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Апстракт
Зоне заштите око непокретних културних добара у Србији су 
одређиване у духу Закона о културним добрима а у поводу 
утврђивања статуса споменика културе. Приликом ревизија 
утврђеног статуса, обухват зона заштите је често коригован што 
потврђује да су подручја заштићеног природног и културног 
наслеђа живи организми који потребују промену граница у светлу 
савременог урбаног и регионалног развоја.
Зоне заштите око споменика културе имају посебан значај у 
контексту специфичних услова опстанка српског културног и 
духовног наслеђа на Косову и Метохији. Културно добро је 
неодвојиво од простора у коме се налази и његов пун живот 
зависи од пуноће његове функције која је и императив одрживог 
развоја. Истовремено, интегративна заштита подразумева 
темељит и мултидисциплинарни приступ у процесу проучавања и 
доношења одлука. Одређивање зона заштите условљено је и 
неприкосновеним ставом власника и корисника - у овом случају 
Српске Православне Цркве али и већ утврђеним статусом 
културног добра од стране српске Службе заштите. Неопходно је 
постићи и елементарне услове безбедности у региону са високим 
ризиком конфликта. Значајно је и стручно учешће међународних 
институција по питању дефинисања критеријума за успостављање 
зона а присутне су и тенденције локалне заједнице на Косову и 
Метохији. Пракса је потврдила тешкоће у усаглашавању свих 
ставова у успостављању зона и посебно у дефинисању механизама 
управљања зонама. У том смислу, неопходна је интеграција 
правне регулативе и културне политике, успостављање најшире 
сарадње на свим нивоима и примена стратешког управљања 
зонама као кључним ресурсима.
Одређивање зона око српских културних добара на Косову и 
Метохији (око 40 локација) образлагао је Државни преговарачки 
тим у Бечу (2006/2007). Тим поводом исказан је и став 
међународних стручних асоцијација о зонама заштите српских 
културних добара које, као наменски дефинисане целине, треба да 
утичу на просторни развој региона. Анализа зона заштите на 
Косову и Метохији значајна је и у контексту утврђивања зона и око 
других непокретних добара у Србији, посебно оних која су део 
развијених урбаних структура. Управљање зонама заштите 
оправдава и њихово постојање. Од успешности тог управљања 
зависи и одрживост културног добра и културног пејсажа који 
одређују карактер читавих просторних потеза.
Кључне речи: Косово и Метохија, културно добро, културни 
пејсаж, зоне заштите, интегративна заштита, одрживи развој, 
регионална недељивост.

PROTECTION ZONES AS A FACTOR OF THE SuSTAINABILITY OF 
IMMOBILE CuLTuRAL PROPERTIES IN KOSOVO ANd METOHIjA 

ON THE EXAMPLE OF MONASTERIES
Abstract:

The protections zones around immobile cultural properties in Serbia have 
been determined in compliance with the law on Cultural Properties and 

for the purpose of establishing a status of a cultural monument. When 
reviewing the established status, the coverage of a protection zone was 
frequently corrected, which confirms that the areas of protected natural 

and cultural heritage are living organisms that need a change of borders 
in light of a contemporary urban and regional development.

The protection zones around cultural monuments have a particular 
significance in the context of specific conditions for the survival of the 

Serbian cultural and spiritual heritage in Kosovo and Metohija. A cultural 
property is inseparable from the space in which it is located and its full 

life depends on the fullness of its function, which is also an imperative of 
a sustainable development. At the same time, integrative protection 
entails a thorough and multi-disciplinary approach in the process of 

studying and decision-making. The establishment of protection zones is 
also conditioned by the inviolable attitude of the owner and user – in this 

case the Serbian orthodox Church, but also by the already established 
status of a cultural property by the Serbian Protection Service. It is also 

necessary to achieve the basic security conditions in the region with a 
high conflict risk. In addition, there is a significant expert participation of 

international institutions with regards to the defining of the criteria for 
the establishment of the zones, and there are also tendencies of the local 

community in Kosovo and Metohija. The practice has confirmed 
difficulties in harmonizing all positions related to the establishment of 

zones and particularly in defining the mechanisms for the management 
of the zones. In those terms, it is necessary to have an integration of legal 

regulations and cultural policy, establishment of the widest possible 
cooperation at all levels and the application of strategic management for 

the administering of the zones as key resources.
The setting of protection zones around Serbian cultural properties in 

Kosovo and Metohija (around 40 sites) has been substantiated by the 
State Negotiating Team for Kosovo and Metohija during the negotiations 

that took place in Vienna (2006/2007). on that occasion, it was also 
presented the position of international expert associations on the 

protection zones for the Serbian cultural properties that should, as 
entities defined by special purpose, influence the spatial development of 
the region. The analysis of the protection zones in Kosovo and Metohija is 

also important in the context of establishing zones around other 
immobile properties in Serbia, particularly those that are a part of 

developed urban structures. The management of protection zones also 
justifies their existence. It is the success of that management on which 
depends the sustainability of cultural property and cultural landscape 

that mark the character of entire spatial areas.
Key words: Kosovo and Metohija, cultural property, cultural landscape, 

protection zones, integrative protection, sustainable development, regional 
inseparability. 
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СРПСКО ДУХОВНО И КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ НА КОСОВУ И 
МЕТОХИјИ

Корпус српског наслеђа
Имајући у виду да је утврђивање културних добара жив и 
непрекидан процес, 20. век на Косову и Метохији завршен је 
са уписаних 459 непокретних културних добара, од чега су 62 
категорисана као добра од изузетног значаја за Републику 
Србију (Централни регистар). Историјска истина да је Косово и 
Метохија као област створено од стране комунистичког 
режима 1945. године и да је „намерно потискивање и 
брисање имена Метохија из назива ове српске Покарјине 
било у функцији истискивања, заборављања и на крају 
негирања српског црквеног карактера ове области...“ 
(Свети архи јерејски синод Српске православне цркве, 2003) 
појашњава зашто и друге бројне цркве и манастири на Косову 
и Метохији нису утврђени као културна добра која уживају 
заштиту државе, као и чињеницу да многа од утврђених 
добара управо у тој Покрајини нису категорисана у последњој 
деценији 20. века.
Епархија рашко-призренска и косовско-метохијска обухвата 
Косово и Метохију и Рашку област. У њеном делу на Косову и 
Метохији, постоје репрезенти врхунских и универзалних 
достигнућа српске средњевековне уметности остварених у 
духовним здањима, који су уписани и на Листу светске кул-
турне и природне баштине Организације уједињених нација 
за образовање, науку и културу (UNESCo). Манастир Дечани 
са црквом Вазнесења Христовог уписан је на Листу 2004. 

године.  На Листу су 2006. године, као екстензија том 
манастиру придружени: манастир Пећка Патријаршија (црк-
ва Св. Апостола, црква Св. Димитрија, црква Богородице 
Одигитрије, црква Св. Николе, нартекс Архиепископа Данила 
II); манастир Грачаница (црква Успења Пресвете Богородице); 
црква Богородице Љевишке. Нажалост, српска културна 
баш тина на Косову и Метохији налази се у опасности од 
насилног уништавања што показује чињеница да су код исте 
асоцијације (Унеско), ти репрезенти српске духовности и кул-
туре, 2006. године уписани и на Листу светске баштине у 
опас ности.
Опсежна истраживања Канцеларије за баштину Епархије 
рашко-призренске (пројекат Листа српских светиња на 
Косову и Метохији - прва фаза пројекта Листа српских 
светиња у Епархији рашко-призренској и косовско-

српске баштине и укључила се у његов третман утичући да и 
ло кална заједница успостави свој однос, истина, тако што ће 
покушати да српско културно наслеђе претвори у инструмент 
који ће послужити измени историјских чињеница. Бројни из-
вештаји међународних асоцијација, конкретне активности на 
терену, организовање трибина и сл. најбоље одсликавају од-
нос према српској културној баштини на Косову и Метохији.
Зоне заштите око српских непокретних културних добара на 
Косову и Метохији најаутентичније се могу анализирати на 
примеру манастира, који представљају специфичне 
просторне целине посебне аутохтоније у духовном, орга-
низационом, градитељском и уметничком смислу. Посебну 
подршку успостављању зона заштите око манастира на 
Косову и Метохији пружила је Српска Православна Црква као 
творац и власник ових заједница, извршивши избор локација 
које је неопходно заштитити. Тај избор у потпуности су 
прихватиле стручне службе Републике Србије као и 
међународна заједница. 

Увод
Свеобухватни појам културних добара подразумева 
непокретна и покретна културна добра која се прожимају и 
допуњују градећи целину исказану видљивом творевином 
која има и своју духовну димензију. У том неразлучивом 
садејству материјалног и недодирљивог наслеђа, непокретна 
културна добра (без обзира на физичка, уметничка или 
историјска својства) представљају обитавалиште за покрет но 
наслеђе, за дела, грађу и реткости у духу Закона о културним 
добрима. Истовремено, непокретно културно наслеђе 
неодвојиво је и од терена на коме се налази и од читавог 
предела са којим чини културни пејсаж.
Турбулентна дешавања и бројни аспекти са којих се разматра 
подручје Косова и Метохије данас, стављају наслеђе тог 
подручја у жижу интересовања читавог региона југоисточне 
Европе износећи на јавну сцену импозантни корпус и 
специфичност српског културног наслеђа на том тлу. 
Међународна заједница је препознала обим, значај и улогу 

Сл. 1.
Манастир Грачаница, привремено седиште Епископије рашко-
призренске и кососвско-метохијске, са протеривањем српског 

народа измештено из Призрена 1999. године
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Fig. 1.
Monastery Gračanica, the temporary seat of the Dioceze Ras-Prizren 

and Kosovo-Metohija, which was moved from Prizren during the 
exodus of the Serbian people in 1999
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метохијској) показују да на Косову и Метохији, на подручју 
површине од 10850m2 има преко 1700 српских светих места 
(манастири, цркве, испоснице, манастиришта, црквишта, 
записи, гробља) која су вековима разарана и обнављана, 
укључујући и савремено доба. Тако је за 10 година, од доласка 
међународне заједнице (1999), на Косову и Метохији 
пострадало 156 српских цркава и манастира, од чега 34 у 
једноме дану (17. март 2004). Међутим, број страдалих 
црквених грађевина је знатно већи од наведеног јер се на 
локацији сваке цркве налази више црквених грађевина које 
су биле изложене вандализму. Уз храмове су уништавани и 
звоници, конаци, парохијски домови, сале за народ, гробља, 
читаве порте и манастирски комплекси. Губитак покретног 
наслеђа је тешко мерљив јер су у тим грађевинама страдале 
иконе, црквени сасуди, библиотеке, архиве. И даље - атак 
извршен на нематеријално наслеђе је непроцењив и огледа 
се у прекиду континуитета Богослужења. Ако се као 
незаобилазан уважи критеријум Цркве исказан речима 
Његовог Преосвештенства Епископа рашко-призренског и 
косовско-метохијског Г. Артемија „за Нас је свака црква 
светиња, мала или велика, стара или нова, порушена или 
усправна“ (Записник, 2009), јасно је да је изучавање свих 
српских светиња свеобухватније од изучавања само оних 
светиња које су културна добра и да се једино приступањем 
целини примењује одрживи модел очувања и појединачног.

Улога међународне и локалне заједнице у третману 
српског наслеђа

Да је српско духовно и културно наслеђе битан фактор 
одрживости српског народа на Косову и Метохији потврђује и 
Резолуција 1244 у  којој, иако је оскудним речима дата ипак 
није могла бити изузета улога „одржавање присуства на 
местима српске културне баштине“ (Резолуција, 1999). Остаје 
отворено питање колико се ова функција наглашена Резо-
луцијом спроводи и у пракси, посебно имајући у виду да су и 
оцене о спровођењу целе Резолуције често контрадикторне.
Значај српске културне баштине потврђује и тежња Савета 
Европе да преузме лидерску улогу у обнови српских цркава 
на Косову и Метохији. Наиме, Савет Европе председава 
Комисијом за спровођење обнове. (Reconstruction Implemen-
tation Commission), која спроводи Меморандум о разумевању 
о договореним општим принципима за обнову објеката 

Сл. 2.
Иконостас цркве Светог Николе у Приштини, рад дебарских 
мајстора из 19. века, спаљен 17. марта 2004. године
Fig. 2.
Iconostasis, work of Debar artists from 19th century, from the Church 
of St. Nicholas in Priština, which burnt down on 17th March, 2004.

Српске Православне Цркве, по коме се обнављају 34 локације 
са српским светињама девастиране марта 2004. године. 
Обнова српских светиња према овом документу, од његовог 
потписивања (2005) до данас, бележи супротстављена 
мишљења па чак и деликатна заоштравања по питању 
одрживости такве обнове како на релацији међународна 
заједница - српска страна, тако често и на релацијама унутар 
српских кругова, прецизније, и у стручним и у црквеним 
структурама. Разилажења су често имала за последицу уда-
љавања стручњака из домена одлучивања али је не спорно 
да ће временска дистанца омогућити објективну оце ну 
обнове и стручних компетенција свих актера у том про цесу. 
Српско културно наслеђе, посебно је обрађивао и Ахтисаријев 
план, третирајући кроз посебан Анекс В положај Српске 
Православне Цркве и заштиту српског верског и културног 
наслеђа на Косову и Метохији. Државни преговарачки тим 
имао је задатак да заступа већ усвојену политику „одбране 
суверенитета и територијалног интегритета Републике Србије, 
заштите права и интереса српског народа и Српске пра-
вославне цркве у покрајини, очувања целокупног верског и 
културног наслеђа на Косову и Метохији“ (Којен, 2007). Дакле, 
српско културно наслеђе на Косову и Метохији било је и тема 
исцрпних преговора између српске и албанске стране, према 
предлогу за решење статуса Косова који је припремио Спе-
цијални изасланик Генералног секретара Уједињених нација.
Став локалне заједнице према српском културном наслеђу 
манифестован је 17. марта 2004. године када су брутално - 
минирањем, паљењем, разбијањем, скрнављењем, поха-
ром... синхронизовано уништаване српске цркве и манастири 
широм Косова и Метохије. 
UNESCo је, непосредно по извршеном мартовском погрому 
над српским светињама, већ крајем априла исте године, 
имао експертску мисију на Косову и Метохији. Констатацијом 
Унеска да су „догађаји од 17-19. марта показали да постоје 
ме ханизми и стратегије који не одговарају задатку заштите 
споменика“ (Извештај мисије Унеска, 2004) најбоље је оце-
њен однос локалне заједнице према српском културном 
наслеђу, тиме и према културном наслеђу уопште. Илус-
тративан је и однос локалне заједнице према српском кул-
турном наслеђу који се наставља и после 17. марта 2004. 
године. Наиме, осим у самом простору где се атаци и даље 
спорадично дешавају, честа су деловања и на пољу медијске 
пропаганде. Један у низу је и пропагандни материјал прип-
ремљен под покровитељством привремених косовских ин-
ституција и објављен на сајту тзв. Министарства трговине и 
индустрије у поводу Сајма туризма у Охриду (јануар 2008) 
који бројним дезинформацијама покушава отуђити духовно 
и културно наслеђе од српског народа као творца и 
власника.
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племенитом материјализацијом која га издваја по значају, 
врхунским уметничким дометима који га чине непролазним 
у времену. 
За тај и такав простор и за његово непосредно окружење 
треба изнаћи моделе уређења, изградње, коришћења - 
моделе суживота, да се не наруши наслеђено и да се не 
заустави савремено. Осим законске регулативе која је 
установила одређивање зона заштите тј. заштићене околине, 
и која у Србији, као „заштићена околина непокретног 
културног добра ужива заштиту као и културно добро“ (Закон 
о културним добрима, 1994), мора да постоји једнако важан 
предуслов -  разумевање просторне матрице православног 
манастира.

Методологија одређивања зона заштите око српских 
културних добара на Косову и Метохији

Покушај успостављања зона заштите око непокретних 
културних добара на Косову и Метохији посебно је учињен у 
току преговора о будућем статусу Косова и Метохије, у 
контексту савремених збивања која су истакла угроженост 
српског културног наслеђа. Наиме, током бечких преговора, 
све стране су изразиле спремност (српски Преговарачки тим, 
представници Привремених институција самоуправе у 
покрајини и Специјални изасланик Генералног секретара 
Уједињених нација) да се око најважнијих православних 
цркава и манастира и српских културних споменика образу  ју 
заштитне зоне чији би циљ био да се „обезбеди мирно 
постојање и функционисање заштићених објеката; очува 
њихово историјско, културно и природно окружење, 
укључујући монашки начин живота свештенства и 
монаштва“ и да се „спрече негативне појаве око њих, а да се 
истовреме  но обезбеде најбољи могући услови за 
хармоничан и одржив развој заједница на подручјима око 

ЗОНЕ ЗАШТИТЕ КАО ФАКТОР ОДРжИВОСТИ КУЛТУРНОГ 
НАСЛЕЂА

Манастири као репрезенти српског  наслеђа на Косову 
и Метохији

Феномен успостављања зона заштите око манастира јавља 
се једновремено са појавом тих заједница и утемељен је на 
канонима насталим у првим вековима монаштва. Осим што 
су јасно утврђивали правила живота у самом манастиру, 
манастирски типици или црквени устави су често јасно 
прописивали и услове контаката између светог и профаног 
простора, до детаља који се тичу оријентације манастирских 
просторија у односу на спољашњи свет. Граница Богослужбе-
ног и световног простора била је готово невидљива а 
свакоднев ни живот дубоко прожет осећањем вечности. 
Амбијенте градо ва испуњавала су звона и процесије а у 
пустињама су настајале велике монашке насеобине - лавре. 
Бројни српски манастири, у духу православног предања и 
према типицима Светога Саве за живот у монашкој заједници, 
конципирани су као компактне целине које представљају 
чврсту заједницу у духовном и материјалном смислу. Језгро 
манастира чини изграђени корпус око кога се шире 
манастирски поседи али део манастирске целине су и 
манастирски метоси, засебне издвојене целине често веома 
удаљене од изграђене структуре. Косово и Метохија 
преиспуњено је метосима и других манастира (манастира 
ван подручја Косова и Метохије) тако да су бројне цркве, 
виногради, пашњаци, шуме и друга добра уписани у 
јавноправне исправе које су испуњавали српски владари. 
Жижа изграђеног манастирског језгра јесте храм, простор у 
коме се врши Богослужење и који, осим духовним хабитусом 
бива издвојен доминантним местом на микролокацији, 
специфичном архитектуром коју детерминише функција, 

Сл. 3.
Манастир Вазнесења Господњег – Дечани, у Метохији; 
изграђени манастирски корпус са храмом у средишту, као 
образац просторне организације српских манастира

Сл. 4.
Средачка жупа код Призрена , орто-снимак терена, са 
уцртаном предложеном зоном заштите од 570.7 ha и 
назначеним најзначајнијим црквама
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Fig. 3.
Monastery of the Ascension of Christ – Dečani, in Metohija, a 
monastery’s buildings with the church in the centre, as a pattern of 
spatial organization of Serbian monasteries

Fig. 4.
Sredačka Zupa, near Prizren, an orthophoto of the site, with a 
suggested protection zone of 570.7 ha drawn in, and with the most 
important churches highlighted



Сл. 7.
Манастир Гориоч, зона заштите одређена на катастарској 
подлози пренета је на орто-снимак терена (принцип за свих 39 
локација)
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Методолошки поступак који је спровела српска страна дао је 
конкретан резултат - прегледну слику зона свих 39 локација 
на Косову и Метохији уз унифицирану и потпуно усаглашену 
обраду појединачних локација. Након теренског рада (бројне 
просторне анализе, припрема фото-снимака и видео-записа), 
вршена је обрада архивске грађе и документације из 
одговарајућих регистара и прецизно су припремљене ажурне 
подлоге (карте, орто-снимци, копије планова). Зоне по 
појединачним локацијама графички су одређене по 
границама катастарских парцела, као једини могући посту-
пак валидног одређивања граница зона (Марковић, август 
2006). Површина сваке зоне исказана је нумерички, а 
елаборати су финализирани у дигиталном и аналогном 
облику. Ограничавајући фактор за цео процес одређивања 
зона често је била безбедност тј. несигурност кретања на 
Косову и Метохији. Ова околност била је сметња у процесу 
припреме елабората али, она производи и оправдану бојазан 
о реалности функционисања установљених режима у зона ма 
у угроженим подручјима. Уз поштовање закона, познавање 
микро и макро урбане матрице манастира и подручја, 
примене одрживог методолошког поступка, као неопходан 
услов успостављања зона заштите, истиче се и потреба 
враћања дела имовине Српској Православној Цркви која је 
национализована односно експроприсана од стране 
комунистичког режима после 1945. године.

тих објеката“ (Ахтисари, 2006). Духовна и културна добра која 
су била предмет преговора одредили су представници Српске 
Православне Цркве. Зоне заштите одређиване су и око оних 
српских светиња које нису установљене као културна добра 
али су у потпуности имала такав третман - с тога је наглашено 
„духовна добра“, што не искључује чињеницу да су и култур-
на добра истовремено духовна добра. За потребе 
преговарачког тима припремљени су елаборати који обрађу-
ју  тридесет девет (39) локација које садрже далеко већи број 
културних добара. Неке локације имају више цркава (Велика 
Хоча - 13 цркава, Средачка жупа - 8 цркава) или заузимају 
читаве хектаре под изграђеним наслеђем (на пример Српска 
четврт и старо језгро Призрена или урбана зона у којој се 
налази црква Богородице Љевишке у Призрену) или су 
распрострањене неизграђене површине (на пр. 
Меморијални комплекс посвећен косовским јунацима, 
Газиместан). Све локације сврстане су и обрађене у 6 група: 
Листа светске културне и природне баштине, Цркве и 
испоснице у роју, Манастири, Цркве, Град Призрен, Остало 
културно и духовно наслеђе (Марковић, јули 2006).

Сл. 5.
Манастир Светог Николе – Гориоч, код Истока у Метохији; 
зона заштите одређена је по границама катастарских 
парцела (принцип за свих 39 локација)
Fig. 5.
Monastery St. Nicholas - Gorioč, near Istok in Metohija; 
protection zone determined according to the boundaries of the 
cadastre land parcels (the principle for all 39 locations)

Сл. 6.
Манастир Гориоч, зона заштите одређена на 
катастарској подлози пренета је на топографску карту 
(принцип за свих 39 локација)
Fig. 6.
Monastery Gorioč, protection zone determined by the cadastre 
base transferred to a topographic map (the principle for all 39 
locations) 

Fig. 7.
Monastery Gorioč, protection zone determined by the cadastre base 
transferred onto an orthophoto of the terrain (the principle for all 
39 locations) 
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је редуцирана и зона заштите око манастира Пећке 
Патријаршије, чак и у делу који је утврђен номинационим 
досијеом који је израђен у поводу уписа овог манастира на 
Листу светске културне и природне баштине и којим је зона 
заштите утврђена децидно по бројевима катастарских 
парцела. Кориговањем површине зоне чији је обухват унет 
на UNESCoVU Листу, игнорисан је и ауторитет UNESC-а. Након 
таквог Анекса В Ахтисаријевог плана, очекивана је појава 
правила да се зоне заштите могу одредити невезано од 
граница парцела - „радијус (граница) треба да буде 100 
метара од периметра места заштићеног археолошког 
наслеђа“ (Закон о културном наслеђу, 2006).

Међутим, друга преговарачка страна је знатно одступила од 
овако формулисаних циљева што је потврђено у посебном 
елаборату. Илустративан је предлог Мартија Ахтисарија који 
у оквиру зона допушта комерцијалну и приватну изградњу 
под условом да није реч „о структурама или грађевинама које 
својом висином надмашују манастире, цркве и културне 
споменике који су под заштитом“ (Ахтисари, 2006). 
Изузимањем неких локација одређених од стране Српске 
Православне Цркве, Анекс В је довео у питање опстанак неких 
од најзначајнијих места српске баштине на Косову и 
Метохији. Одступање пре свега од професионалних 
критеријума у третману простора, у овом случају зона, 
учинило је Анекс В неодрживим. Укупна површина свих 
заштитних зона које је предложила српска страна грубо је 
умањена за чак 42% те се и не може говорити о корекцији 
предлога већ о наметању потпуно других површина. 
Површина појединих локација коригована је и 95%, нпр. 
манастир Драганац у општини Гњилане (Марковић, фебруар 
2007). 
Потом, зоне заштите нису одређиване по границама парцела 
и тај феномен, осим што демонстрира дилетантизам са 
становишта катастра непокретности, апсолутно би био 
неодржив у пракси где једна парцела делом има припадати 
зони заштите а делом подлегати другом режиму коришћења. 
Наиме, површина зона предложена у Ахтисаријевом плану 
конципирана је тако што су све локације подељене у три 
групе: локације обрађене према приложеним мапама (где 
границе нису уцртане по границама парцела), заштитне зоне 
ограничене кружницом пречника од 100 м и заштитне зоне 
ограничене кружницом пречника од 50 м (чиме границе 
такође не прате границе парцела већ се дефинису по 
кружници пројектованој у тлоцрту). У појединим случајевима 
догађало се да супротна преговарачка страна непажљивим и 
површним смањивањем зоне заштите, културно добро које 
се штити остави ван подручја зоне. Посебно је алармантно да 

Сл. 8.
Манастир Светог Архангела Гаврила – Драганац, код Гњилана; 
површина зоне заштите смањена је са 259.3 на 13 ha
Fig. 8.
Monastery of Holy Archangel Gabriel – Draganac, near Gnjilane; 
protection zone reduced from 259.3 to 13 ha

Сл. 9.
Графички прилог из Плана генералне регулације за 

насеље Бањска, усвојеног 2007. године; планска 
документација као одрживи модел очувања просторне 

целине која уз насеље (Бањска код Звечана) има 
културно добро (манастир Бањска), природне ресурсе 

(бања Бањска) и потенцијале за артикулацију културног 
пејсажа (око 300 ha површине под шумама и голетима у 

окружењу, на падинама Рогозне)

Fig. 9.
Graphic enclosure from the Plan for the general regulation 

of the settlement Banjska, adopted in 2007; planning 
documents as a sustainable model for the preservation of 

the spatial whole,  which together with the settlement 
(Banjska near Zvečan), has a cultural property (monastery 

Banjska), natural property (Banjska spa) and potentials for 
the articulation of the cultural landscape (around 300 ha of 

a surface under forests and bare mountainous terrains in 
the surrounding area, on the slopes of Rogozna)
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ЗАКЉУЧAK
Утврђивање и успостављање функционисања зона заштите 
око културних добара темељни је услов одрживости 
културних добара. То је опште место неовисно од тога где се 
културно добро налази (у политички стабилном или подручју 
могућих конфликата), ком миљеу припада (наслеђе живих 
народа или угашених цивилизација), која обележја носи 
(духовно или секуларно наслеђе). Наиме, утврђивање зона 
заштите је неопходно утолико пре уколико се културно добро 
налази у подручју могућих конфликата, уколико припада 
живом народу и уколико носи печат духовности. То је случај 
Косова и Метохије, случај српског народа и случај српских 
православних храмова. На мобилисање свих експерата и 
стручних институција у области заштите културних добара и у 
области просторног и урбанистичког планирања обавезују и 
богати фонд српског културног наслеђа на Косову и Метохији 
и евидентна опасност у којој се то наслеђе налази.
Конфликтна подручја, нажалост подручје Балканског 
полуострва данас, такође обавезују да се са посебном пажњом 
приступи заштити културног наслеђа, као предуслову 
очувања интегритета и идентитета народа који на Балкану 
живе. Атаци на српско културно наслеђе на Косову и Метохи-
ји, и у простору и на пољу пропаганде, аргумент су више да се 
успоставе зоне заштите - не око неких већ око свих локација 
које су културна баштина. Ризик по верско наслеђе у 
конфликтним подручјима појачава и чињеница да је граница 
између светог и профаног круто постављена, често и 
непробојна и да она свест појединца која је била плод 
прожимања и суживота светог и световног данас управо 
недостаје.
Ефекат успостављања зона заштите имао би далекосежна 
позитивна дејства. Заштитом непокретне баштине чува се и 
покретно наслеђе које се у непокретном корпусу баштини. 
Заштитом материјалног наслеђа (непокретно и покретно) 
стварају се услови за очување његовог суштинског дела - 
духовности - која изграђену структуру увек немерљиво 
надилази. Да се наслутити и добробит и за друге садржаје у 
границама зоне, за природна богатства и припадајуће 
пространство. Успостављење функције зоне заштите чини да 
један живи просторни организам, омеђен границом те зоне, 
опстаје и да се развија стапајући у садашњем неимарству 
запис првобитне матрице са визијом будућег доба. Осим што 
у подручју једне зоне треба успоставити јединствене 
критеријуме контролисаног коришћења простора, веома је 
значајна функционална повезаност међу зонама. Саг}
ледавање целине као основ разумевања појединачног. Осим 
што регион југоисточне Европе, и уже, регион Балкана јесу 
разине са којих треба пројектовати зоне заштите, први услов 
постизања одрживости културног наслеђа успостављањем 
механизма зона заштите на Косову и Метохији јесте и 
императив бечких преговора о баштини - да Република 
Србија задржи надлежност заштите српског духовног/верског 
и културног наслеђа на Косову и Метохији.
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