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Јелена КАДИЋ 
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ И ПРИРОДНОГ НАСЉЕЂА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 
 
КАНДИДОВАЊЕ ПРОСТОРНИХ ЦЈЕЛИНА ЗА ЗАШТИТУ 

 
 Савремени концепт заштите природе не подразумијева само заштиту при-
родних ријеткости, већ се темељи на активној заштити, коришћењу и унапре-
ђењу природне средине. То подразумијева примјену концепта усклађеног и ра-
ционално организованог развоја. То даље подразумијева, у принципу, вишефу-
нкционалност намјене заштићених објеката или добара природе. Са становиш-
та законског нормирања заштите, те намјене су првенствено: рекреативно-ту-
ристичке, научне, културне и васпитно-образовне. 

Дјелатност заштите природе треба да обезбиједи одржавање и унапређење 
што више оних вриједности које су за човјека суштински значајне, било као при-
родни извори, било као извори и инспирација људског живота. То значи тежњу 
ка остварењу хуманизације животне средине и ка еколошкој равнотежи у про-
стору, у којем се трајно обезбјеђују здрави и хумани еколошки услови живота. 

 
Карактеристике и основне функције заштићених простора природног на-

сљеђа управо су наметнуле потребу да се у просторним плановима, кроз по-
ставке просторне организације, као и будућих уређења и коришћења вријед-
них природних подручја обезбиједи очување природног комплекса. Наравно, 
то подразумијева ограничење у погледу степена, као и начина коришћења ук-
упних природних ресурса и потенцијала. Спречавање несклада, односно кон-
фликата између заштите природе, културно-историјских споменика и при-
вредних активности у циљу међусобног усклађивања значи посебан приступ 
планирању у простору. 
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Концепт који желимо да предложимо подразумијева посматрање заштите 

природне средине у ширем контексту, односно заштиту простора и свих ње-
гових елемената. Оправдање за такав став налазимо у чињеници да данас за 
заштиту предлажемо очуване и квалитетне природне вриједности, које су 
срасле са својом околином и чија околина је у сваком случају и допринијела 
њиховом одржању и унапређењу. Људи су вијековима градили своја станиш-
та и живјели у складу и чврстој вези са својим природним окружењем. Из ње-
га су црпили оно што им је било неопходно за живот, те су се трудили да сво-
јом дјелатношћу не угрозе те изворне вриједности. Небрига о природној сре-
дини је "изум" савременог човјека 20. вијека, а заостајање у развоју се у Хер-
цeговини, коју смо одабрали као модел за образлагање понуђеног концепта, 
компензовало очувањем природног склопа. Истини за вољу, и на том про-
стору постоје примјери девастације изазване примјеном технолошких дости-
гнућа (Термоелектрана Гацко), али глобално може да се говори о високој ври-
једности природних и културно-историјских споменика у Херцеговини. 

Херцеговина није само због тога изабрана као модел за понуђени концепт. 
Други исто толико вриједан разлог је и чврста повезаност тамошњег човјека 
за традицију и брига о њеном очувању. Тој бризи је увелико помогао и геогра-
фски положај и климатске особине краја, вегетација и сл. 

Избор Херцеговине као модела ни у ком случају се не ослања на политичке 
границе подручја, него проистиче из дубоког увјерења да се ради о јединстве-
ној природној (у смислу рељефа, климе, вегетације, традиције, културе, духов-
ности уопште) цјелини, потпуно различитој од простора који је окружују.  

Глобално посматрање заштите и има смисла када се ради о ширим под-
ручјима, јер би требало да послужи као основ за планирање развоја и страте-
гије развоја. За Херцеговину, то је сигурно туризам и све оне гране привреде 
које не нарушавају природни амбијент (производња хране, воћарство, вино-
градарство, производња струје на хидроелектранама и сл.). Осим потребе да 
се природно окружење сачува због становништва, сматрамо да је Херцегови-
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на и недовољно истражен простор, да не само нашим истраживачима, него и 
научницима из цијелог свијета, нуди низ изазова и тајни чије би откривање 
могло битно да помјери знања у области геологије, спелеологије, хидрологије, 
као и свих биолошких наука. 

 
Заштита цијелог простора Херцеговине, подразумијева, такође, и посебну 

заштиту посебних сегемената тог простора. У презентацији смо дали два при-
мјера заштите појединачних простора у оквиру глобалне заштите, али опет у 
истом концепту – повезивање природног са осталим насљеђем. 

 
Примјер села Мостаћи из требињске општине у коме постоји више споме-

ника увршћених на Дејтонску листу националних споменика, најбоље говори 
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колико концепт који предлажемо има смисла и служи глобалном очувању 
природе и културе: 

У Мостаћима је заштићен Бријег – праисторијски тумулус на коме се вије-
ковима сахрањивало становништво из тог краја. У селу су чак двије средњо-
вјековне цркве – светог Климента и свете Петке, обје вриједни споменици кул-
турно-историјског насљеђа, а свети Климент је једна од 5 цркава у Босни и Хе-
рцеговини које су живописане. Света Петка се налази на средњовјековној не-
крополи стећака, а тик уз њу је стари камени мост – лијеп примјер из средњег 
вијека. У простору између двије цркве је и комплекс куле, која је такође под 
заштитом. И у природњачком погледу то је занимљив терен, а уз Неретву је 
читав низ старих млинова и чатрња. За очување сваког од тих вриједних спо-
меника неопходна је брига о цијелом простору Мостаћа, а потом и окружења. 
Јер, свака интервенција на водотоцима, изградњи прљавих постројења, не-
пажљива изградња инфраструктуре, угрозили би свако од наведених добара. 

 
Слична је ситуација и у Аранђелову, мјесту које се налази на југоисточном 

дијелу требињске општине. У много питомијем амбијенту од Мостаћа, друга-
чијем пејсажу, налази се средњовјековна црква посвећена светим Арханђели-
ма, такође осликана. У гробљу је неколико средњовјековних стећака, као и низ 
веома успјешно украшених надгробника из 19. вијека. На неколико стотина 
метара од порте је кристално чист извор Сушице, са каменим мостом (заселак 
Вучја) преломљеног лука. На хоризонту, на врху сусједног узвишења је зани-
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мљив склоп од камена који мјештани називају камени град, што даје цијелом 
предјелу посебан печат. Све је обрасло у густу вегетацију и чини контраст 
према околном терену. 

Наравно, концепт заштите цијелог простора Херцеговине или наведених 
сегмената, подразумијева коришћење досадашње методологије у одређивању 
степена заштите и формирања зона заштите за поједине објекте и цјелине. 
Ни у ком случају заштита Херцеговине не би смјела да заустави живот на том 
простору или онемогући развитак, али би морала да тај развитак усмјери он-
им правцем који гарантује очување највећих вриједности тог дијела Републи-
ке Српске. 

 
 
 
 
 
 




