
10. НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ 

Заштићена подручја су подручја која имају изражену геолошку, биолошку, екосистемску и/или 

предеону разноврсност и због тога се актом о заштити проглашавају заштићеним подручјима од 

општег интереса. Поред наведених вредности, дефинисана су и станишта врста птица и других 

миграторних врста значајних у складу са међународним прописима, која се могу прогласити за 

заштићена подручја од општег интереса. Вредновање, односно утврђивање вредности и значаја 

заштићеног подручја, према Правилнику o критеријумима вредновања и поступку категоризације 

заштићених подручја („Сл. гласник РС“, бр. 97/15) врши се у односу на израженост главних 

природних обележја, појава и процеса од интереса за заштиту подручја, као и функције и намене 

подручја. Сходно томе, заштићена подручја се сврставају у 3 категорије: од изузетног 

(међународног, националног), великог (покрајинског/регионалног) и локалног значаја. 

 

Заштићена подручја су класификована у 7 врста, и то: строги резерват природе, специјални 

резерват природе, национални парк, споменик природе, заштићено станиште, предео 

изузетних одлика и парк природе. 

Највиши ступањ заштите у Србји имају Национални паркови. То су већа подручја са разноврсном 

очуваном флором, фауном и екосистемима као физичко географским одликама и културно-

историјским ведностима. У Србији овај статус имају : Фрушка гора, Ђердап, Копаоник, Тара, Шар 

планина. 

 

Домаћи задатак: 

1. Покушај преко различитих извора знања да нађеш примере за : Националне 

паркове/Фрушка гора, Копаоник, Шар планина/ , у Србији. Можеш да користиш податке Завода за 
заштиту природе. 

-можеш направити презентацију или 

-можеш да напишеш текст о неком националном парку/текст би мребало да има и слике/ 

У  раду треба да се налазе: подаци о томе где се налази Н. Парк,  о географском 

подручју:планина, река, о клими, о биљном свету, о животињском свету, о томе шта је 

заштићено? 

Упозорање:  

Фрушка гора –  раде само ученици чије презиме почиње у азбуци словом  А до И, и они чије 

презиме почиње словом И. 

Копаоник –  раде само ученици чије презиме почиње у азбуци словом  Ј до Р, и они чије презиме 

почиње словом Р. 



Шар планина–  раде само ученици чије презиме почиње у азбуци словом  С до Ш. 

Значи радиш само 1 Национални парк у зависности од почетног слова свог презимена.  
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