију животне средине 

путем прекомерне буке, појаве ерозије као последица пешачких тура, депоновањем отпада 

од стране туриста итд. 

 

    Слика 3: Дивља депонија на простору                        Слика 4: Проблем дивље градње                                      

                      НП Фрушка гора 

         

         Извор: преузето са mtbdruzina.org                       Извор: преузето са www.politika.rs 
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4. Национални паркови Србије 

 

 

 

На територији Србије проглашено је пет националних паркова. Од ових пет, три 

национална парка су планинског типа – Тара, Копаоник и Шар планина. Фрушка гора с 

обзиром на просечну висину од 500 метара, не може бити сврстана у планинске 

националне паркове. Кад је у питању наш најпространији парк – Ђердап, он се једним 

делом може означити као планински јер обухвате делове Великог Гребена и Мироча, али 

он обухвата и долину Дунава и Ђердапско језеро, па је самим тим означен као композитни 

тип. 

Слика 5: Карта националних паркова Србије 

 

Аутор фотографије: Вукашин Марковић 
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4. 1. Национални парк Фрушка гора 

 

 

Фрушка гора је први национални парк који је проглашен на територији наше 

земље. Основан је 1960. године а основне мотивске вредности које су довеле до његовог 

проглашења су флористичко и фаунистичко богатство, као и бројни културно-историјски 

споменици. Године 1962. комплекс Парка је проширен јер су у његов састав укључени: 

Чортановачка и Крушедолска шума, као и шумски комплекси „Калиште“ и „Шидско 

Церје“(Кићовић и др., 2012.).  

Парк се одликује јако повољним туристичко-географским положајем. Највећи 

значај има мрежа путева Е-75 (Будимпешта – Суботица – Београд – Ниш – Скопље – 

Атина), као и магистрални правци Нови Сад – Рума – Шабац  и Нови Сад – Београд. 

Близина Сурчинског аеродрома (налази се на 55 km од Парка), као и пловни пут Дунава, 

употпуњују географски положај и омогућавају туристички развој на овом простору.  

Фрушка гора је релативно  ниска планина са највишим врхом од 539 m (Црвени 

чот). Простире се у правцу запад-исток на дужини од 78 km, а највећа ширина јој износи 

15 km. Сам венац Фрушке горе је рашчлањен и разбијен и састоји се из три дела: 

централни део има праволинијски правац пружања са дужином од око 40 km ; други, 

западни део, налази се на линији измађу Шаренграда и Шида; и трећи – источни део се 

постепено спушта, тако да се последња узвишења налазе на чистом лесу. Специфичност 

овог терена представљају три крашка облика у рељефу: Лежимирска пећина, Гргуревачка 

пећина као и врело потока Дубочаш.  

Климу Фрушке горе карактеришу кишовита пролећа, топла и сува лета, јесени које 

су топлије од пролећа и зиме које су хладне и сиромашне снегом. Најниже температуре су 

у јануару (-1,1°C) а највише у августу (21,3°C). Најчешћи ветар је кошава, а на планини се 

током лета јавља и локални ветар – фрушкогорац (Кићовић и др., 2012.).    

Национални парк Фрушка гора одликује се и хидрографским богатством које је 

представљено пре свега бројним водотоковима који припадају сливу Дунава и Саве. 

Већина тих водотока припада групи сталних, али има и периодских, као и повремених 

токова и то нарочито након јачих киша. Важну хидрографску, а уједно и туристичку 

вредност представљају термо-минерални извори (њих 187). Око појединих извора су 
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формирана бањска места попут Врдника, Старог Сланкамена и Љубе. Термо-минерални 

извори Врдник и Кисела са микроклиматским особеностима дају Парку могућност развој 

балнео и климато терапије. 

У складу са геолошким, климатским и хидролошким карактеристикама, на 

простору НП Фрушка гора егзистира велики број биљних и животињских врста. У флори 

Фрушке горе је регистровано преко 1.400 аутохтоних врста, од којих део њих спада у 

категорију ендемита. Многе од ретких врста су законом заштићене као природне реткости. 

Међутим, и поред законске заштите, негативни утицаји различитих човекових активности 

довели су до ишчезавања неких биљних врста са овог подручја, од којих је најпознатији 

банатски божур. Такође, од чак 32 врсте орхидеја колико их је забележено на територији 

Парка у последњих 150 година, најновијим истраживањима је потврђено присуство само 

16 врста. Највећа пространства су под шумама – чак 90%, а преостали део је под ливадама, 

воћњацима и виноградима. Најзаступљеније су мешовите шумске састојине, као и шуме 

липе, граба и букве. Велики проблем у Парку представља нерационална сеча шума као 

станишта ретких врста. Тако на пример, врста инсеката – стрижибуба је управо из 

поменутог разлога стављена под заштиту државе. Најугроженија врста међу гмизавацима 

је шарени даждевњак, чији је последњи примерак стар 35 година. На територији Фрушке 

горе забележено је и већи број различитих и угрожених врста птица што је представљало 

основу да се она укључи у ИБА пројекат 1989. Као природне реткости на Фрушкој гори је 

заштићено 38 врста сисара.  

Најважнији антропогени објекти су манастири којих на Фрушкој гори има 16, због 

чега је Фрушка гора означена као „Српска Света гора“. Ту спадају: Крушедол, Петковица, 

Раковац, Велика и Мала Ремета, Старо и Ново Хопово, Дивша, Јазак, Гргетег, Беочин, 

Привина глава, Шишатовац, Кувеждин и Врдник, и изграђени су у периоду од XVI до XIX 

века. Због свог значаја као споменика који датирају из средњег века, стављени су под 

заштиту UNESCO-a. Међу поменутим се истиче Крушедол – маузолеј и задужбина 

чланова куће Бранковића. Саградили су га између 1509. и 1515. године владика Максим и 

његова мајка Ангелина. Поред манастира, незаобилазан је и споменик Бранку Радичевићу 

на Стражилову, као и манифестације у част живота и дела овог песника 

(www.npfruskagora.co.rs). 
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На основу природних и антропогених вредности на простору Парка издвојена су 

три режима заштите: 3,70% се налази под режимом I степена, 67% под режимом заштите 

II степена, и 29,30% под режимом заштите III степена. 3  

 

Слика 6: Режими заштите у НП Фрушка гора 

 

Извор: преузето са www.geografija.rs 

 

Локалитети под режимом заштите I степена обухватају: 

 локалитети шумских екосистема: Папратски до, Змајевац, Краљеве столице, 

Јазак, Равне, Стражилово, Краљевац, Биклав. 

 геолошки и геоморфолошки локалитети: Палеонтолошки локалитети 

„Гргетег“ и „Папрадине“, палеонтолошко налазиште у сливу Доброг, 

Орловачког и Черевићког потока, Гргуревачка пећина, стена „Орловац“ 

 станишта угрожених биљних и животињских врста: Брдо Комесаровац, брдо 

Подгорац, Лежимир, долина Роковог потока, раковачки мали поток, Јанок, 

Шуљам, Калин поток, Орловац, Ђурђин граб итд 

Локалитети под режимом заштите II степена обухватају шумске екосистеме; затим 

геоморфолошке (посебно интересантан је локалитет Вулкански туф код села Раковац); 

станишта угрожених врста инсеката и птица (долина потока Велешић, Чортановачка 

                                                            
3 Преузето са http://www.npfruskagora.co.rs/; План управљања 2011-2020.. 
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шума, Кречанске јаме) као и површинске копове формиране у научно-истраживачке и 

едукативне намене (Попов чот, Ердељ, Црвене кречане). 

Локалитети под режимом заштите III степена обухватају појединачна стабла и 

групе стабала (црни граб на Стражилову, група стабала црног бора код манастира Хопово, 

састојина гвозденог дрвета у шуми Маруша и сл.); туристичко-рекреативне локалитете 

(Иришки венац, бање Врдник и Ердевик, Главица, Поповица, Вилине воде итд); шумске 

екосистеме (расадник Беочин); акумулације (Сот, Брује) и грађевинске објекте од општег 

интереса (ТВ торањ на Црвеном чоту, војни објекти). 

Доминантан облик туристичког промета у НП Фрушка гора представља излетнички 

туризам. Овај вид кретања се манифестују кроз полудневна, дневна и викенд туристичка 

кретања. Најпосећенија излетишта су: Чортановачка шума, Стражилово, Иришки венац, 

Змајевац и друга. Осим излетничког, постоје услови и за развој рекреативног туризма, 

како летњег тако и зимског, затим културно-образовног вида туристичких кретања кроз 

бројне екскурзије и манифестације, здравственог и ловног туризма.  

 

            Слика 7: Мотив из НП Фрушка гора                      Слика 8: Манастир Крушедол           

   

      Извор: преузето са www.panacomp.net                  Извор: преузето са www.spc.rs 
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4. 2. Национални парк Ђердап 

 

 

 Национални парк Ђердап формиран је 1974. године, а његово стварно проглашење 

уследило је тек 1983. године. Том приликком су му утврђене границе и површина од 

63.500 ha, при чему је данас то наш по површини највећи парк (Кићовић и др., 2012.).  . 

 НП Ђердап се простире у граничном појасу са Румунијом. Пружа се уз десну обалу 

Дунава, од Голупца до Караташа на дужини од приближно 100 km. Захвата територије три 

општина: Голубац, Мајданпек и Кладово. Саобраћајно је јако добро повезан пре свега 

„Ђердапском магистралом“ која има међународни значај јер повезује Србију са 

Румунијом. Велики значај има такође и сам Дунав који представља значајну речну 

саобраћајницу. Развоју речног саобраћаја доприноси и Ђердапско језеро нарочито 

пуштањем у промет пловидбеног система Дунав – Мајна – Рајна. 

 У рељефу Парка истичу се две крупне целине: Ђердапска клисура и планине ниске 

и средње висине. Ђердапска клисура Дунава спаја панонски и влашко-понтијски басен. То 

је највећа речна клисура у нашој земљи, а и у Европи. Дуга је 100 km и простире се од 

Голупца до Текије. Она није јединствена већ се састоји од четири клисуре и три котлине 

што је чини композитном. Низводно од Голупца клисуре и котлине се смењују следећим 

редоследом: Голубачка клисура, Љупковска котлина, клисура Госпођин вир, 

Доњемилановачка котлина, клисура Велики и Мали Казан, Оршавска котлина и Сипска 

клисура. Из Сипске клисуре Дунав улази у Неготинску крајину, напушта Ђердап и улази у 

Влашко-понтијски басен. Од планинских венаца највећи значај имају Северни Кучај и 

Мироч, са великим бројем крашких облика у рељефу.  Од површинских крашких облика у 

рељефу истичку се вртаче, међу којима је најпознатија Штрбачко корито. У оквиру самог 

парка забележено је и 25 пећина и јама. Туристички су уређене Рајкова пећина код 

Мајданпека и Церемошња код Кучева. Најпознатије јаме су Ракин понор (најдубља јама 

Србије) и Буранов понор. Као још један елемент крашког рељефа истичу се прерасти – 

природни камени мостови настали обрушавањем пећинских таваница. Три од четири, 

колико се налазе у самом Парку, налазе се на Вратни: Мала, Велика и Сува прераст. 
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 Ђердап се по својим климатским карактеристикама доста разликује од суседних 

области. С обзиром на упореднички правац пружања Ђердапске клисуре од запада према 

истоку, као и малу надморску висину, јављају се разлике у погледу осунчаности, 

температуре и других климатских елемената. За развој купалишног туризма и спортова на 

води најважнији елемент представљају средње месечне температуре воде и ваздуха. С 

обзиром да је за развој купалишног туризма неопходна температура воде од 18°C, дужина 

летње сезоне овде траје од јуна до септембра. (Кићовић и др., 2012.). 

Главну хидрографске вредности Парка представљају Дунав и Ђердапско језеро. 

Ова међународна река представља саобраћајну и привредну окосницу читаве регије. 

Хидрографски раритет Националног парка Ђердап је појава извора типа потајница4. На 

територији Србије регистроване су четири потајнице, од којих се једна налази на ивици  

Парка недалеко од Кучева – Хомољска потајница.  

 Специфичност климатских и хидрографских обележја довели су до великог 

флористичког и фаунистичког богатства. На основу досадашњих истраживања, утврђено 

је да на простору Парка егзистира преко 1.100 врста и подврста биљака, што чини скоро 

петину укупне флоре Србије. Најинтересантије врсте јесу терцијарни реликти који 

сачињавају шумске састојине, а међу њима се истичу састојине јоргована, медунца и 

мечије леске. Оно што посебно забрињава на простору Парка јесте ишчезавање 

ендемичних врста флоре. Наиме, изградњом хидроакумулационог језера потопљене су 

ливаде у околини Текије као једина станишта ове врсте. Очуване букове и храстове шуме 

условиле су да на овом простору живе различите животињске врсте попут медведа, вука и 

риса. Као и НП Фрушка гора, и НП Ђердап је због великог орнитолошког богатства 

стављен на листу ИБА подручја. 

Простор Ђердапа је својим природним богатством и повољним условима за живот, 

одувек био привлачан као привремено или трајно станиште. У прилог томе говори већи 

број археолошких локалитета од којих је најстарије мезолитско насеље Лепенски вир. 

Датира од 8.000 до 5.500 година пре нове ере. На тераси Лепенског вира су пронађени и 

остаци два насеља из млађих периода. Из периода римљана истичу се бројни културно-

историјски споменици попут Диане и Трајанове табле. Из средњевековног периода су 

                                                            
4  Потајница је периодични, интермитентни извор. Из једне потајнице вода извире одређени временски 
период, након чега настаје прекид, који се мери минутима или сатима, после чега вода поново почиње да 
извире.  
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очувани градови Рам, Голубац и Кладово. Рам су изградили Турци крајем XV и почетком 

XVI века и представља један од најстаријих средњевековних градова изграђених за 

одбрану топовима. 

У циљу заштите угрожених врста уведене су  три зоне заштите животне средине – 

зона најстрожег, I степена заштите и зоне II и III степена заштите. Зона првог степена 

заштите обухвата 4,2% укупне површине Парка и подразумева строгу заштиту 18 

природних резервата, 4 споменика природе и 4 непокретна добра.  

 

Слика 9: Режими заштите у НП Ђердап 

 

Извор:  преузето са www.tabla.org.rs 

 

Природни резервати су 5:  

1. Специјални резерват природе Лепенски вир – обухвата шуме жутог копривића, 

ораха, маклена, медунца и јоргована као и истоимени археолошки локалитет; 

2. Резерват природе Велики и Мали Штрбац са Трајановом таблом – обухвата 

тридесет реликтних шумских заједница као и велики римски натпис познат у 

науци под називом Трајанова табла; 

                                                            
5  Преузето са сајта Републичке агенције за просторно планирање „Просторни план подручја посебне 
намене Националног парка Ђердап“ усвојен маја 2013.године од стране Владе Републике Србије. 
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3. Резерват природе Голубачки град – обухвата ниске и високе шибљаке 

јоргована, грабића, јасена и храста медунца као и истоимено средњевековно 

утврђење; 

4. Резерват природе Босман-Соколовац – обухвата заједнице ниских шума и 

шибљака као и осиромашене заједнице мечије леске и букве; 

5. Чока Њалта са Песачом –  обухвата мешовите шумске састојине букве, мечије 

леске, јоргована, јасена и ораха; 

6. Резерват природе Бојана – обухвата чисте орахове и мешовито буково-орахове 

шумске састојине, а као појединачни примерци се јављају црни јасен и мечија 

леска; 

7. Резерват кањон Бољетинске реке (Мали Колорадо Ђердап) – обухвата 

мешовиту шуму грабића са храстом и орахом 

8. Резерват Шомрда – обухвата шумске заједнице букве и божиковине; 

9. Резерват Цигански поток – обухвата чисте шумске заједнице ораха које 

окружују мешовите буково-орахове шуме; 

10. Резерват Татарски вис – обухвата мешовите шуме букве и храста китњака; 

11. Резерват Руђине – обухвата чисту, очуванју високу састојину храста китњака; 

12. Резерват Огашу Казан – обухвата чисту састојину букве; 

13. Резерват Чока Кулејаши – обухвата састојину храста китњака; 

14. Резерват Голубинска глава – обухвата чисту састојину букве; 

15. Резерват Градашница – обухвата клисурасту долину речице Градашнице са 

шумским заједницама типа шибљака, ниских шума и шума; 

16. Резерват Видиковац-Ковилово – обухвата гребене и падине истоименог 

узвишења које представља атрактиван видиковац, геолошко-геоморфолошки 

споменик и станиште добро очуваних сложених шумских заједница; 

17. Резерват Брњица – обухвата клисурасто-кањонску долину реке Брњице са 

мешовитим и чистим састојинама храста (китњак, цер) и букве (са примерцима 

граба и ораха), и очуваним шибљацима јоргована; 

18. Резерват Тилва Томе – обухвата шумске састојине балканске букве. 
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Зона II степена заштите обухвата простор од 24% и овде су под заштиту стављени 

карактеристични екосистеми, пејзажне и друге вредности. У овој зони могу се обављати 

истраживања, спорт и рекреација, пољопривреда са сточарством. 

Зона III степена заштите обухвата простор од 71,8% укупне површине Парка и 

дозвољене су активности туризма, спорта, рекреације као и изградња туристичких и 

стамбених објеката. 

На простору парка у ранијем периоду најзаступљенији су били излетнички и 

екскурзиони туризам. Ипак, захваљујући постојању великог броја природних и 

антропогених вредности, на овом простору се данас развија више облика туристичких 

кретања. Пре свега Дунав и Ђердапско језеро омогућавају развој наутичког туризма. 

Поред наутичког у НП Ђердап постоје услови за развој ловног, манифестационог и 

сеоског туризма. 

 

Слика 10: Детаљ из Националног парка Ђердап                Слика 11:  Голубачка тврђава 

       

      Извор: преузето са www.opusteno.rs                  Извор : преузето са www.srbijatop10.com 

 

 

4. 3. Национални парк Копаоник 

 

 

Копаоник представља једну од највиших планина наше земље. Налази се њеном 

југозападном делу, и уквирен је долинама Јошанице, Ибра, Расине, горње Топлице као и 

Косовском и Топличком долином. Припада општинама Брус и Рашка, а за национални 

парк је проглашен 1981. године (Кићовић и др., 2012.).  
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У непосредној околини Копаоника пролазе бројне саобраћајнице међу којима 

највећи значај има друмско-железничка Ибарска магистрала која повезује Краљево са 

Косовом и Метохијом, а даље са Скопљем. Поред ње важна је и тзв. трансбалсканска 

пруга која преко топличке и нишке котлине повезује Пећ са Праховом. 

У геолошкој грађи планине учествују различите врсте стена, од којих су 

најзаступљеније вулканске и магматске стене, па је због тога богат рудама. На овом 

простору се рударило још у средњевековном периоду, тако да на Копаонику и данас 

постоје 14 рудника олова и цинка и још 4 рудника других метала (Завод за заштиту 

природе Србије, 1992.).  

Рељеф Копаоника представљен је високим планинским врховима, као и 

пространим флувијалним површима у које су усечене долине река чија су изворишта на 

Копаонику. Најистакнутија флувио-денудациона површ се налази у северном делу 

планине и назива се Равни Копаоник.  

Клима Копаоника је континентална са утицајем средњоевропске континенталне 

климе. Између мора и Копаоника налазе се планински венци који онемогућавају продор 

топлијих ваздушних маса са југа, према хладнијим, северним експозицијама. У вишим 

деловима Копаоника се запажају два годишња доба – лето и зима, док прелазна годишња 

доба кратко трају. За развој туризма највећи значај има дужина задржавања снежног 

покривача. Просечно трајање периода са снежним падавинама је 233 дана годишње: на 

Равном Копаонику је то од средине октобра до средине маја. 

На простору НП Копаоник нема већих хидрографских објеката – углавном су то 

краће реке са мањом количином воде. Највећи део ових вода припада сливу Ибра, мањи 

сливу Расине и најмањи сливу Топлице. Поменуте реке које имају извориште на 

Копаонику спадају у I класу, самим тим су погодне и за водоснабдевање. Посебна 

карактеристика овог простора је и велики број термо-минералних и радиоактивних извора. 

Најважнији међу њима су Марине воде, Пачије пресло и Крчмар – уједно и најхладнији и 

највиши радиоактивни извор. У близини минералних и термо-минералних извора 

основана су бањска лечилишта: Куршумлијска, Луковска и Јошаничка бања. У заштитној 

зони Парка налази се и Семетешко језеро. Ово урвинско језеро је специфично по својим 

пловећим острвима (www.npkopaonik.com). 
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Простор Копаоника се одликује високим степеном биолошког диверзитета. 

Богатство флоре огледа се у великом броју реликтних и ендемичних биљних врста. На 

територији Копаоника регистровано је преко 1.600 врста флоре, док се у оквиру Парка 

налазе 91-а ендемична и 82-е субендемичне биљне врсте, међу којима су 30 законом 

заштићено. Међу локалним ендемитима најважнији су копаоничка чуваркућа, копаоничка 

љубичица као и панчићева режуха (www.npkopaonik.com). 

Досадашњим истраживањима је утврђено да се на Копаонику налазе преко 1.600 

врста биљака, док се на територији самог Парка налази чак 91 ендемична и 82 

субендемичне врсте, од којих је 30 законом заштићено. Најинтересантнија су три локална 

ендемита која се јављају само у планинском појасу: копаоничка чуваркућа, панчићева 

режуха и копаоничка љубичица. Под посебном заштитом државе је и рунолист – реликт 

леденог доба. У погледу животињског царства територија Копаоника је такође 

интересантна. Међу трајно заштићеним врстама дивљачи, истичу се: видра, хермелин, 

црна и бела рода, шљука, детлићи, птице певачице и друге. Посебна специфичност је 

присуство 138 врста дневних лептира, што је готово половина укупног броја Балканског 

полуострва (на полуострву је регистровано 290 врста). (www.npkopaonik.com). 

На Копаонику, и у непосредној околини регистровано је већи број трагова који су 

оставили различити народи који су насељавали ове просторе. Ипак, најзначајнији је 

Маузолеј Јосифа Панчића, подигнут на врху Копаоника 1951. године. 

Законом о заштити животне средине Републике Србије, издвојени су природни и 

антропогени објекти разврстани према различитим режимима заштите. На простору НП 

издвојено је 13 резервата природе, 26 природних споменика од којих је 6 геолошких, 8 

хидролошких и 12 геоморфолошких, као и 15 објеката који представљају непокретно 

културно добро. Установљени су режими I, II и III степена заштите. Зона са најстрожим 

режимом захвата 5,9% територије Парка и обухвата следеће резервате:6  

1. Козје стене – резерват обухвата део кањона Самоковске реке, изнад које се 

издижу Козје стене – специфичан, дивљи простор. Истиче се већи број 

реликтних биљних врста, као и локални ендемит Копаоничка љубичица. Осим 

                                                            
6  Преузето са сајта Републичке агенције за просторно планирање „Просторни план подручја посебне 
намене Националног парка Копаоник“  стр 75.; усвојен октобра 2009.године од стране Владе Републике 
Србије. 
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ретких биљака, овде егзистира и велики број птица, па је овај резерват означен 

и као орнитолошки центар.  

2. Барска река – у овом резервату су заштићени хидролошки споменик природе 

(део водотока Барске реке), гребен развођа Копаоника, као и мешовите шумске 

састојине букве и смрче. 

3. Мркоње – резерват обухвата део водотока Гобељске реке, а основну вредност 

резервата представљају мешовите шуме смрче, јеле и букве које су уједно и 

најстарије шуме у средњепланинском појасу Копаоника.  

4. Јанкова бара – резерват обухвата највећу тресаву на Копаонику, коју окружује 

срмчева шума. Специфичност представља и заједница посебног типа смрче са 

тресетницом. 

5. Гобеља – резерват се налази на Малој Гобељи и важно је станиште ретких и 

реликтних врста. Највећи значај међу њима има рунолист – глацијални реликт 

који је због смањеног броја примерака законом заштићен. 

6. Самоковска река – резерват обухвата леву долинску страну Самоковске реке. 

Основне вредности овог резервата чине чисте шуме смрче као и вегетација 

тресава. 

7. Вучак – резерват се налази у северозападном делу Парка. Основну вредност 

представља шумска састојина јеле и смрче које имају велики значај за науку. 

8. Метође – резерват обухвата клисуру Брзећке реке. Под заштитом су врело и 

гејзир Гвоздац, као и непокретно култно добро – светилиште Метође. 

9.  Дубока – резерват се налази у долини истоимене реке. Основне вредности су 

заједница букве са црним грабом која је регистрована само у оквиру овог 

резервата и реликтна заједница субалпске букве и планинског јавора.  

10.  Јеловарник – резерват обухвата истоимени водопад окружен шумским 

заједницама смрче, букве и јеле. Под законском заштитом су љиљан и орхидеја 

чији су примерци лоцирани на овом локалитету. 

11. Јелак – обухвата заштићену клисуру Брзећке реке. Осим клисуре под заштитом 

је и реликтно станиште тисе која је лоцирана у Парку само у оквиру овог 

резервата.  
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12. Суво Рудиште – резерват обухвата заједнице боровнице, клеке и субалпске 

смрче. Такође, овде се налази и цирк Крчмар, који представља извориште реке 

Дубоке. 

13. Беле стене – резерват обухвата жљеб Беле стене и представља један од 

најочуванијих природних амбијената Копаоника. Под заштитом су и заједнице 

боровница и клеке које егзистирају на овом простору. 

 

Слика 12: Режими заштите у НП Копаоник 

 

Извор: преузето са www.staro.skijanje.rs 

Осим 13 резервата природе, како је већ речено, у оквиру I степена заштите убрајају 

се и 26 споменика природе:7 

1. геолошки споменици: Јелица, Жљеб, Велика стена, Велика шиљача, Оштри крш 

и Гвоздац; 

2. хидролошки споменици: водотокови Самоковске, Барске, Дубоке, Гобељске и 

Брзећке реке, Семетешко језеро, водопади Јеловарник и Барска река, Црно и 

Гвоздац врело, радиоативни извори Крчмар и Марина вода, као и гејзир Гвоздац. 

                                                            
7  Преузето са сајта Републичке агенције за просторно планирање „Просторни план подручја посебне 
намене Националног парка Копаоник“  стр 82.; усвојен октобра 2009.године од стране Владе Републике 
Србије. 
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3. геоморфолошки споменици: Маркова стена, Пајин гроб, Суви врх, Караман-

Вучак, Јанков брег, Бабин гроб, као и циркови Крчмар, Велика Гобеља и 

Широки До; 

Другом степену заштите припадају локалитети: Маринковац и Гарина – станиште 

линцуре; локалитет Јарам-Беле стене – станиште једне ендемореликтне врсте дневног 

лептира, као и планински врхови Вучак, Мали и Велики Караман, Мала и Велика Гобеља, 

Панчићев врх, Шиљак итд. Трећем степену заштите припадају сви делови Парка који нису 

стављени под I и II степен заштите. 

На Копаонику постоје предиспозиције за развој већег броја облика туристичких 

кретања међу којима највећи значај имају летњи и зимски стационирани. Такође, 

захваљујући већем броју бања и манастира у непосредном окружењу, постоје повољни 

услови за развој бањског и ходочасног туризма. У самом Парку, обиласци природних и 

антропогених вредности које су заштићене законом обавља се кроз излетничка и 

екскурзиона кретања. 

Слика 13 и 14: Детаљи из националног парка Копаоник   

          

Извор: преузето са www.np.kopaonik.rs 
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4. 4. Национални парк Тара 

 

 

 Национални парк Тара основан је Законом Скупштине Србије 1981.године.  Парк 

се простире на крајњем западу Србије и захвата: лактасту долину Дрине између 

Вишеграда и Бајине Баште, планинске делове Таре и део златиборског подручја, 

Креманску котлину као и две акумулације – Заовине и Врутци (Јовичић, 1997). 

 Саобраћајни положај је повољан јер се у близини налази друмска и железничка 

саобраћајница која повезује Црногорско приморје са важним градским центрима Србије. 

Осим ове саобраћајнице, издваја се и магистрални пут М-5 (Ужице – Кремна – Короман), 

који је огранак међународног пута Е-761 (од Бихаћа у Босни и Херцеговини до Зајечара).  

На простору планине Таре истичу се две изразите површи: једна је на висини од 

око 1.000 метара и обухвата локалитет Калуђерске баре, док је друга виша (1.200 метара), 

и благо нагнута у правцу североистока. У ове површи је усечена кањонска долина Дрине, 

као и клисурасте долине Бруснице, Раче и Жепе. Тару и њену непосредну околину 

карактерише велико пространство кречњачких терена, што је утицало на формирање већег 

броја подземних и површинских крашких облика рељефа. Најпознатије пећине у Парку су 

Перућачка, Совљачка, Рачанска и Топла пећ. 

 Клима Таре се може означити као изразито континентална са свежим летима и 

хладним зимама. Јесењи месеци су топлији и сунчанији од пролећних. Битна одлика ове 

планине је и дуга инсолација (око 1.700 часова годишње), Највећа количина падавина 

излучује се крајем пролећа, и то најчешће у облику кише. На локалитету Предов Крст, 

снег се задржава између 120 и 150 дана (Кићовић и др., 2012.). 

 На простору Парка постоји већи број брзих и хладних потока и река који се могу 

означити као најчистије. Најважнија хидрографска вредност  је река Дрина која је усекла 

најлепши кањон између Жепе и Клотијевца. У близини хидроелектране „Бајина Башта“, 

налази се Перућачко врело – једно од најјачих крашких врела Србије. Од овог врела 

настаје река Година, чија је дужина свега 365 метара. Поред перућачког врела, у Парку се 

и већи број извора мале издашности: Беле и Секулића воде, Калуђерске баре, Митровац 

итд. (Кићовић и др., 2012.). 
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 На ширем подручју Парка расте преко 1.100 врста, што је готово трећина укупне 

флоре Србије. Битна карактеристика флоре је изражена зоналност биљног покривача: 

ливаде прекривене цвећем на које се наставља појас листопадних, а затим и појас 

четинарских шума. Најпознатији четинар ових простора је Панчићева оморика – 

терцијарни ендемореликт Таре. У преглацијалном периоду оморика је захватала знатно 

веће површине, док је њен данашњи ареал сведен на делове Западне Србије. Заједница 

оморике опстала је на тресави „Црвени поток“ на Митровцу, где поред ње егзистирају и 

поједини локални ендемити попут југословенског звончића и дервентског различка. На 

подручју Парка донета је Уредба о заштити природних реткости, и њоме је заштићена 21 

врста биљака као реткости од изузетног значаја. Осим Панчићеве оморике, овом Уредбом 

су обухваћене и тиса, линцура, зеленика, широка папрат итд. Различита станишта на 

простору Таре представљају дом различитим врстама животиња. Међу бескичмењацима 

Таре најинтересантнији је ендемореликт који је преживео ледено доба - Панчићев 

скакавац. Најбројнији кичмењаци у Парку су птице. До сада је регистровано 135 врста, па 

се због тога НП Тара налази и на листи ИБА подручја (подручја од посебног значаја за 

очување птица). Највећи сисар који живи на овим теренима је мрки медвед, којих је према 

стручној процени остало свега 40-ак примерака. Ако се узме у обзир да су то уједно и 

последњи примерци мрког медведа у Србији, јасно је зашто је ово подручје приоритно за 

заштиту (www.nptara.rs). 

 О раној насељености Таре говоре археолошки локалитети пронађени у непосредној 

близини. Најстарији међу њима је Мисајловића поље за који се сматра да датира још из 

VII и VI века пре нове ере. Још један важан локалитет је и локалитет „Мраморје“ -  

средњевековна некропола са 70 стећака. С обзиром на степен очуваности и вредност, 

данас је заштићен као споменик културе од изузетног значаја. Као значајни споменик 

сакралне архитектуре истиче се манастир Рача који је подигнут за време краља Драгутина 

у другој половини XIII века. Познат је као регионално жариште писмености у коме су 

сачувани рукописи манастирских књига чувене Рачанске преписивачке школе (Кићовић и 

др., 2012.). 

 Све природне вредности, ендемичне биљне и животињске врсте, као и очувани 

споменици културе, били су разлози да се ово подручје стави под заштиту државе. На 

основу Закона о националним парковима Републике Србије, у Националном парку Тара, 
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успостављени су режими заштите I, II и III степена. Од тога I зона обухвата 15,37%, II зона 

40,33%, док на III зону отпада 44,30% површине Парка. У оквиру I зоне се издвајају 10 

строгих природних резервата 8 

1. клисура Звезда - обухвата подручје кањона Дрине и планинског венца од 

Брусничког потока до клисуре Дервенте. Важно је станиште Панчићеве 

оморике, као и већег броја ретких врста биљака;  

2. клисура Дервенте – резерват обухвата долину истоимене реке, а као основна 

вредност истичу се 15 ендемичних врста од којих је најпознатији Дервентски 

различак; 

3. кањон Бруснице - обухвата слив Брусничког и Средњег потока са стаништима 

Панчићеве оморике и дивљачи попут дивокоза и медведа; 

4. Црвени поток - резерват природе у коме се Панчићева оморика развила на 

тресетном земљишту, међу животињама специфичне су шумска шљука и 

алпска ровчица; 

5. клисура Раче – резерват у коме егзистира букова шума готово прашумског 

карактера, а који је уједно и ловно-узгојни резерват за медведе; 

6. Било – резерват се налази на падинама Црног врха и у њему су под заштитом 

стављени шумски комплекси Панчићеве оморике и црног бора; 

7.  Под Горушицом – резерват обухвата шуме јеле, букве, смрче и горског јавора, 

као и једно стабло Панчићеве оморике; 

8. Рачанска шљивовица – резерват обухвата чисте састојине смрче прашумског 

карактера; 

9. Црвена стена – резерват представља најбогатије налазиште Панчићеве оморике 

и велико велико богатство биљног света; 

10. Љути брег – резерват захвата кречњачке падине Црног врха у коме је под 

заштитом заједница оморике са смрчом. 

 

 

 

                                                            
8  Преузето са сајта Републичке агенције за просторно планирање „Просторни план подручја посебне 
намене Националног парка Тара“  стр 38.; усвојен новембра 2010.године од стране Владе Републике Србије 
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Слика 15: Режими заштите у НП Тара 

 

Извор: преузето са www.geografija.rs  

 Зона са II степеном заштите обухвата 7 природних предеоних целина, 3 културно-

историјске целине, 3 ловно-научна као и 2 ловно-узгојна резервата. Зона III степена 

заштите обухвата видиковце и природне споменике као и терене планиране за шумарство, 

рекреацију, спорт и пољопривреду.  

 Тара, захваљујући својим природним и антропогеним вредностима, пружа 

могућности за развој летњег и зимског стационираног, излетничког и транзитног туризма. 

Летњи рекреативни туризам има велики значај јер се у то време на Дрини организује 

„Дринска регата“. Ову манифестацију посети велики број домаћих и иностраних гостију. 

С обзиром да се на локалитетима снег задржава између 120 и 150 дана, то повољно делује 

и на развој зимско-спортског туризма. Томе доприноси и велика инсолација током 

зимских месеци, што пружа идеалне услове за скијање.  

Слика 16 и 17: Детаљи из Националног парка Тара 

                       

Извор: преузето са www.nptara.rs 
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4. 5. Национални парк Шар планина 

 

 

 Национални парк Шар планина проглашен је 1986. године, док су му Законом о 

националним парковима Републике Србије описане границе. Међутим, услед специфичне 

ситуације на подручју Косова и Метохије, граница се није мењала. Парк захвата северне 

падине Шаре, као и метохијске огранке Островице, Ошљака, и Хоџе Балкана. 

Територијално припада општинама Качаник, Урошевац, Призрен, Штрпце и Сува Река 

(Кићовић и др., 2012.). 

 Шар планину са остатком Србије, и Црне Горе повезује Континентални крак 

Јадранске магистрале. Осим овог саобраћајног правца, важна је и трансбалканска пруга 

која повезује Косово и Метохију са Источном Србијом (од Пећи до Прахова).  

 НП Шар планина представља велико и гелошки, климатски, хидрографски, 

биогеографски сложено планинско подручје. Као резултат сложених тектонских покрета, 

а и каснијег деловања спољашних сила, на простору Шар планине формирао је се велики 

број крашких, глацијалних и флувио-денудационих облика рељефа. Крашки облици у 

рељефу нису чести и представљени су пећинама и јамама, које су служиле током дугог 

историјског периода као светилишта. Посебна одлика ове планине јесте и велики број 

циркова и ледничких језера који су настали као резултат интензивне глацијације (Завод за 

заштиту природе Србије, 1992.) 

 Шар планина спада у ред планина чије климатске прилике делују стимулативно за 

организам. Посматрано у целини, клима се може означити као алпска са свежим и кратким 

летима и са јако хладним и снеговитим зимама. Посебан варијетет климе је и жупна клима 

која је заступљена у котлинама Сиринић, Сред, Опоље и Гора. Одлика ове климе је да су и 

лета и зиме топлије од суседних области.  

 Хидрографско богатство Шаре представљено је бројним рекама чија изворишта 

одговарају I класи квалитета воде, језерима и изворима. Ипак, међу поменутим објектима 

најрепрезентативнија су глацијална језера (чак њих 90). Најважнија на српској страни су 

Ливадичко,  Велико јажиначко, Боговинско итд. Нажалост, и поред њихове лепоте,  ова 

језера нису туристички валоризована услед специфичне политичке ситуације на простору 

аутономне покрајине.  
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 Биљни свет Парка је јако разноврстан, и то захваљујући саставу тла и клими. За  

ову планину је карактеристична вертикална зоналност вегетације. Најнижи спрат чини 

састојине храстових и мешовито храстово-брезово-букових шума. На овај спрат се 

надовезује спрат букових шума, а на њега појас четинара. Четинири су представљени 

мешовитим шумама црног и белог бора, тисе, мунике и молике (терцијарни ендемо-

реликти). На већим висинама препознатљивост дају и простране ливаде прекривене белим 

нарцисом. Осим флористички, Парк је богат и у фаунистичком погледу. На овим 

просторима обитава велики број различитих врста животиња које дају предиспозиције 

ловном туризму. У Парку је регистровано чак преко 200 врста птица, као и 147 врста 

дневних лептира по чему је Шара најбогатија у Европи. Како би се заштитиле поменуте 

природне вредности, на овом подручју су издвојени следећи природни резервати: Ошљак 

(састојине мунике и молике), Големи бор (шума молике и станиште великог тетреба), 

Попово прасе (састојине мунике), Сува река (шума мунике) и Русеница (станиште риса).  

(Кићовић и др., 2012.). 

 Најважнији културно-историјски споменици смештени су у Призрену, због чега је 

он и носио назив „српска Атина“. Овај град доживео је процват у средњевековном 

периоду када је био престоница Цара Душана и Уроша. Од Душанових задужбина 

сачувани су остаци манастира Светог Архангела, а од Милутинових црква Богородице 

Љевишке која је сада под заштитом UNESCO-а. Упркос потенцијалима које поседује ова 

планина за развој туризма, политичка ситуација на Косову и Метохији то не дозвољава.  

 

Слика 18 и 19:  Детаљи из Националног парка Шар планина 

    

 

Извор: преузето са www.opusteno.rs 
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Закључак 

 

 

Заштита животне средине треба да представља вид планирања који претходи 

развоју привредних и друштвених делатности, јер је много лакше спречити него санирати 

последице. Због тога велики значај има одрживи развој, који омогућава задовољење 

текућих потреба човечанства, уз минималну могућност угрожавања развоја будућих 

генерација. Неадекватан начин експлоатације природних ресурса, и загађење животне 

средине изазивају негативне последице које имају дугорочни карактер. 

Са јачањем свести о опасностима које се јављају услед прекомерног загађења 

животне средине, већи број земаља је покренуо различите активности како би се спречила 

даља деградација, и унапредила природа. Права прекретница представља проглашење 

првог националног парка у свету. Од оснивања Јелостоуна почиње институционализована 

заштита у свету са циљем да се очувају највреднији делови нетакнуте природе и спрече 

могућности да се они деградирају. Међутим, и поред законске заштите и бројних прописа, 

чести су случајеви нестручног понашања у заштићеним подручјима. Такво понашање, 

иако у почетку делује безазлено, временом може да изазове последице без могућности за 

опоравак екосистема. 

На простору наше земље, оснивање националних паркова, као најкомплекснијих 

видова заштите, почело је знатно касније. Циљ њиховог формирања био је да се очувају 

највреднији делови природе у изворном облику. Данас се под заштитом државе налазе 5 

националних паркова (НП Фрушка гора, НП Ђердап, НП Копаоник, НП Тара и НП Шар 

планина) са укупном заштићеном површином од око 160.000 ha. Иако је њихов основни 

задатак да сачувају природу и да је унапреде уколико за то постоје могућности,  нажалост, 

забележени су случајеви деградације. То се углавном манифестује кроз дивљу градњу, 

непостојање постројења за пречишћавање отпадних вода, повећање броја дивљих 

депонија итд. 

Улога националних паркова мора пре свега бити орјентисана на заштиту животне 

средине, самим тим заштитна функција мора имати приоритет у односу на друге 

функције. Туристичка функција, такође треба да има важно место у националним 

парковима, јер само туризам као вид привредних делатности валоризује поједине пределе 
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попут пећина, видиковаца, народних обичаја, фолклора итд. Такође, значај ове функције је 

утолико већи уколико се зна да је туристички промет један од главних извора 

финансирања у парку. Један од начина туристичког активирања наших националних 

паркова је кроз едукацују путем које би се презентовала знања о природи и култури и 

развила свест о очувању таквих простора. 

За будућност наших националних паркова од велике је важности и доношење 

квалитетних законских и других прописа, који ће омогућити адекватно управљање овим 

подручјима. То је могуће кроз доношење плана управљања којим би се усмеравао развој 

парка у оквиру регије којој припада. Још један вид унапређења националних паркова је 

кроз израду просторних планова подручја посебне намене који имају циљ да заштите и 

унапреде природне вредности и да омогуће оптималну валоризацију истих. 
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