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ПРЕДГОВОР 
 
 

Посљедњих деценија свијет се сучио са чињеницом да је биодиверзитет угрожен великим 
притиском континуираног загађивања и климатских промјена. Општина Беране је израдом 
Локалног акционог плана за биодиверзитет жељела дати свој допринос у рјешавању овог 
проблема, како на локалном, тако и на националном нивоу. 
 
Беране је познато по богатству природних љепота, очуваним ресурсима, по добром 
ваздуху, чистој води и туристичким и пољопривредним потенцијалима. Међутим, изазови 
у погледу заштите животне средине су све захтјевнији, те се стога мора озбиљно 
приступити рјешавању насталих проблема, али и превентивном дјеловању у циљу 
стварања одрживе заједнице. 
 
Од усвајања Стратешког плана развоја општине 2012. године, локална самоуправа је 
активније почела да се бави питањима очувања животне средине. Настојали смо да 
остваримо зацртане циљеве из Стратегије и израда Локалног акционог плана за 
биодиверзитет је управо један од резултата реализације тог документа. 
 
Акциони план, који је саставни део Локалног плана, према коме ће се руководити 
надлежне општинске службе, јавна предузећа и остала заинтересована јавност у обављању 
својих активности у наредним годинама, створиће предуслове за систематско и 
континуирано рјешавање проблема у заштити биодиверзита, јер је одрживи развој 
заједнице у цјелини мисија и будућност општине Беране. 
 
Кроз израду Локалног акционог плана за биодиверзитет обухватили смо ставове и идеје 
стручних лица из ове области, али и грађана који желе да активно учествују у 
активностима очувања биодиверзитета. 
 
Изградили смо, надам се, дуготрајно и плодотворно партнерство између локалне 
самоуправе и пословног, здравственог, образовног и невладиног сектора, али и самих 
грађана. 
 
Жеља нам је да развијамо општину Беране у складу са природом, не нарушавајући 
постојећи амбијент. Као предсједник општине Беране, желим да са својим сарадницима, 
нашим потомцима оставим одрживу заједницу, очувану и просперитетну у исто време. 
Сталним радом и бригом о богатствима која нам је природа подарила, наша општина може 
опстати као општина будућности. 
 
 
 
     ПРЕДСЈЕДНИК 

 
Драгослав  Шћекић 
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РЕЗИМЕ 
 
 
Локални акциони план за биодиверзитет општине Беране настао је кроз иницијативу 
Предсједника општине и органа локалне самоуправе који се баве заштитом животне 
средине и природе, у складу са препорукама и обавезама које су дате у самом Закону о 
заштити природе (Службени лист Црне Горе, бр. 51/08 и 21/09) и Конвенцији о биолошкој 
разноврсности. Израда Плана је у потпуности финансирана средствима Општине. 
Предсједник општине Беране је Рјешењем о именовању комисије за израду Локалног 
акционог плана за биодиверзитет,бр. 01-031-1578 од 25.08.2011. године именовао 
Комисију у сљедећем саставу: 
 
    1. Рита Барјактаровић, предсједник 
    2. Јовица Зечевић, члан 
    3. Данко Оровић, члан 
    4. Мира Божовић, члан 
    5. Горан Ђаловић, члан 
    6. Салија Адровић, члан 
    7. Жељко Обадовић, члан 
 
Комисија је започела са радом почетком 2013. године и одржала низ састанака са 
заинтересованим странама и интересним групама. Кроз партиципативан приступ и 
укључивањем заинтересованих страна у процес израде Плана, чланови Комисије су 
успјешно завршили документ који је усвојен на  сједници Скупштине општине Беране 
дана ________2014. године. 
 
Рјешењем Предсједника општине о измјенама Рјешења о именовању Комисије за израду  
Локалног акционог плана за биодиверзитет, бр. 01-031-1391 од 10.06.2013. умјесто Жељка 
Обадовића за члана је именован Бошко Вулевић. Оба рјешења су дата у прилогу овог 
документа. 
 
Током припрема за израду Локалног акционог плана за биодиверзитет општине Беране, 
дефинисане су интересне групе из чијих редова су одређене заинтересоване стране, а које 
су учествовале у процесу израде самог Плана. Заинтересоване стране су својим 
предлозима, сугестијама, доступним подацима и информацијама, али и кроз дискусију 
током састанака, значајно допринијеле јасном сагледавању тренутне ситуације и помогле 
у дефинисању приоритета везаних за активно и одрживо очување биодиверзитета и 
коришћење услуга екосистема општине. 
 
Комисија је започела са радом почетком 2013. године и одржала низ састанака који су 
резултирали доношењем овог Плана. 
 
У наставку су фотографије са неколико састанка Комисије, као и са састанка у 
проширеном саставу када је рађена СWОТ анализа. 
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Локални акциони план за биодиверзитет општине Беране садржи у уводном дијелу 
детаљно образложење везано за националну и међународну регулативу, која представља 
основ за његову израду. Тако се овај план ослања на Закон о заштити природе, Конвенцију 
о биолошкој разноврсности, али и на Европску директиву о стаништима и успостављање 
одговарајућих мрежа заштићених подручја, које би требало да обезбиједе континуирано 
праћење и акције на заштити биодиверзитета. Такође, у уводном дијелу дате су 
дефиниције о биодиверзитету и акционом планирању за биодиверзитет, као и разлози 
зашто је биодиверзитет значајан за Беране. Основне информације о општини од значаја за 
биодиверзитет, представљене кроз Профил општине, дате су на основу резултата Пописа 
становништва Црне Горе из 2011. године и Пописа пољопривреде из 2010. године. 
 
Представљени су природна баштина и природни ресурси, детаљно је дат приказ шума као 
врло важног ресурса, које се простиру на скоро 40% територије општине.  
 
На основу података Агенције за заштиту животне средине Црне Горе, који се односе на 
контаминирана мјеста, загађење земљишта, природне опасности и технолошке ризике, 
једино подручје које је изложено технолошком ризику је околина велике трафостанице у 
склопу Индустријске зоне Рудеш. У Беранама нема привредних објеката који емитују 
штетне материје у атмосферу, степен очуваности ваздуха је висок, а једини загађивачи 
ваздуха су индивидуална ложишта домаћинстава у зимском периоду. Загађење воде је 
израженије, јер производна постројења немају уређаје за пречишћавање отпадних вода, а и 
отпадне воде из домаћинстава се испуштају директно у водотоке. Велики проблем 
представљаја отпад из процеса прераде дрвета, који се не рециклира, него се неадекватно 
одлаже у близини насеља или поред водотока. Тај материјал садржи уља и мазива и 
угрожава биљни и животињски свијет, али има негативан утицај и на здравље људи. 
Неадекватно одлагање чврстог отпада угрожава животну средину Берана, јер су понегдје 
присутне дивље депоније, што може да  угрожава воду, земљиште и ваздух, утичући на 
губитак станишта неких осјетљивих биљних и животињских врста, па и на благостање 
људи. Неконтролисана експлоатација материјала из корита Лима преусмјерава његов ток и 
тако угрожава живи свијет у њему, поткопава обале и еродира или плави пољопривредно 
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земљиште и објекте. Поред ерозије, угрожавање земљишта се врши разним људским 
активностима као што су изградња објеката и употреба хемијских средстава у 
пољопривреди... Ово угрожавање станишта и биљних и животињских врста различитим 
људским дјелатностима није изражено на територији општине Беране, али сама чињеница 
да постоје фактори угрожавања морају навести локалну заједницу да ради на подизању 
свијести одговорних субјеката, у циљу смањења притиска на природне ресурсе. 
 
Према подацима који су преузети из Монографије Берана, у овом Плану је дат приказ 
биодиверзитета општине, који се својом ендемичном и локално ендемичном флором и 
фауном као дио Проклетија карактерише као центар високопланинског диверзитета не 
само Балкана, већ и шире, са високим степеном специјског, али и диверзитета станишта и 
предјела. Он обилује изворним екосистемима и ријетким, заштићеним, ендемичним и 
реликтним врстама.  
Доста пажње посвијећено је флористичком и вегетацијском саставу, гдје се од 
равничарског дијела беранске котлине на 600 мнв па до планинских врхова до 2200 мнв 
смјењују 12 вегетацијских појасева  у вертикалном смислу, а чији је  хоризонтални 
распоред циркуларан и предвојен ријеком Лим. На територији општине Беране 
дефинисано је 26 класа биљних заједница, што представља 70% од класа 
карактеристичних за територију читаве Црне Горе. Преглед гљива дат је углавном на 
основу познатих врста које се у народу сакупљају за исхрану. Фауна подручја Берана није 
до сада систематски истраживана, па су подаци дати у овом Плану преузети од ловачких и 
риболовачких удружења, као и на основу резултата истраживања сличних и сусједних 
територија. Јединство живе и неживе природе Берана остварено је преко већег броја 
екосистема, у којима фитоценозе представљају основне структурне и продукционе 
компоненте. Осим екосистема који су слични са оним из окружења или широке 
Холарктичке области, присутни су и екосистеми са реликтним и ендемичним заједницама 
и врстама, као што су екосистеми Бјеласице (Лакушић, 1991). Екосистем око снијежника 
на силикатима садржи врсте које припадају глацијалним реликтима Балкана, док 
екосистеми  снијежника и алпинских рудина на карбонатима и силикатима, садрже 
највећи број ендемо-реликтних врста. Разноврсност пејзажа беранског простора је 
условљена различитостима рељефа, климе, земљишта, воде и вегетације, а представљен је 
планинским врховима, језерима, дугим кречњачким ријечним кањонима и долинама са 
ливадама и обрађеним њивама.  
  
Богатство диверзитета Берана и његов значај до сада нису на одговорајући начин били 
вредновани, па се тако на подручју општине од заштићених објеката природе налази само 
дио територије која припада НП Биоградска гора. Од заштићених 413 биљних врста Црне 
Горе, у Беранама се може наћи 50 врста, а  од 430 заштићених животињских врста Црне 
Горе у Беранама се налази преко 60. Долина ријеке Лим, укупне површине 2469 ха, 
проглашена је за ЕМЕРАЛД подручје. Према Просторном плану Црне Горе планирано је 
проглашење Регионалног парка Турјак и Хајла, који би обухватао територије општина 
Беране и Рожаје.  
 
Подручје општине Беране, са својим природним љепотама и ресурсима, има услове да свој 
развој базира на еко-туризму или авантуристичком туризму, док пољопривреда 
представља значајан дио елементарне основе за развој туризма, јер се многи 
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пољопривредни производи могу пласирати као посебна туристичка атракција. Општина 
Беране има потенцијал да буде препозната на тржишту по интегрисаном туристичком 
производу, који је базиран на очуваној природи и здравој храни, уз одрживо коришћење 
услуга екосистема и очување биодиверзитета кроз њихово рационално коришћење. 
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 УВОД 
 
 
 Основе за израду Локалног акционог плана за биодиверзитет општине Беране 
 
Израда локалних акционих планова за биодиверзитет за локалне самоуправе у Црној Гори 
је у складу са одредбама из члана 102, став 2, алинеја 1 Закона о заштити природе1. Овим 
Законом се, између осталог, локалне самоуправе обавезују да воде бригу о стању 
заштићених природних добара на својим територијама, као и да врше мониторинг након 
предузетих појединих захвата у природи, а управо Локални акциони план за 
биодиверзитет представља институционални алат за испуњавање законских обавеза 
локалних самоуправа, на пољу заштите биолошке разноврсности и одрживог коришћења 
услуга екосистема. Локални акциони план за биодиверзитет садржи и елементе неопходне 
за израду годишњих извјештаја, које су, према Закону о заштити природе, надлежни 
органи локалне самоуправе дужни да доставе органу управе, а односе се на стање 
биолошке и предионе разноврсности, заштићених станишних типова и дивљих врста 
биљака, животиња и гљива са анализом њихове угрожености. Такође, израдом Локалног 
акционог плана за биодиверзитет општина Беране се укључује у остваривање циљева 
Стратегије биодиверзитета са Акционим планом2, на подручју јединице локалне 
самоуправе. 
 

Однос ЛБАП-а према међународним, националним и локалним стратешким 
документима 

 
Конвенција о биолошком диверзитету (Цонвентион он Биологицал Диверситy - надаље 
ЦБД) донијета је у Рио Де Жанеиру 1992. године и њу су до сада прихватиле 193 земље – 
уговорне стране (од којих је 168 депоновало своје потписе).  Основни циљеви ЦБД су: (1) 
заштита биолошког диверзитета, (2) одрживо коришћење његових компоненти и (3) 
праведна расподјела користи од употребе генетских ресурса. Кроз промовисање 
екосистемског приступа, ова Конвенција ставља посебан акценат на  интеракцију процеса 
очувања и одрживог коришћења природних ресурса и одрживог развоја људских 
заједница.  
 
Стратешки план Конвенције о биолошкој разноврсности за период 2011-2020. године, 
усвојен је на десетом састанку држава чланица у Нагоји 2010. године. Састоји се од 20 
циљева разрађених у пет стратешких области, који су познатији као Аицхи циљеви.  Све 
државе чланице Конвенције би требало да успоставе сопствене циљеве, узимајући у обзир 
националне потребе и приоритете, водећи рачуна о достизању глобалног циља. Локални 
акциони план за биодиверзитет је важан корак у смањењу степена губитка 
биодиверзитета, спречавању губитка природних станишта са посебним нагласком на 
шуме, а такође и у заустављању нестанка врста које се налазе у категорији угрожених, уз 
побољшање њиховог статуса заштите. 
 

                                                
1 “Službeni list Crne Gore“, br. 51/08 i 21/09 
2 „Nacionalna Strategija biodiverziteta sa Akcionim planom za period 2010-2015. godine“, Ministarstvo uređenja 
prostora i zaštite životne sredine, Podgorica 2010 
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Стратешке области Аицхи циљева су: 
• смањити узроке губитка биодиверзитета кроз интегрисање биодиверзитета у 

активности владе и друштва,  
• смањити директне притиске на биодиверзитет и промовисати одрживо коришћење, 
• побољшати статус биодиверзитета кроз очување разноврсности на свим нивоима 

(екосистемски, специјски и генетички диверзитет), 
• повећати добити које обезбеђује биодиверзитет и услуге екосистема, 
• побољшати спровођење кроз партиципативно планирање, управљање знањем и 

изградњу капацитета. 
 
У оквиру посљедње наведене стратешке области, налази се Циљ 18, који се односи на 
традиционално знање, иновације и праксе становника и локалних заједница које су од 
значаја за очување и одрживо коришћење биодиверзитета, као и традиционално 
коришћење биолошких ресурса, а који ће до 2020. године бити усклађени са националним 
законодавством и релевантним међународним обавезама и потпуно интегрисани и 
уграђени у имплементацију Конвенције. Овај Циљ подразумијева и потпуно и ефикасно 
учешће становника и локалних заједница, на свим релевантним нивоима доношења 
одлука. Локални акциони план за биодиверзитет општине Беране управо је настао кроз 
партиципативно укључивање различитих и ширих заинтересованих страна у његово 
креирање, а садржи и све релевантне информације од значаја за очување биодиверзитета и 
одрживо коришћење услуга екосистема, базиране на традиционалном знању и научним 
подацима. 
 
Црна Гора је приступила Конвенцији о биолошкој разноврсности у јуну 2006, чиме се 
обавезала на заштититу укупне биолошке и генетске разноврсности. Једна од првих 
обавеза свих уговорних страна ЦБД, према члану 6. Конвенције је израда Националне 
Стратегије биодиверзитета са Акционим Планом (НСБАП, Стратегија). У складу са 
захтјевима Конвенције, Национална стратегија биодиверзитета и акциони план за период 
2010 – 2015. године, усвојени су 29. јула 2010. године. Стратегијом се истичу циљеви 
влада за очување биодиверзитета, са јасним активностима за њихово остваривање. Овим 
документом се дефинишу механизми којима влада показује начин спровођења обавеза из 
ЦБД, као и начин праћења њиховог испуњавања. Стратегија се ради на основу 
информација обезбјеђених из студија биодиверзитета. У Стратегији су дефинисани 
дугорочни циљеви и бројне мјере за заштиту биолошке разноврсности и одрживо 
коришћење заштићених природних добара, као и акциони план за њену примјену у складу 
са укупним економским и друштвеним приликама у земљи. Први годишњи Извјештај о 
имплементацији Националне стратегије биодиверзитета са Акционим планом израдило је 
Министарство одрживог развоја и туризма 2011. године и усвојила Влада Црне Горе. 
Други национални извјештај о имплементацији Националне стратегије биодиверзитета са 
Акционим планом за период 2011-2012. године завршен је у јануару 2013. године.  
 
У Првом извјештају о имплементацији Стратегије изнијета је потреба ревизије 
Националне стратегије биодиверзитета са акционим планом, имајући у виду постављање 
поменутих Аицхи циљева до 2020. године. Министарство одрживог развоја и туризма је у 
сарадњи са Канцеларијом Уједињених нација у Црној Гори припремило приједлог 
пројекта за повлачење средстава од стране Глобалног фонда за животну средину (ГЕФ 5) 
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за ту ревизију, која је требало да отпочне крајем 2012. године, као и за припрему В 
Националног извјештаја о имплементацији Конвенције о биолошкој разноврсности. 
 
Националном стратегијом биодиверзитета са Акционим планом предвиђене су одређене 
обавезе локалне самоуправе, које се између осталог односе и на израду локалних акционих 
планова за биодиверзитет, али и на ревизију постојећих заштићених природних добара и 
на стављање под заштиту нових подручја природе (у надлежности локалних самоуправа 
су номинације за регионални парк, парк природе, споменик природе и предио изузетних 
одлика).  
 одрживог разво заштити животне средине потврдјен је на Рио Конференцији 
Уједињених 
Еколошке мреже Натура 2000 и Емералд 

Натура 2000 је најважнији програм за државе чланице Европске Уније у области заштите 
природе, који се односи на очување угрожених врста и станишта.  Представља 
међународну еколошку мрежу засновану на Директиви о заштити дивљих птица и 
Директиви о заштити природних станишта и дивље фауне и флоре. Појам Натура 2000 
симболизује очување драгоцених природних ресурса за 2000. годину и XXИ век. Црна 
Гора има обавезу да у склопу европских интеграција из области заштите природе и 
животне средине, одреди значајна подручја за очување угрожених биљних и животињских 
врста и одређених типова станишта, која би била саставни део поменуте еколошке мреже 
Натура 2000. Из тог разлога је пројекат Јачање капацитета владиног и цивилног сектора 
у Србији и у Црној Гори за преузимање правних тековина ЕУ из подручја заштите 
природе имплементиран у периоду 2009-2012. године. Главни циљ пројекта је јачање 
капацитета владиног сектора, стручних институција и невладиног сектора у Црној Гори и 
у Србији, кроз четири активности – техничку подршку за имплементацију Директиве о 
стаништима у Црној Гори; помоћ невладиним организацијама да створе и одрже мрежу 
која ће подржавати активности Натура 2000 у обје земље; помоћ владином сектору у обје 
земље да разумију политику Европске уније о заштити природе; размјена информација и 
знања из Брисела у регион и обратно, као и ширење информација о заштити природе 
унутар саме регије. 
Попис врста и станишта присутних у Црној Гори, у оквиру Натура 2000, припремљен је на 
основу резултата добијених из пројекта Емералд мреже, али је ажуриран и измијењен у 
складу са захтјевима ЕУ Директиве о стаништима. Направљена је Референтна листа за 
релевантне изворе информација у вези споменутих врста и станишта, односно израђен је 
Инвентар за дате врсте и станишта у централној бази података (ГИС) у Заводу за заштиту 
природе. У међувремену је направљен Нацрт каталога станишта присутних у Црној Гори 
Натура 2000 и коришћен је за црногорицу - Теренски инвентар претходно 
идентификованих станишта Натура 2000 у Црној Гори, за обуку. 
 
Изван држава чланица ЕУ, подручја еквивалентног приоритета за заштиту и управљање 
врстама и стаништима дефинисана су као Емералд мрежа. Емералд мрежа се заснива на 
истим принципима као и мрежа Натура 2000 и формално се посматра као припрема за 
имплементацију Директиве о стаништима. Пројекат Емералд мрежа је покренуо Савјет 
Европе 1998. године као дио активности у склопу примјене Конвенције о очувању дивљег 
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биљног и животињског свијета и природних станишта Европе (Бернска конвенција), а 
којом се регулише заштита угрожених дивљих биљних и животињских врста и одређених 
типова станишта. Емералд мрежа локалитета са врстама и стаништима из Резолуције 4 и 
Резолуције 6 Бернске конвенције у Црној Гори утврђена је 2008. године. Дефинисано је 32 
Емералд локалитета који покривају 18,45% (254,931 ха) државне територије. Такође, 
утврђени су ИБА (Импортант бирд ареа – Подручја од значаја за птице) и ИПА 
(Импортант плант ареа – Подручја важна за биљке) локалитети, а разматра се и један нови 
потенцијални Рамсар локалитет (Тиватска солила) за упис на Рамсар листу. 
 
Еколошка мрежа Црне Горе – реализација еколошке мреже регулисана је Законом о 
заштити природе и укључује локалитете Натура 2000 утврђене на основу ЕУ директива о 
стаништима (1992) и дивљим птицама (1987). Успостављање еколошке мреже локалитета 
НАТУРА 2000 је у фази припреме. 
 
 
Национална стратегија одрживог развоја и секторске стратегије 
 
Национална стратегија одрживог развоја Црне Горе рађена је за период 2007-2012. године. 
Основа за ревизију документа прописује да се, ради усаглашавања Стратегије са кључним 
друштвеним околностима и међународним процесима, Акциони план ревидира три године 
након почетка његовог спровођења, а да се након пет година од усвајања Стратегије 
корјенито ревидира и сам документ. У складу са тим ће се током 2013/2014. године радити 
на приједлогу Националне стратегије одрживог развоја Црне Горе за период 2014 – 2020. 
године са Акционим планом за наведени период, а у оквиру процеса који ће, као и 
претходни, бити заснован на раду мултидисциплинарног стручног тима и широком 
партиципативном приступу.  Национална стратегија одрживог развоја Црне Горе за нов 
период 2014-2020. године требало би да представља кровни документ развоја Црне Горе, 
са низом принципа и циљева са којима ће се усклађивати све секторске стратегије. 
Дефинисани приоритети дјеловања у приоритетним областима Националне стратегије 
одрживог развоја Црне Горе за претходни период 2007-2012. године и даље ће бити 
релевантни и требало би да представљају основ за дефинисање иновираних смјерница за 
убрзање економског раста на принципима одрживе употребе природних ресурса и заштите 
животне средине као и подстицања и унапријеђења друштвене кохезије и развоја људског 
капитала. 
 
Питања која се тичу животне средине интегрисана су у економски сектор кроз Стратегију 
развоја туризма до 2020. године (усвојена у децембру 2008. године). Туризам је у Црној 
Гори један од главних развојних праваца, гдје биодиверзитет има важну улогу. Стратегија 
развоја туризма дефинише као циљ стварање одрживог, висококвалитетног и свестраног 
туристичког производа који ће омогућити приход и раст броја туриста, што ће као 
посљедицу имати стварање нових радних мјеста и бољи животни стандард. Одрживост 
има виталну важност за сектор туризма, јер Црна Гора своју туристичку понуду заснива на 
различитим туристичким активностима које подразумијевају природну, историјску и 
културну баштину, које су сконцентрисане на малом простору. Узимајући у обзир идеју 
Црне Горе као еколошке државе, Стратегија развоја туризма представља промовисање 
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развоја туристичке дјелатности орјентисане према природи, као што су: посматрање 
птица, фото-сафари, бициклизам, планинарење и рафтинг, па чак и филмски туризам. 
 
Систем просторног планирања у Црној Гори традиционално је омогућавао 
идентификацију и предлагање нових заштићених природних добара у циљу формирања 
Националне мреже заштићених подручја природе. Та пракса је настављена тако да је и 
важећи Просторни план Црне Горе (ППЦГ) из 2008. утврдио приједлоге за стављање под 
заштиту, у категоријама заштите која су од националног значаја и то: резервате природе, 
националне и регионалне паркове.  
Одрживи развој је заједничко полазиште у свим компонентама развоја, па ће бити 
разматран и у Локалном акционом плану за биодиверзитет општине Беране (ЛБАП), као 
што је уврштен и у Стратешки план развоја општине Беране. 
 
Уставне одредбе, декларација и законска регулатива од значаја за израду Локалног 

акционог плана за биодиверзитет 
 
УСТАВНЕ ОДРЕДБЕ И ДЕКЛАРАЦИЈА  
- Устав Црне Горе (Сл.лист ЦГ, бр.1 /07);  
- Декларација о еколошкој држави Црној Гори („Службени лист“ РЦГ, бр.39/91);  
 
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА 
 
1. Закон о животној средини (Службени лист Црне Горе, бр. 48/08, 40/10, 40/11) 
2. Закон о заштити природе (Службени лист Црне Горе бр. 48/08, 21/09 , 40/11) 
3. Закон о стратешкој процјени утицаја на животну средину (Службени лист РЦГ, бр. 
80/05, 73/10, 40/11, 59/11) 
4. Закон о процјени утицаја на животну средину (Службени лист РЦГ“, бр. 80/05, 40/10, 
73/10, 40/11) 
5. Закон о националним парковима (Службени лист РЦГ, бр. 47/91, 17/92, 27/94, 56/09, 
40/11) 
6. Закон о слатководном рибарству (Службени лист Црне Горе, 11/07) 
7. Закон о дивљачи и ловству (Службени лист Црне Горе, бр. 52/08, 40/11) 
8. Закон о управљању отпадом (Службени лист Црне Горе, бр. 64/11) 
9. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Службени 
лист РЦГ,бр. 80/05) 
10. Закон о заштити од јонизујућих зрачења и радијационој сигурности (Сл. лист Црне 
Горе, бр. 56/09, 58/09, 40/11) 
11. Закон о водама (Службени лист РЦГ, бр. 27/07) 
12. Закон о заштити од буке у животној средини (Службени лист РЦГ, бр. 45/06, 28/11) 
13. Закон о комуналним дјелатностима (Службени лист РЦГ, бр. 12/95) 
14. Закон о заштити и спашавању (Службени лист ЦГ, бр. 13/2007 и 5/2008.) 
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ПОПИС МЕЂУНАРОДНИХ СПОРАЗУМА РЕЛЕВАНТНИХ ЗА ОЧУВАЊЕ 
БИОЛОШКЕ РАЗНОВРСНОСТИ ГДЈЕ ЈЕ ЦРНА ГОРА УГОВОРНА СТРАНА 
 
1. Конвенција о биолошкој разноврсности  (Цонвентион он Биологицал Диверситy); 
ратификована/преузета сукцесијом (Сл.лист СРЈ-Међународни уговори, бр.11/01-28)  
 
2. Картагена Протокол о биолошкој сигурности (Цартагена Протоцол он Биосафетy); 
ратификована/преузета сукцесијом (Сл. Лист СЦГ-Међународни уговори, бр. 16/05-40)  
 
3. Конвенција о очувању миграторних врста дивљих животиња (Бонска Конвенција) 
(Цонвентион он Миграторy Специес); ратификована/преузета сукцесијом ( Сл.лист ЦГ –
Међународни уговори, бр.06/08-147) 
 
4. Конвенција о заштити европских дивљачи и природних станишта (Бернска Конвенција) 
(Цонвентион он тхе Цонсерватион оф Еуропеан Wилдлифе анд Натурал Хабитатс (Берн 
Цонвентион); ратификована/ у току депоновање инструмента о ратификацији (Сл.лист ЦГ 
бр.7, од 8. децембра 2008. године)  
 
5. Конвенција о влажним подручјима (Рамсар Конвенција) (Рамсар Цонвентион он 
Wетландс); ратификована/преузета сукцесијом (Сл. лист СФРЈ, бр. 09/77-675)  
 
6. Конвенција о заштити свјетске културне и природне баштине (УНЕСЦО) (Цонвентион 
Цонцернинг тхе Протецтион оф тхе Wорлд Цултурал Херитаге); ратификована/преузета 
сукцесијом  (Сл.лист СФРЈ, бр. 56/74-1771) 
 
7. Европска Конвенција о предјелима (Еуропеан Ландсцапе Цонвентион); ратификована 
(Сл.лист 006/08-135) 
 
8. Конвенција о међународном промету угрожених врста дивље флоре и фауне (ЦИТЕС 
Конвенција)  (Цонвентион оф Интернатионал Траде ин Ендангеред Специес оф Wилд 
Фауна анд Флора (ЦИТЕС Цонвентион);  ратификована/преузета сукцесијом (Сл.лист СРЈ 
– Међународни уговори, бр. 11/01-3) 

 
Заштићена подручја природе на територији општине Беране 

 
У складу са националним законодавством у Црној Гори, велики број природних 
богатстава је стављен под заштиту, а велики дио активности које су спроведене у тим 
подручјима су фокусиране на ин ситу заштиту биодиверзитета (односно на лицу мјеста). 
Развој Националне мреже заштићених подручја (постојећих и предложених подручја за 
заштиту), представља важан дио политике Владе Црне Горе за заштиту станишта, 
екосистема и биљних и животињских врста и дуго је био повезан са националним 
системом просторног планирања, кроз кључни плански документ - Просторни план Црне 
Горе (из 2008. године). 
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На основу информација добијених увидом у Националну мрежу заштићених добара Црне 
Горе, на подручју општине Беране налазе се сљедећа заштићена подручја: део територије 
Националног парка Биоградска гора, док је долина ријеке Лим, укупне површине 2469 ха, 
проглашена за ЕМЕРАЛД подручје. Према Просторном плану Црне Горе планирано је 
проглашење Регионалног парка Турјак и Хајла, који би се простирао делом на територији 
општине Беране, а дијелом на територији општине Рожаје.  

 
Појам биодиверзитета 

    
Биодиверзитет или биолошка разноврсност представља скуп свих облика живота и 
природних процеса на Земљи, укључујући разноликост врста и екосистема. Смањење и 
губитак биолошке разноврсности неповољно утичу на људске потребе као што су здрава 
исхрана, енергетски ресурси и приступ свјежој води и сировинама, док се са друге стране 
увећава број природних катастрофа. У интересу самог човјека, који у највећој мјери утиче 
на смањење и губитак биодиверзитета, је да осигура опстанак постојећих врста и 
екосистема, с обзиром да биодиверзитет посредно или непосредно утиче на Ијудско 
здравље, друштвене односе и помаже остварењу социјалне правде.  
 
Ријеч биодиверзитет први пут је коришћена 1985. године, као сложеница од двије ријечи: 
биолошки+диверзитет. На симпозијуму одржаном 1986. године, након издавања књиге 
БиоДиверситy (Wилсон, 1986), чији уредник је био биолог Е. О. Wилсон, генерално је 
прихваћено коришћење ове речи и њеног концепта. Биодиверзитет означава разноликост 
живог свијета на планети Земљи, који чине милиони различитих биолошких врста, које су 
производ четири милијарде година еволуције. 
 
Конвенција о биодиверзитету дефинише биодиверзитет као свеобухватну разноликост и 
различитост живих организама, укључујући копнене, морске и остале водене екосистеме 
и еколошке комплексе чији су дио; ово укључује диверзитет у оквиру врста, између врста 
и између екосистема. Биолошка разноликост представља непроцјењиво богатство. Од 
милион органских врста човјек је дјелимично истражио само око 10%, а користи око 0,2% 
укупног броја врста на Земљи. 
 
Биолошка разноврсност је ресурс значајан за живот породица, заједница, нација и будуćих 
генерација. Биодиверзитет је мрежа живота која повезује све организме на планети и све 
екосистеме у којем свака врста има своју улогу. Природне ресурсе Земље као планете 
чине биљке, животиње, земљиште, вода, атмосфера, чак и сами људи. У том систему 
узајамно повезаних елемената, ако је биодиверзитет угрожен, здравље и средства за живот 
се такође налазе у опасности. 
 
Количина и темпо којим људи тренутно користе природне ресурсе на Земљи превазилази 
одрживост за читавих 25%. Директан ефекат оваквог односа према природним ресурсима 
је јак притисак на врсте, станишта и локалне заједнице (што доводи, на примјер, до 
онемогућавања приступа чистој и питкој води). Зато смањење или коначан губитак 
биодиверзитета значи губитак или смањење услуга екосистема, што може довести до 
ширења болести у људској популацији, недостатка хране која постаје изложенија 
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штеточинама, или до тога да чиста и питка вода представља ријеткост, или је уопште нема 
довољно. 
 
Термин услуге екосистема обухвата велики број добити из природе, као што су вода, 
стварање и заштита обрадиве земље, апсорпција и разграђивање загађујућих материја, 
климатска стабилност, опрашивање биљака инсектима, или спрјечавање природних 
непогода....Ове услуге природе немају праву тржишну вриједност, а човек их користи 
често без обзира на капацитете и ресурсе који су на располагању. Ако би се све те услуге 
некако квантификовале на глобалном нивоу, новчана вриједност производа и услуга 
екосистема се процењује да достиже 33 трилиона америчких долара годишње (на основу 
извештаја ИУЦН-а, Свјетске уније за заштиту природе). Према Миленијумској процени 
екосистема (Милленниум Ецосyстем Ассессмент)3 услуге екосистема разврстане су у 
четири групе:  
• Услуге које су на слободном располагању  

o храна, вода, дрво, влакна, генетички ресурси 
• Услуге на које се (дјелимично) може утицати  

o регулисање климе, поплаве, болести, квалитет воде, уклањање отпада 
• Културолошке услуге  

o одмор, естетско уживање, духовно испуњење 
• Услуге подршке  

o стварање тла, опрашивање, циклуси кружења храњивих материја 
 
Становништво локалне заједнице представља први ниво корисника услуга екосистема у 
изворном облику и углавном за задовољавање сопствених потреба. Други нивои су 
регион, држава, свјетска заједница…корисници који су удаљени од основног извора ових 
услуга. Локалне заједнице директно зависе од услуга екосистема и свој развој базирају на 
њиховој доступности и расположивим ресурсима. Стога су оне највише заинтересоване за 
очување и унапрјеђивање стања биолошке разноврсности, али на жалост, са врло 
ограниченим могућностима и овлашћењима, који су углавном прописани и одређени на 
националном нивоу. Локални акциони планови за биодиверзитет би требало да прикажу 
тренутно стање, да укажу на постојање проблема који могу постати пријетња људском 
благостању и да алармирају ширу заједницу на покретање акција које ће спријечити, или 
бар зауставити, губитак биодиверзитета и услуга које екосистеми пружају без права на 
надокнаду. 
 
 

Зашто је биодиверзитет важан за локалну заједницу 
 
Биодиверзитет Црне Горе у цјелини представља економски важан ресурс. Широко 
распорострањене шуме, на примјер, обезбјеђују економски вриједну дрвну грађу и 
представљају вриједан екосистем, са различитим врстама сисара, птица, водоземаца, 
гмизаваца, риба, инсеката, или мекушаца, биљкама и гљивама које се беру у комерцијалне 
сврхе, или као активност током рекреације. Туризам је такође, као јак економски покретач, 
све више базиран на услугама екосистема (прије свега на простору који туристичка 

                                                
3 http://millenniumassessment.org/en/Index-2.html 
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инфраструктура све више обухвата) и користи природне вриједности и потенцијале који 
се нуде туристима различитих профила. Са друге стране, укупни допринос 
биодиверзитета националној привреди Црне Горе и животном стандарду људи никада 
нису били истражени, тако да недостају основне информације.  
 
До сада није било значајног истраживања услуга екосистема у Црној Гори, осим неких 
прелиминарних и непотпуних процјена могућности за остваривање прихода од туризма 
заснованог на природи, као што се покушало за Национални парк Дурмитор. Чињеница је 
да економска вриједност услуга екосистема може бити веома велика, али су са друге 
стране трошкови права коришћења услуга екосистема од стране јавног и приватног 
сектора потцијењени, или нису узети у обзир у плановима развоја. Посљедице интензивне 
урбанизације и развоја туризма су, између осталог, потпуно уништење подручја 
природних станишта и губитак услуга екосистема које пружају та природна подручја, као 
што су заштита од ерозије, клизишта и поплава локалном вегетацијом. Осим тога, губитак 
природних станишта и врста је смањио опционе вриједности услуга екосистема 
(вриједности екосистема које би се могле користити у будућности), на примјер, у смислу 
неистражених потенцијала биљних врста са фармацеутским вриједностима.  
 
Један од примјера деградације простора и негативног утицаја на биодиверзитет у општини 
Беране је интензивна експлоатација шљунка изнад и испод Берана, која је потпуно 
пореметила природни ток ријеке Лим на овим мјестима. Најизраженији притисак на Лим 
је у подручју Грнчара (Плав), који се првенствено огледа у експлоатацији шљунка, а 
токови воде су преусмјерени што је довело до уништавања многих природних станишта и 
утицаја на фауну4.  
 
Због оваквих и сличних примјера, судбина локалних заједница које  су тијесно повезане са 
биодиверзитетом зависиће од правовремене реакције и договора свих важних субјеката. У 
посљедњих десетак година, све више се говори и ради на изналажењу начина да се 
потенцијали биодиверзитета користе на одрживи начин. Јако је важно да се схвати да 
биодиверзитет није само број различитих врста у некој области. Биодиверзитет између 
осталог обезбјеђује зелену инфраструктуру која подржава економски развој и омогућава 
људску добробит, кроз  критична добра и услуге који омогућавају људима напредак. Овај 
концепт  се користи у просторном планирању на свим нивоима, што пружа могућност 
одрживог коришћења биодиверзитета и услуга екосистема,  када се развијају нови 
планови. Локалне самоуправе су из више разлога заинтересоване за промовисање и 
очување биодиверзитета. Екосистеми са заступљенијим биодиверзитетом су отпорнији на 
физичке сметње, природне катастрофе и најезде других врста. Разнолики екосистеми 
пружају услуге које би биле веома скупе када би морале вештачки да се обезбиједе, као 
што су пречишћавање вода и привлачење опрашивача, или природни материјал за даљи 
напредак у науци и медицини. Подручја богата биодиверзитетом такође имају естетску 
вриједност и онима који ту бораве  враћају осјећај простора и припадност природном 
окружењу. 
 
Здравље и добробит људи 

                                                
4 Izvor: Drugi nacionalni izvještaj za CBD 



  20 
 

 
Биодиверзитет и здрава животна средина представљају гарант угодног живота, 
производње здраве хране и љековитог биља, извор воде за пиће, продужавају животни 
вијек човјека и прочишћавају ваздух и воду. Такође, утичу на смањење штетних ефеката 
проузрокованих индустријом, смањењем крајњих посљедица на људско здравље и 
пружањем живота са мање ризика. Укупна површина градских паркова у Беранама износи 
45 ха, површина зеленила за рекреацију 14,5 ха и површина блоковских зеленила 6 ха, што 
омогућује здравију животну средину и има естетску вриједност. Како је за Беране данас 
карактеристично да нема већих индустријских постројења, која би негативно утицала на 
компоненте животне средине, можемо констатовати да је једино подручје које је изложено 
технолошком ризику околина велике трафостанице у склопу Индустријске зоне Рудеш, 
док загађаних подручја нема. 
 
Духовни и културни развој 
 
Биодиверзитет се, поред тога што представља извор културног и духовног развоја, сматра 
и извором локалног, али и националног поноса и насљеђа за будуће генерације. Такође, 
сматра се каменом темељцем многих локалних традиција и обичаја, укључујући митове и 
легенде који повезују биодиверзитет и човјека. Према подацима Туристичке организације 
Берана, у главне природне атракције могу се убројати: зона Суводо-Шишка, Жупан 
пећина на Бјеласици, Ревир на Лиму, ријека Попча и језера: Пешића језеро, Велико и 
Мало Урсуловачко језеро и Велико и Мало Шишко језеро, сва на Бјеласици. Од 
манифестација је вриједно помена Богојављанско купање и Лимска регата. 
 
Унапређење привреде 
 
Биодиверзитет локалним заједницама пружа значајну економску добробит, укључујући 
потенцијал за бољи животни стандард и одрживи социјални и економски развој. Овакве 
могућности могу, углавном, бити искоришћене кроз препознатљиве локалне производе, 
туризам, пољопривреду и шумарство, као и културне активности.  
 
На примјер, богатство биодиверзитета пружа могућност за диференцијацију производа као 
што је брендирање, што укључује прехрамбене производе, нпр. мед, месо (у неким 
случајевима локалне врсте стоке и оваца обезбјеђују очување локалног генетског ресурса), 
љековито биље, па и  рукотворине.  
 
Могућности за одрживи локални туризам укључују коришћење заштићених подручја и 
других природних љепота за општу рекреацију, шетње, као и спортске активности, као 
што су риболов (спортски риболов, здраве популације посебних врста, а спомињу се чак и 
ријетке рибље врсте) и лов.   
  
Шумарство, којим се управља на одржив начин, када је брендирано и повезано са 
одређеним подручјем може обезбиједити премијумске цијене за произвођача. 
Биодиверзитет се такође може посматрати и као потенцијални извор енергије. 
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Додатни аспекти 
 
Осим наведених добробити, локална заједница има користи од биодиверзитета у смислу 
интегрисаног приступа коришћењу природних ресурса и спајању сектора, очувања 
генетског ресурса, обезбјеђивања основа за прекограничну сарадњу и заштиту самог 
земљишта. 
 
Дакле, важност биодиверзитета за локалну заједницу подразумјева: 
 
- Обезбјеђивање хране, горива, влакана; 
- Обезбјеђивање склоништа и градивног материјала; 
- Пречишћавање ваздуха и воде; 
- Детоксикацију и декомпозицију (разлагање) отпада; 
- Стабилизацију климе; 
- Ублажавање екстремних појава у животној средини нпр. поплаве, вјетрови... 
- Ревитализацију и рекултивацију деградираних површина; 
- Стварање и одржавање плодности земље; 
- Формирање и одржавање земљишног слоја – заштита од ерозије; 
- Опрашивање дивљих биљака и култура; 
- Контролу штеточина и болести; 
- Генетичке ресурсе за нове варијанте пољопривредних култура, животиња, љековитог 
биља; 
- Културну и естетску корист. 
 
Локална самоуправа општине Беране има јасну визију  о томе шта значи очување и 
одрживо коришћење биодиверзитета и услуга екосистема и  какву добробит може 
донијети одговоран однос према расположивим ресурсима. Као значајан корак у 
остваривању своје визије,  приступила је изради Локалног акционог плана за 
биодиверзитет, користећи партиципативан приступ заједно са свим заинтересованим 
странама из општине и националним ауторитетима Црне Горе.  
роЗисте 

Шта је акционо планирање за биодиверзитет? 
 
Локални акциони план за биодиверзитет је документ који одређује на који начин је 
потребно усагласити партнерство са заинтересованим странама на локалном нивоу, у 
циљу заштите, коришћења и управљања животне средине,  самим тим и биодиверзитета, 
на одржив начин, како сада, тако и у будуће. 
 
ЛБАП представља континуиран процес укључивања локалних актера и акција, које 
помажу да се важне врсте, станишта и екосистеми одржавају и унапређују, зарад користи 
људи и животне средине.  
 
 Његове функције су да: 
 
- стимулише локална радна партнерства са широким спектром заинтересованих страна; 
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- повећа ниво свијести о одговорности и, по потреби, дјелује на локалном нивоу; 
- промовише важност локалног биодиверзитета локалним заједницама; 
- преточи међународне, националне и регионалне приоритете у реалне локалне 
активности; 
- идентификује локалне приоритете за очување добара и пружање услуга; 
- идентификује кључне биодиверзитетске ресурсе и приоритете за локално подручје; 
- постави остварљиве циљеве који ће задовољити приоритете врста, станишта и 
екосистема; 
- успостави ефикасну и дугорочну расподјелу механизама за локалну активност; 
- превазиђе препреке око имплементације и искористи шансе; 
- да обезбиједи документ који може да се користи за осигурање будућих финансирања; 
- обезбиједи локалну основу за надгледање, преглед и усавршавање. 
 
Локалне власти / званичници, су важни актери одговорни за имплементацију многих 
потенцијалних активности у ЛБАП-у. Они су у могућности да разматрају биодиверзитет у 
свакодневном доношењу одлука, а могу и интегрисати циљеве ЛБАП-а у разне секторе, 
као што су просторно планирање, транспорт, пољопривреда итд. Такође, имају одређену 
улогу у образовању, едукацији и пружању подршке пословању. 
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Профил општине Беране 

 
 
Општина Беране , смјештена на сјевероистоку Црне Горе, захвата Горње Полимље и лежи 
између врхова Бјеласице на западу, Цмиљевице на истоку, Тивранске клисуре на сјеверу и 
Сутјеске и Превије на југу.  

 

 
 

Слика бр. 1 Положај општине Беране у Црној Гори 
 

Поменуте планине формирају тзв. Беранску котлину, при чему се на сјевероистоку, преко 
Полице и Бихора протежу мања кречњачка узвишења опасана планинским висовима. 
Котлина се пружа у правцу ССИ-ЈИЗ, у дужини од 9 км, ширине 3-5 км. Средином 
котлине протиче ријека Лим, са благом девијацијом у правцу сјевера. Терени са лијеве и 
десне стране Лима се осјетно разликују. На десној страни је заступљен неогени рељеф, са 
долинама и малим заобљеним узвишењима, од којих се истичу Јасиковац, Дубица и 
Дапсићко брдо. Лијева страна Лима је терасаста, плувио-глацијална, са пет тераса, равних 
и степенасто поређаних једна изнад друге, усмјерених у правцу тока Лима. Ширина ових 
тераса се креће од 300 м до 800 м.  
 
Данашње подручје општине Беране било је насељено још у неолитском добу. О томе 
свједоче остаци материјалне културе откривени на локалитетима: Беранкрш, 
Кремноштице, Ржанички лугови и др. На локалитетима Градац, Торовине и Рудеш, 
откривени су материјални остаци из доба Илира, а у рушевинама манастира Шудикова 
нађен је и запис келтског поријекла, који се чува у Полимском музеју у Беранама. Бројни 
су материјални трагови римске владавине на овом подручју (у селима Лужац, Долац, 
Будимља, Луге, Доња Ржаница, Заграђе, Дапсиће, Јасиковац и др.).  
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У доба Немањића ово подручје се звало Жупа Будимље. Овдје је Свети Сава, 1219. године, 
основао једну од првих епископија, са епископским троном у Манастиру Ђурђеви 
Ступови.  
 
Беране је највеће и најљепше насеље Горњег Полимља, које су основали Турци изградњом 
тврђаве на Јасиковцу 1862. године. Назив је добило по сеоском насељу у подножју 
маркантне громаде Беран-крша на излазу из Берана, али се етимолошки,односно 
лексиколошки, може довести у везу са ријечи берак (мађарског поријекла), што значи 
шумска ријека, локва, блато или обала. Логична веза постоји ако се зна да је у најнижем 
дијелу беранске котлине егзистирало неогено језеро и мочвара чије су обале биле обрасле 
шумом.  
 
Од 1949. до 1992. године град је носио име Иванград, по револуционару Ивану 
Милутиновићу. На истоку града је поменуто неогено узвишење Јасиковац, а на западу 
војни и спортски аеродром. Просјечна надморска висина је 670 м. Котлину на сјеверу 
преграђује живописна Тивранска клисура, а на југу је отворена према Градинском пољу и 
селима Пешца и Буче. 
 
Од првобитног турског утврђења и касабе, Беране се кроз историју постепено развијало у 
градско насеље. Послије Берлинског конгреса ово насеље се брже развијало. Изграђене су 
двије главне улице од којих су се зракасто развијале остале.  
 
До 1912. године у структури становништва доминирали су Муслимани, па су град 
сачињавале три махале: Горња Махала, Доња Махала и Хареме.У Горњој Махали живјело 
је православно, а у осталим муслиманско становништво. Куће су биле изграђене од камена 
и цигле, покривене шиндром или црепом.  
Значајнија физиономска и функционална трансформација Берана наступа послије 1912. 
године.  
 

 
 

Слика бр. 2 Беране ноћу 
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Важнија приградска насеља су: Луге, Долац, Лужац, Пешца, Буче и Берансело. У правцу 
истока - Будимља, Петњик и Дапсиће. Према сјеверу - Полица, Трпези, Петњица и 
Врбица. Ка југу - Марсенића Ријека,Виницка, Доња Ржаница и Шекулар. На западу идући 
према сјеверу су планинска села Лубнице, Курикуће, Праћевац, Бастахе, Заостро, 
Штитари и Црвљевине.  

Популациона структура 
 
Према резултатима Пописа становништва Црне Горе (из 2011. године), општина Беране 
броји 33.970 становника, што чини 5.48% укупног броја становника Црне Горе и сврстава 
је у пету по величини општину у држави. Густина насељености износи 47 становника по 
км2 што је нешто мање у односу на Попис из 2003.године, када је густина насељености 
износила 49 становника по км2. Урбано становништво броји 11.073 становника (32,6%), а 
рурално 22.897 (67,40%). Етничка припадност становништва у Беранама је сљедећа: 42,96 
% Срби, 26.02% Црногорци, 17,72% Бошњаци, 5,76% Муслимани и 7,54% остали. 
 
Просјечна старост становника Берана је 36.4 година, по чему се општина сврста међу 12 
демографско старих општина у Црној Гори.  Када је ријеч о родној структури 
становништва, регистровано је 17.087 (50,30%) мушкараца и 16.883 (49,70%) жена. 
 

Демографска кретања 

У периоду од 1948. до 1981. године уочава се тенденција раста броја становника, док је за 
период од 1981.године присутан пад броја становника.  
Забиљежени демографски трендови, а посебно миграције становништва, иако повољнији у 
односу на национални ниво, представљају значајну пријетњу за даљи развој Берана, 
посебно у погледу развоја тржишта рада и прилива нових инвестиција. 

Образовни систем, култура и културно – историјско наследје 
 
Беране је средина која, када говоримо о образовању, има веома дугу традицију и у којој се, 
кроз историју, велика пажња посвећивала просвјећивању становника. Беране је, у сфери 
образовања, било значајно не само за људе са овог подручја, већ за све становнике Горњег 
Полимља, јер су овдје знања стицали млади људи из свих градова који гравитирају сливу 
Лима, али и шире.  
 
У општини Беране постоји једна предшколска установа, где је школску 2012/2013. годину 
похађало 539 дјеце.  У Беранама постоји 13 основних школа и четири средње школе, 
гимназија и три средње стручне школе. Млади су највише заинтересовани за упис у 
програме у области здравства (здравствени техничар, фармацеутски техничар) и за 
програме у области саобраћаја и транспорта (техничар друмског саобраћаја и 
шпедитерско-агенцијски и царински техничар).У циљу промоције и унапријеђења 
стручног образовања, нарочито у области пољопривреде, урађена је и имплементира се 
Стратегија развоја стручног образовања за сјевер Црне Горе 2011-2014, чији је циљ 
успостављање система стручног образовања на сјеверу Црне Горе, који ће кроз међусобну 
сарадњу школа, локалних самоуправа и социјалних партнера производити компетентан 
стручан кадар, спреман да одговори захтјевима тржишта и потпомогне развој општина у 
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правцу који омогућавају њихови природни и економски потенцијали.Високо образовање у 
Беранама је организовано од стране сљедећих високошколских установа: Факултет за 
менаџмент у саобраћају и комуникацијама, Медицински факултет –Висока медицинска 
школа, Филозофски факултет - Одсјек за образовање учитеља и Студијски програм за 
енглески језик, Електротехнички факултет - Студије примијењеног рачунарства. 
 
Националном стратегијом запошљавања и развоја људских ресурса Црне Горе за период 
2008-2011. дефинисани су циљеви у области социјалне инклузије и социјалне кохезије у 
складу са смјерницама политике запошљавања Европске уније. У оквиру нове Европске 
стратегије за паметан, одржив и инклузиван раст (ЕВРОПА 2020) једна од смјерница 
запошљавања односи се на подстицање социјалне инклузије и сузбијање сиромаштва. 
 
Управо одговоран однос локалне заједнице према ресурсима и постојање одговарајућих 
здравих услуга екосистема једној локалној заједници, као што је општина Беране, може 
помоћи у сузбијању сиромаштва и донијети социјални и економски напредак. Добар 
пример је сакупљање, прерада и пласман љековитог биља и шумских плодова, које је 
последњих пар година постало водећи тренд у побољшању економског статуса 
појединачних домаћинстава, али и читаве заједнице, у многим општинама читавог региона 
југоисточне Европе. Маргинализоване групе, као што су Роми и Египћани, којих у 
општини Беране има 669 припадника, што представља 6.7% од укупне популације у Црној 
Гори (9.934)5, жене и деца у руралним дијеловима општине, сиромашни дијелови 
популације, кроз тренинге о одрживом сакупљању и повезивање са откупљивачима и 
прерађивачима сировина, могу остварити значајну економску добит и временом 
проширити дјелатност. Пробиодиверзитетски оријентисан бизнис у земљама Евопске 
Уније представља смјерницу ка даљем напретку и развоју заједнице, усклађујући 
природне потенцијале и ресурсе са људским потребама ка остваривању добробити. 
 
ЈУ Центар за културу општине Беране, поред своје основне делатности, организује и 
неколико традиционалних манифестација: Беранско културно љето, Полимске књижевне 
стазе, Беранску лиру, Смотру рецитатора, Љетњу дипломатску школу Гавро Вуковић, Дане 
дијаспоре у Петњици, Радијски фестивал Црне Горе.  Центар је покренуо и издавачку 
дјелатност, објављујући више књига, као и ТОКОВЕ - часопис за друштвена, научна и 
књижевна питања. Поменуте манифестације могу послужити за промоцију вредности 
биодиверзитета општине Беране, у комбинацији са културним тековинама читавог 
Полимског краја. 
 
Полимски музеј у Беранама основан је 1955. године, као регионални музеј комплексног 
типа за територију Горњег Полимља, са општинама:  Беране, Плав, Андријевицу,Рожаје и 
Бијело Поље. 
 
Зграда у којој је данас смјештен Музеј подигнута је почетком XX вијека за потребе 
Трезвењачке омладине и Соколског друштва. Музеј посједује сљедеће збирке: 
археолошку, етнографску, умјетничку, нумизматичку, хералдичку, природњачку и збирку 

                                                
5 Izvor: podaci MONSTATA 
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фотографија. У наведеним збиркама регистровано је, према постојећој документацији, 
више од 7500 музејских предмета.  

Привредни потенцијал општине 
 

Процјењује се да беранска привреда чини око 2-3% укупног црногорског бруто домаћег 
производа (БДП), односно око 14% укупног БДП-а сјеверног региона Црне Горе. 
 
Општина Беране је једна од најсиромашнијих општина у Црној Гори. Беране, бивши 
индустријски град, био је један од најразвијенијих центара у региону са успјешном  
производњом целулозе и папира, док је данас индустријска производња веома мала, јер су 
многа предузећа у последњих 10 година престала да раде. У ранијем периоду многа 
пољопривредна домаћинства су пресељена са села у град због индустријализације, тако да 
је пољопривреда била занемарена, село запостављено, а индустрија угашена, па већина 
становника тешко живи. У последње вријеме отворено је много приватних предузећа 
углавном на бази трговине и угоститељства. Производних капацитета је веома мало.  
 
Према Индексу развијености општина, општина Беране заузима 15 мјесто од укупно 21 
општине у Црној Гори. Вриједност индекса за општину Беране је 62,95, што значи да 
општина Беране за приближно 37 поена (37,05%) заостаје за просјеком Црне Горе. 
 
У Беранама функционише неколико међународних организација преко својих 
представништава. Свака од њих доприноси развоју друштва и државе у цјелини кроз 
пројекте које организују у том циљу, што представља значајан извор финансирања за 
локалне самоуправе. 

 
У Беранама је у 2012. години било регистровано 1.365 предузећа (Централни регистар 
Привредног суда, ЦРПС). У привреди Берана најзначајније дјелатности представљају 
трговина, прерађивачка индустрија и саобраћај. 

 
Посматрано по броју предузећа, њихова структура по секторима показује да је највећи 
број регистрованих предузећа ангажован у дјелатности услуга - укључујући трговину 
(81,9%), затим у индустрији – 13,5% (у прерађивачкој индустрији је ангажовано 12,7% 
укупног броја регистрованих предузећа). У пољопривреди је ангажовано 1,9%, док је у 
сектору грађевинарства 2,8% од укупног броја предузећа. 

Пољопривреда 
 
Укупно расположиво пољопривредно земљиште у општини Беране износи 25.475 ха, а 
површина коришћеног земљишта је 21.870 ха, што чини 85,8% расположивог 
пољопривредног земљишта. У структури коришћеног земљишта, доминантно мјесто 
заузимају пашњаци 21.114 ха, оранице 328 ха, окућнице 228 ха, расадници 121ха и 
воћњаци 79 ха. 
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Пољопривредна производња у општини Беране чини значајан дио укупне пољопривредне 
производње у Црној Гори. У пољопривредној производњи, релативно највећи принос  се 
остварује у производњи воћа, крмног биља и жита. 
 
Према подацима из Пописа пољопривреде (2010), од 9991 домаћинстава у Беранама,  број 
пољопривредних домаћинстава у општини Беране је 4509, што представља 9,3% укупног 
броја пољопривредних домаћинстава у Црној Гори. По броју пољопривредних 
домаћинстава Беране се налази на четвртом мјесту. У периоду од 2003. године до 2010. 
године број пољопривредних домаћинстава је порастао за 7,6%. 
 
Општина Беране располаже с квалитетним пољопривредним земљиштем, па је 
производња усмјерена на узгој стоке, а дијелом и воћарство. Заступљено је гајење 
континенталног воћа и поврћа, као и житарица, силажног кукуруза. Најзаступљеније врсте 
континенталоног воћа су шљива, јабука, крушка. Плантажно воћарство је мало 
заступљено, а главни проблем представља недостатак откупа. У дијелу шумских плодова 
и љековитог биља доминира боровница, линцура, печурке, шумска јагода. Откуп 
боровнице је прилично добро организован од стране локалних откупљивача.  Иначе, 
локална самоуправа  планира изградњу дистрибутивног центра који ће служити за 
огранизованији откуп и даљу прераду шумских плодова. Тренутно су откупне цијене 
релативно ниске, а прераде и финализације производње нема, па се главна сировина 
извози. 
 
Како у структури пољопривредних површина доминирају природне ливаде и пашњаци, 
сточарство представља најважнији вид пољопривредне производње. Углавном је ријеч о 
овчарству и говедарству. Међутим, даљем развоју сточарства пријети миграција 
становништва са села у град, као и слаба финансијска подршка јачању производње (Мапа 
ресурса, 2011). 
      

Туризам 
 
Развој туризма на подручју општине Беране је стагнирао у последње вријеме. Један од 
разлога су дешавања у окружењу посљедњих деценија. Беране је до тада било 
препознатљиво по транзитном туризму, а туристичка кретања су у том периоду 
преусмјерена на друге туристичке дестинације. Међутим и након окончања поменутих 
дешавања у окружењу, у Беранама се угасило ХТП Беране које је располагало са скоро 
400 смјештајних јединица. Тај недостатак материјалне базе за развој туризма који се 
односи на рецептивне капацитете, евидентан је и данас, мада се посљедњих година 
побољшао отварањем приватних хотела (малих хотела),  као и једног преноћишта. Укупан 
број лежаја у свим облицима смјештаја је 125. 
 
Наша општина, осим природних туристичких мотива посједује и бројну наведену 
културну баштину, који су још увијек недовољно валоризовани.  
 
Анализе туристичког промета указују да у структури гостију доминирају домаћи гости, 
просјечно задржавање гостију је 1,3 дана, а искоришћеност смјештајног капацитета на 
годишњем нивоу је 10%. 
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Општина Беране има услова за развој различитих видова туризма, међу којима су и они за 
којима је потражња на туристичком тржишту, као нпр. еко-туризам у свим његовим 
облицима (сеоски, агротуризам, туризам у националним парковима). Еко-туризам је 
подкомпонента у области одрживог туризма. Влада Црне Горе је дефинисала развој 
одрживог туризма као један од приоритета у укупном развоју привреде. Сходно 
стратешким документима, Црна Гора ће развијати одрживи туризам на читавом свом 
простору. Али, Сјеверна регија, гдје се налази и наша општина, нуди посебне услове и 
могућности: очуване и приступачне планине, старинска села, шуме, пећине,  језера, 
домаће производе, фолклор. Иако подручје беранске општине има услова за развој 
планинског туризма, који је најтипичнији и најмасовнији облик континенталног туризма, 
акценат треба ставити на развој планинског туризма у љетњем периоду године. Ту би 
пољопривреда могла да буде елементарна база будућег развоја туризма ове области. 
 
Општина Беране би требало да буде препозната на туристичком тржишту  по својој 
сачуваној природи, здравој храни, односно по туристичким производима који се могу 
развијати и задовољавати специфичне потребе одређених сегмената тражње (субтржишта: 
еко-туризам, излетнички туризам, културни, разне врсте спортског туризма попут 
пјешачења, планинарења, вожње бицикла и сл.)  
 

 
 

Слика бр. 3 Станови у Пешића рупи 

Саобраћај и комуникације и информационе и комуникационе технологије (ИЦТ) 
 
Развијена инфраструктура је један од основних предуслова квалитетног пословног 
окружења. Стање инфраструктуре може да буде одлучујући фактор који ће определити 
привредника да инвестира или одустане од планираног улагања на одређеној територији.  
 
Путеви и саобраћај 
 
Постојећа мрежа саобраћајница у центру Берана настала је спонтано пратећи развој града. 
Актуелна мрежа саобраћајница релативно задовољава потребе Берана као градског 
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насеља. Велики број градских саобраћајница је у потпуности реконструисан и задовољава 
потребе у складу са пројектно техничком документацијом и стандардима за ову врсту 
саобраћајница.  
 
У наредном периоду потребно је реконструисати поједине саобраћајнице на читавој 
територији општине и уредити их хоризонталном и вертикалном сигнализацијом. 
 
На подручју Општине постоји 377 км категорисаних локалних путева, од чега је 205 км 
асфалтираних путева, а 172 км неасфалтираних. На подручју наше општине је 600 км 
шумских некатегорисаних путева. 

Животна средина 
 

Земљиште 
 
Према катастарским подацима општина Беране, од укупно расположиве површине 
земљишта, 65.518 ха, на обрадиво земљиште отпада 22%, осталог земљишта има 41%, док 
шуме покривају простор од 37%.  
 
Минералне сировине 

 
Богатство у минералним ресурсима могло би да буде један од предуслова за развој 
привреде беранске општине. У Мапи ресурса су управо мрки угаљ, опекарске глине, 
техничко-грађевински камен и шљунак и пијесак препознати као главни 
ресурси/потенцијали општине Беране. 
 
Лежишта и експлоатација минералних сировина: 
 
Мрки угаљ 
Јавља се у беранском и поличком угљеносном и језерском басену површине око 30 и 12 
км2, подијељеног на четири ревира: Будимља, Петњик, Загорје и Беране. Укупне резерве 
по документацији која прати рудник мрког угља Иванград – Беране су: геолошке 
157.933.410 т, а експлоатационе 18.511.870 т. 
 
Руде олова и цинка 
Рудни реон планине Сјекирице (Стрмошне баре) која се налази 15 км јужно од Берана по 
геолошким истраживањима 1973-93. године је једно од најперспективнијих лежишта руде 
олова и цинка, чије су процијењене резерве око 16.500.000 т. 
 
Опекарске глине 
Познати и истражени локалитети опекарских глина одговарајућег квалитета за 
производњу опекарских производа су: Будимља (Росуљ, Дубље и Дојковице), Јасиковац и 
Јаштак-Полица површине 10+10+10 ха процијењених резерви преко 6 000 000 м3 које 
прати угаљ. 
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Архитектонско-грађевински, украсни камен и гранит 
Кањон-корито ријеке Бистрице у дужини више од 15 км располаже са гранитним каменом 
сиво-зеленкасто тамне боје која се може обрађивати као мермер односно гранит. 
Испитивања и истраживања нијесу довољно извршена. 
 
Шљунак и пијесак 
У кориту ријеке Лим, на већем броју локалитета, врши се експлоатација ријечног шљунка 
и пијеска од којих су познатија: Доња Ржаница, Пешца, Пода и Брзава, која нијесу 
довољно дефинисана у досадашњем периоду, а за очекивати је да ће будућа приватна 
иницијатива промијенити постојећи однос и валоризовати га у функцију одрживог развоја 
овог краја. Током 2009. године из корита ријеке Лим укупно је експлоатисано 16.700 м³ 
шљунка и пијеска. 
Управљање отпадом 

 
Локална самоуправа је дефинисала концепт којим ће се управљати отпадом у наредном 
периоду, а који подразумијева дефинисање привременог одлагалишта чврстог комуналног 
отпада у складу са чл. 78 Закона о управљању отпадом, успостављање система 
селективног одлагања отпада и рециклажу, санацију одлагалишта на Васовим водама, као 
и проналажење трајног рјешења када је ријеч о интегрисаном управљању отпадом за цио 
Сјевер Црне Горе, у договору са осталим општинама Региона и релевантним 
Министарством.  
 

Управљање водама 
 
Кроз подручје општине Беране протиче ријека Лим са својим притокама, у дужини од око 
20 км, од мјеста Ријека Марсенића до мјеста Биоче (десна обала) и од мјеста Ријека 
Марсенића до моста на Брзави (лијева обала). Лим извире из Плавског језера. Са десне 
стране у ријеку Лим улијевају се Шекуларска ријека, Калударска ријека, Дапсићка ријека 
и Љешница, а са лијеве стране Бистрица и Манастирска ријека. Осим поменутих ријека, у 
Лим се улијева и већи број потока и сушица. Ријека Лим са својим притокама припада 
Црноморском сливу, и одводи око 98 % воде са територије општине Беране.  
 



  32 
 

 
 

Слика бр. 4 Лим испод Фабрике целулозе 
 

Због великих нагиба у коритима, Лим и његове притоке имају карактер бујичастих ријека, 
код којих је заступљено турбулентно кретање и пренос великих количина неорганског и 
органског материјала, као што су шљунак, пијесак, камење, дрвеће и др. Из тих разлога, 
Лим и његове притоке карактеришу појаве честих поплава, када се Лим усљед високог 
водостаја разлијева по својој алувијалној равни, плави је, поткопава обале, наноси много 
материјала и таложи га по нерегулисаном кориту. Поткопавањем обала прави велике 
штете на пољопривредним земљиштима, почев од Трепче до улаза у Тифранску клисуру и 
у селу Лукавица, низводно од Тифранске клисуре. На тим подручјима корито Лима је 
нестабилно, јер се рачва и тече у неколико рукаваца. Поплаве се дешавају готово сваке 
године у прољеће, у вријеме отапања снијега са околних планина  и у јесен, услед 
појачаних количина падавина. 
 
Поред побројаних водотока, на подручју планине Бјеласице налазе се и Велико Шишко 
језеро, Мало Шишко језеро, Пешића језеро, Велико Урсуловачко језеро и Мало 
Урсуловачко језеро. 
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Слика бр. 5 Пешића језеро 
 
 

 
 

Слика бр. 6 Извори код Пешића језера 
 

Данас се водоснабдијевање града и приградских насеља, углавном, врши из Мерића врела 
код Лубница, које је каптирано и магистралним водом спојено са пумпном станицом у 
Беранама. Дистрибутивна мрежа (примарна и секундарна) је око 161 км и користи је 
нешто преко 70% од укупног броја становника Берана, колики је и просјек на нивоу цијеле 
државе (Мапа ресурса, 2011). Канализациони систем, укупне дужине 19,8 км, покрива 
град и дјелимично околна насеља Берансело, Долац, Доње Луге и Пешца. Наведеним 
системом обухваћено је 34% становништва општине, тј. 56% становништва које је 



  34 
 

прикључено на водоводну мрежу. Већина домаћинстава која нијесу прикључена на 
канализациону мрежу имају своје септичке јаме. Како у општини Беране не постоји уређај 
за пречишћавање отпадних вода, сва канализација се без икаквог третмана испушта 
директно у Лим или у друге, мање водотоке. 
 

Природна баштина, управљање и очување природних ресурса 
 
Природна баштина 

 
НП Биоградска гора која се налази у центру Бјеласице обухвата површину од 5650 ха, од 
које 1800 ха припада општини Беране. На подручју општине Беране нема паркова природе 
и резервата.  

 
Природни ресурси 

 
Свим природним ресурсима, који могу бити значајни потенцијал општине, управља Црна 
Гора преко надлежних министарстава. Иако је улога општине ограничена, постоји велики 
интерес локалне самоуправе да учествује у стварању услова за коришћење природних 
ресурса који се налазе на њеној територији. 
 
Као што је већ наведено, општина Беране је богата минералним сировинама: мрки угаљ, 
руде олова и цинка, опекарска глина, архитектонско-грађевински, украсни камен и гранит, 
као и шљунак и пијесак. 

 
Поред минералних сировина, и шуме представљају веома значајан природни ресурс за 
развој овога краја, а чине га: четинари (смрча, јела, бор итд.) и лишћари (углавном букове 
шуме). У државној својини годишњи сјечиви етат бруто масе је: 
 

- за четинарске шуме 25.000 м3 
- за лишћарске шуме (букове) 15.000 м3. 

 
Дрвна запремина привредних шума износи 4.371.954 м3. 
 
Паркови, лов и риболов и управљање шумама  
 

Паркови 

Укупна површина градских паркова у Беранама износи 45 ха, површина зеленила за 
рекреацију 14,5 ха и површина блоковских зеленила 6 ха. Паркови и зелене површине у 
урбаним зонама насеља представљају важне елементе очувања биодиверзитета и могу 
послужити у образовне и промотивне сврхе, уређивањем дијелова изворним аутохтоним 
врстама  и заједницама. 

 
Лов и риболов 
 

Територија општине Беране је подијељена на ловиште Беране и ловиште Петњица, у 
којима је дозвољен лов на сљедеће врсте ловне дивљачи: дивља свиња, вук, лисица, зец, 
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фазан, јаребица, препелица, тетријеб, док су мрки медвед и срна стављени под заштиту. 
Међутим,  поред заштите, ове врсте дивљачи се убијају и од стране самих ловаца.  
У ријекама које располажу знатном енергетском снагом и у језерима живи неколико врста 
риба (младица, пастрмка, липљен, мрена, скобаљ, јегуља и др.), што представља повољне 
услове за развитак спортског риболова. О врстама, степену заштите и угрожености више еј 
наведено у дело у Биодиверзитету. 

 
Управљање шумама  

 
Укупна површина шума и шумског земљишта на подручју општине Беране  износи 27 856 
ха. Од те површине, привредне шуме захватају површину од  21 167 ха. Дрвна запремина 
привредних шума је 4 371 954 м3 или просјечно 207м3/ха. 
 
Управа за шуме, Подручна јединица Беране, газдује на скоро 27.856 ха, та површина је 
издијељена на седам газдинских јединица, са годишњим етатом од 41.000 м3 бруто дрвне 
масе,  а чега су годишње количине 70%  четинари, а 30%  лишћари. Шест газдинских 
јединица је путем конкурса од стране Управе за шуме дато на коришћење концесионарима 
који су се квалификовали, на период од 7 и 15 година,  путем концесионих уговора 2008 
године.  Последњих година Управа за шуме,  П.Ј. Беране, извршила је пошумљавање на 
површини од 605 ха и утрошила 850 000 садница, а 80 000 садница је дала без накнаде 
приватним власницима шума који су показали интересовање да изврше пошумљавање 
својих површина. 

 
П.Ј. БЕРАНЕ6 

A Privredne šume 21 167,32 ha 
  visoke šume 13 158,26 ha 
  izdanačke šume   2 492,31 ha 
  šikare    5 516,72 ha 

B Drvna zapremina   
  Drvna zapremina privrednih šuma   -  4 371 954 m3     prosjek 271 m3/ha 
  Bez šikara          -  4 236 814 m3     prosjek 207 m3/ha 
      
  jela  1 429 106 m3 
  smrča  932 852 m3 
  crni bor  56 958 m3 
  bijeli bor  93 578 m3 
  munika  49 309 m3 
  molika  100 475 m3 
  bukva  1 532 663 m3 
  hrast kitnj. 85 600 m3 
  cer  50 623 m3 
  grab  10 990 m3 
  plem.lišć  3 180 m3 
  meki lišćar 21 576 m3 
  ostali tvrdi lišćar 5 044 m3 

                                                
6 Uprava za šume  



  36 
 

C Gazdinske jedinice 

  

1. G.J. Kaludarsko – Dapsićka rijeka           važnost od 2003 god. do 2012 god. 
 - Površina g.j. 6.697,25ha   
 - Nadmorska visina od 653m do 1963m  
 - Stanje šumskog fonda 805.084m3      ( 593.895,0 četinara i 211.019,0 lišćara ) 
 - Broj odjeljenja 99.    
 - Plan sječa – prebirne sastojine  –                       44.885m3 

  
- jednodobne sastojine ( glavne s.)– 54.145 m3 
-    jednodobne sastojine ( prorede ) –  14.545 m3 

      
 -  Procenat četinara 67. %   

 
-  Procenat lišćara   33. % 
   

 

 

2. G.J. Šekularske šume                   važnost od 2004 god. do 2013 god.  
 - Površina g.j. 2827,98ha   
 - Nadmorska visina od 762m do 1990,5m  
 - Stanje šumskog fonda 775.092m3 (510.555,0 četinara i 264.537,0 lišćara ) 
 - �roj odjeljenja 64.    
 - Plan sječa  - glavni prinos četinara –   62.590m3 
           - glavni prinos lišćara  –    28.371m3  90.961m3 
           - proredni prinos četinara – 5.855m3 
           - proredni prinos četinara –    451m3    6.306m3 
      
 - Procenat četinara 70.37 %   

 
- Procenat lišćara   29.63 % 
   

 

  

3. G.J. Jelovica                               važnost od 2011 god. do 2021 god.  
- Površina g.j. 4930ha    
- Nadmorska visina od 700m do 2137m  
- Stanje šumskog fonda 1.303.296 m3 (815.672 m3 četinara i 487.623 lišćara) 
- Broj odjeljenja 97.    
- Plan sječa  - Raznodobne šume (Prebirne sječe ) – 93,796 m3 
         - Jednodobne šume   (oplodne sječe )  - 3.748  m3 
         - Jednodobne šume  (proredne sječe ) – 4.197 m3 
     
- Procenat četinara 62,59 %   
- Procenat lišćara   37,41 % 
   

 

  

4. G.J. Mrtvica – Tivran      važnost od 2006 god. do 2015 god  
 - Površina g.j. 6.684ha (5780,9 ha 86.5% pod šumom a 907.2 ha 13.5% neobraslo) 
 - Nadmorska visina - od 630m do 1754m   
 - Stanje šumskog fonda  466.249m3 ( 331.822m3 četinara i 134.427m3 lišćara ) 
 - Broj odjeljenja 141.    
 - Plan sječa                                 -   glavni prinos  –   34.367m3  
           proredni prinos – 23.874m3 
      
 - Procenat četinara 71.10 %   

 
- Procenat lišćara   28.90 % 
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5. G.J. Turjak                            Važnost od 2007 god. do 2016 god.    
 - Površina g.j. 3.484ha (2974.4 ha 85.4% pod šumom a 510.2 ha 14.5% neobraslo) 
 - Nadmorska visina - od 630m do 1754m     
 - Stanje šumskog fonda 342.141m3(149.813m3-43.7% četinara i 192.328m3-56.3% lišćara ) 
 - Broj odjeljenja 143.      
 - Plan sječa                             -      glavni prinos  –   34.323m3    
            -     proredni prinos –  2.591m3   
       
 - Procenat četinara 71.10 %     

 
- Procenat lišćara   28.90 % 
     

6. G.J.– Skrivena                                      Važnost od 2007 god do 2016 god. 
 - Površina  g.j  1414,73ha (1115,6ha 79% obraslo šumom a 299,13ha 21% neobraslo) 
 - Nadmorska visina - od 1164m Đuranovića luke do 1972m Krš Camov 
 - Stanje šumskog fonda 344118m3 (308528m3-90% četinara  i 35592m3- 10% lišćara ) 
 - Broj odjeljenja 33 
 - Plan sječa                                    - Glavni prinos – 30807m3 
                        �                               - Proredni prinos – 20596m3 
       
 - Procenat četinara  90% 

 
- Procenat lišćara    10% 
 

 Шуме су природни екосистеми, који човјеку, флори и фауни пружају велики број услуга и 
производа. Неке од функција шуме су:  

 
- Еколошка: Регулација водних режима, регулација климе, станиште за биљке и 

животиње, апсорбција ЦО2 из атмосфере  и др. 
- Економска: Производња дрвета, недрвни шумски производи (љековито биље, 

шумски плодови, печурке), лов, рекреација и туризам, резерва економске вриједности за 
власника шуме, приходи од финансијских инструмената за апсорбцију ЦО2. 

- Социјална: Снабдијевање локалног становништва енергијом дрвета, обликовање 
пејзажа, образовање и истраживање. 

 
Иначе, шуме у Црној Гори складиште 3,3 милиона тона ЦО2, регулишу водне режиме и 
станиште су бројних биљака и животиња. 

 
 Контаминирана мјеста и загађење земљишта, природне опасности и 
 технолошки ризици 
 

На основу података Агенције за заштиту животне средине Црне Горе, једино подручје 
које је изложено технолошком ризику јесте околина велике трафостанице у склопу 
Индустријске зоне Рудеш, док загађених подручја нема на територији општине Беране. 
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БИОДИВЕРЗИТЕТ 

 
 
За општину Беране је карактеристичан велики биодиверзитет, гдје на малом простору 
живе различите врсте организама образујући заједнице разних нивоа. Биолошка 
разноврсност је условљена разликама у саставу тла, рељефу, клими и другим еколошким 
факторима. Током историје Земље овдје су се дешавали процеси који су довели до 
издизања планинских масива, стварања ледника и језера, топљења ледника и отицања 
језера. Све то је утицало на промјене живог свијета који се током времена прилагођавао 
условима животне средине. 
 

 
 

Слика бр. 7 Мрки медвјед  (Ursus arctos) 
 

Обликовање7 овог простора започело је у карбону, када су вулканске активности 
издвојиле највише врхове планина, а у другој половини терцијера издигли су се Динариди 
са масивом Проклетија и планинама Комови, Бјеласица, Смиљевица, Турјак, Влахови и 
Лађевци. У дилувијуму се смјењују глацијација и интерглацијација које доводе до даљих 
промјена на овом простору. Дешавања у ксеротерму доводе до појаве суве и топле климе, 
па се медитеранско-субмедитерански живи облици шире са југа према сјеверу, мијењајући 
структуру биоценоза, нарочито на отвореним типовима станишта каква су стијене, сипари, 
камењари, ливаде и планинске рудине.  
 
Разноврсност и интеракција еколошких фактора на подручју Берана  стварали су 
различита станишта, од лимске долине преко котлина и кањона његових притока, до 
густих шума, планинских пашњака, језера и голих врхова. Беране се налазе на 
миграторном правцу многих птица и других животиња од Златибора и Копаоника преко 
Проклетија и обрнуто, постајући привремено или стално стециште различитим врстама. 
 
Простор Берана карактерише умјерено топла и умјерено влажна клима, компонована из 
мозаика микроклима пустињског, медитеранског, субмедитеранског, умјерено-
континенталног, континенталног и арктичког типа. Разноврсност микроклима у садејству 

                                                
7 Monografija Berana 
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са разноврсном геолошком подлогом и типовима земљишта омогућили су разноликост 
биолошких система и њихову еволуцију.  
Угрожавање биодиверзитета врши човјек, у настојању да обезбиједи што већи економски 
интерес. У том циљу уништавају се поједини организми чиме се смањује биодиверзитет 
директно. Но, он се смањује и промјеном услова живота, као што је сјеча шума, загађења и 
друго. Да би се заштитио биодиверзитет морају се заштити не само угрожени организми 
већ и њихова станишта, њихове заједнице и екосистеми. Заштита угрожених врста и 
њихових станишта је важан дио стратегије очувања укупног биодиверзитета. Биолошки и 
еколошки концепт очувања биодиверзитета подразумијева праћење природних процеса, 
рационално коришћење и обезбјеђивање трајно одрживог развоја и обнављање биолошких 
ресурса земље.  
 
Иако није било посебних научних истраживања о биодиверзитету Берана, о њему се може 
судити на основу радова који се односе на поједина подручја ближег и ширег окружења. 
Истраженост8 флоре у Беранама  и Црној Гори се разликује од групе до групе. Најмање су 
истражене алге, мало више података има о лишајевима и маховинама, док су васкуларне 
биљке највише истраживане. Број врста високопланинских биљака на 10 км2 у Црној Гори 
је 22,7,  већи број је само на Корзици (34,5) и Криту (23,6). Број ендемичних врста 
васкуларних биљака у Црној Гори је 223, број локалних ендема Црне Горе је 46, а Берана 
20. 
 

Биодиверзитет Берана својом ендемичном и локално ендемичном флором и фауном као 
дио Проклетија, карактерише се као центар високопланинског диверзитета не само 
Балкана, већ и шире. Овај простор има висок степен специјског, али и диверзитета 
станишта и предјела (Ландсцапе диверситy). Он обилује изворним екосистемима и 
ријетким, заштићеним, ендемичним и реликтним врстама.  
 

ФЛОРА 
Флору Берана чине све биљне врсте које се налазе на њеној територији. Биљне врсте су 
основни градитељи биоценоза, екосистема и вегетације. Вегетацијски појасеви, биоценозе 
и екосистеми детерминисани су присуством доминантних флорних елемената. По 
разноврсности флоре ово подручје спада у најинтересантније у Црној Гори, што је 
посљедица разноликости географско-климатских услова и еколошког окружења, као и 
додира на овом подручју медитеранског и проклетијског сектора. Како је закључио 
Кошанин, на формирање флоре овог краја као и читавог Балкана, пресудну улогу је имао 
карактеристични слијед климатских прилика од краја терцијера (плиоцена) до данас.  
Иако је флора овог подручја била интересантна за прве истраживаче, она до данас није 
довољно истражена. Њу представљају многе врсте широког распрострањена, али има и 
оних које су ендемичне за Балкан, Црну Гору и за ово подручје. На планинама и рјечним 
кањонима расте преко 1000 врста биљака, што је скоро трећина флоре Црне Горе. У 
пространим шумским комплексима расте велики број врста дрвећа, чији је распоред 
условљен висинском разликом, с обзиром да се по правилу са повећањем сваких 100 м н. 
в. температура смањује за 0,5 Ц0. У нижим предјелима расту храст, јасен, бријест, граб, 
                                                
8 Monografija Berana 
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клен, липа, дријен, лијеска. У вишим предјелима присутни су четинари смрча, јела и бор, а 
од листопадног дрвећа буква, бреза, јасен и јавор. Од ријетких врста расту молика, 
муника, тиса, бор кривуљ и планинска клека. Бројне су и разноврсне васкуларне биљке 
које прекривају цвијетне ливаде, пукотине стијена и планинске врлети, међу којима је 
велики број ендемичних и љековитих биљака.  
 

 

Слика бр. 8 Прољеће на Јеловици 

 
Космополитске и субкосмополитске биљке – присутне су на свим континентима, као 
што  су: троскот (Полyгониум авицуларис), маслачак (Тараxацум оффицинале), боквица 
(Плантаго мајор), коприва (Уртица диоица), трстика (Пхрагмитес цоммунис), водена 
лећа (Лемна минор), обични жабочун (Алисма плантаго-аqуатица), широколисни рогоз 
(Тyпха латифолиа), коврчасти мријесњак (Потамогетон цриспус), овсик (Бромус 
сецалинус), љуљ (Лолиум темулентум), дивљи мак (Папавер рхоеас), различак 
(Центауреа цyанус), кукољ (Агростема гитхаго), пољска горушица (Синапис арвенсис), 
пасја мљечика (Еупхорбиа хелиосцопиа), обична лобода (Цхеноподиум албум), црна 
помоћница (Соланум нигрум), обични чичак (Арцтиум лаппа), росопас (Цхелиодониум 
мајус), пречице (Лyцоподиум цлаватум), раставићи (Еqуисетум арвенсе), маховине 
јетрењаче (Марцхантиа полyморпха), маховин власак (Полyтрицхум цоммуне), папрат 
навала (Непхродиум филиx-мас), слатка папрат (Полyподиум вулгаре), навала (Дрyоптериx 
филиx-мас), лишајеви (Цладониа рангиформис, Уснеа барбата, Xантхориа париетина, 
Грапхис сцрипта, Рхизоцарпон геограпхицум).   
 
Европски флорни елементи – то су типичне биљне врсте за простор Европе, као што су: 
клен (Ацер цампестре), јавор млијеч (Ацер платаноидес), бијели јасен (Фраxинус 
еxцелсиор), храст китњак (Qуерцус петраеа), ситнолисна липа (Тилиа цордата), црна јоха 
(Алнус глутиноса), лијеска (Цорyлус авеллана), црна зова (Самбуцус нигра), горски бријест 
(Улмус глабра), свибовина (Цорнус сангуинеа), крхка врба (Салиx фрагилис), жутика 
(Берберис вулгарис), дивља ружа (Роса цанина), длакави шаш (Цареx хирта), копитњак 
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(Асарум еуропаеум), шумарица (Анемоне немороса), плућњак (Пулмонариа оффициналис), 
црни гавез (Сyмпхyтум оффицинале), ливадска кадуља (Салвиа пратенсис), боквица 
(Плантаго ланцеолата). 
 
Средњеевропски флорни елементи- имају средиште распрострањења у Средњој Европи, 
а код нас их има доста у листопадним шумама, од којих су најчешће врсте: обични граб 
(Царпинус бетулус), обична буква (Фагус сyлватица), китњак (Qуерцус петраеа), горски 
јавор (Ацер псеудоплатанус), великолисна липа (Тилиа платyпхyллос), тиса (Таxус 
баццата), павит (Цлематис виталба), млађак (Цорyдалис цава), медвеђи лук (Аллиум 
урсинум), режуха (Цардамине булбифера), зимзелен (Винца минор), велебиље (Атропа 
белладонна), козлац (Арум мацулатум). 
 
Субмедитерански флорни елементи (јужноевропски) - код нас се јављају на 
микроклиматски повољним мјестима, а најчешће биљне врсте су: медунац (Qуерцус 
пубесценс), маклен (Ацер монспессуланум), дријен (Цорнус мас), златињак (Асплениум 
цетерацх), удиковина (Вибурнум лантана). 
 
Бореални флорни елементи – то су биљке чије је средиште распрострањења у подручју 
сјеверних четинарских шума (тајги), а код нас се налазе као остаци, реликти, из раздобља 
ледене климе. У нашим хладним стаништима одржале су се у смрчевим шумама горског 
подручја и цретова са типичним врстама: сухоперка (Ериопхорум ангустифолиум), горска 
дјетелина (Менyантхес трифолиата), црвоточина (Лyцоподиум аннотинум), крушчица 
зелена (Пyрола цхлорантха), срцасти чопотац (Листера цордата), медвјеђе ухо 
(Арцтостапхyллос ува-урси), смрча (Пицеа абиес), дволисни процијеп (Маиантхемум 
бифолиум), петров крст (Парис qуадрифолиа), крушчица (Пyрола минор), округласта 
крушчица (Пyрола ротундифолиа), клека (Јуниперус цоммунис), бијели бор (Пинус 
сyлвестрис), јасика (Популус тремула). 
 
Аркто-алпски флорни елементи – то су биљке чије је средиште распрострањења у 
хладним подручјима арктичких тундри на сјеверу Европе и у високим планинама на југу 
Европе. У нашим планинама типичне врсте ове флоре су: френица (Дрyас оцтопетала), 
каменика (Саxифрага паницулата), клека (Јуниперус нана), ваздазелени шаш (Цареx 
семпервиренс), сиништара (Гентиана цлусии), планински столисник (Ацхилеа 
абротаноидес), пасвица (Салданелла алпина), честика (Тхалспи ротудифолиум), бор 
кривуљ (Пинус муго).  
 
Ендемични флорни елементи – представљају биљне врсте присутне на простору Берана, 
а ендемити су Црне Горе и оближњег подручја.  
 
Од балканских ендемита присутни су: звончац црногорски (Едриантхус монтенегринус), 
звончић (Цампанула пyрамидалис), врисак (Сатуреа субспицата), каранфил николин 
(Диантхус николаи), зечина (Центауреа николаи), процјепак (Сцилла лакусици), јавор 
глувач (Ацер обтусатум), жутица шарена (Гениста тинцториа), јаглика (Примула верис), 
кукуријек (Хеллеборус одорус), мртва коприва (Ламиум орвала), љиљан шумски (Лилиум 
мартагон), трозупка (Цардамине трифолиа), лазаркиња дерфлерова (Асперула дорфлери), 
звончић (Едриантхус југославицус), мљечика црногорска (Еупхорбиа монтенегрина), 
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костолом (Нартхециум сцардицум), чуваркућа (Семпервивум косанинии), дивизма 
(Вербасцум сцардицум).  
 
Реликтну флору чине врсте: муника (Пинус хелдреицхии), молика (Пинус пеуце), хајдучица 
језиколисна (Ацхиллеа лингулата), пушина (Силене ацаулис ссп. балцаница), костолом 
(Нартхециум сцардицум), тиса (Таxус баццата), јавор планински (Ацер хелдреицхии), 
копитњак (Асарум еуропеум), звончић округласти (Цампанула гломерата), панчићиа 
српска (Панцициа сербица), одољен панчићев (Валериана панциции), павенка округласта 
(Јасионе орбицулата). 
 
Глацијални реликти су: петопрста (Потентила монтенегрина),  гушарка (Арабис алпина), 
мужица космата (Андросаце виллоса), звјездан алпски (Астер алпинус), каменика 
зимзелена (Саxифрага семпервивум), врба пузава (Салиx ретуса), блаженак планински 
(Геум монтанум), маховина (Селагинелла сп.), љутић (Троллиус еуропаеус), молика (Пинус 
пеуце), муника (Пинус хелдреицхии), горски јавор (Ацер хелдреицхии), метлица (Мyрицариа 
ернестии-маyери), зановијет (Цyтисус томмасинии), блечићева вулфенија (Wулфениа 
блециции), грахорица црногорска (Вициа монтенегрина), николина љубичица (Виола 
николаи), јавор глувач (Ацер обтустатум), јавор (Ацер интермедиум),  црнкаста боквица 
(Плантаго атрата ссп. ангустифолиа), полегла смилка (Гнапхолиум супинум ссп. 
балцаница), лисичји репак (Алопецурус герардии ссп. пантоцсекии).  
 

Љековите биљке и шумски плодови 
 
Љековите биљке у овом крају народ користи од давнина, мада је њихово проучавање 
новијег датума. Користе се биљке благог дејства, оне које садрже етарска уља, горке 
материје, опоре састојке, антисептике, фитонциде и друга једињења. Научна истраживања 
су потврдила да су биљке са овог подручја са већим садржајем љековитих супстанци од 
биљака из других крајева Европе, као што је случај са етарским уљем клеке из овог 
подручја. 

 
Познато је више стотина врста љековитих биљака у овом крају, а најчешће коришћене су: 
клека (Јуниперус цоммунис), бијели сљез (Алтхаеа оффициналис), јагорчевина (Примула 
верис), линцура (Гентиана лутеа), медвеђе грожђе (Арцтостапхyлос ува-урси), бијела 
врба (Салиx алба), боквица (Плантаго мајор), борач (Бораго оффициналис), булка 
(Папавер рхоеас), чуваркућа (Семпервивум тецторум), димњача (Фумариа оффициналис), 
дивизма (Вербасцум тхапсифорум), гавез (Сyмпхyтум оффицинале), хајдучка трава 
(Ацхиллеа миллефолиум), горка дјетелина (Менyантхес трифолиата), имела (Висцум 
албум), милодух (Хyссопус оффициналис), камилица (Матрицариа цхамомилла), 
кантарион (Хyперицум перфоратум), шибиковина (Вибурнум опулус), ким (Царум царви), 
пелин (Артемисиа вулгарис), коприва (Уртица диоица), липа (Тилиа цордата), локвањ 
(Нyмпхаеа алба), мајкина душица (Тхyмус серпyллум), маслачак (Тараxацум оффицинале), 
мртва коприва (Ламиум албум), мацина трава (Валериана оффициналис), оман (Инула 
хелениум), пелен (Артемисиа абсинтхум), петровац (Агримониа еупаториа), плућњак 
(Пулмонариа оффициналис), подбјел (Туссилаго фарфара), ранилист (Стацхyс 
оффициналис), раставић (Еqуисетум арвенсе), разгон (Вероница оффициналис), трава ива 
(Теуцриум монтанум), трава од срдобоље (Потентила томентилла), троскот (Полигонум  
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авицуларе), поточарка (Настуртиум оффицинале), вербена (Вербена оффициналис), 
росаница (Алцхемилла вулгарис), враниловка (Ориганум вулгаре), здравац (Гераниум 
мацроррхизум), зова (Самбуцус нигра), мразовац (Цолцхицум аутумнале), ждраљевина 
(Галега оффициналис), боровница (Вацциниум мyртиллус), брусница (Вацциниум витис 
идеа), дријен (Цорнус мас), глог (Цратаегус оxyацантха), купина (Рубус фрутицосус), 
лијеска (Цорyлус авеллана), шипурак (Роса цанина), малина (Рубус идаеус), шумска јагода 
(Фрагариа весца), трњина (Прунус спиноса), дивља јабука (Малус силвестрис), дивља 
крушка (Пирус цоммунис), дивља трешња (Прунус авиум). 

 
ВЕГЕТАЦИЈА 

Вегетацију Берана чине све биљне заједнице (фитоценозе) које се налазе на њеној 
територији. Присуство и распоред вегетацијског покривача условљен је географским 
положајем, рељефом, педолошком подлогом и другим еколошким факторима. Ти фактори 
су условили како хоризонтални, тако и вертикални распоред вегетације Берана. Природна 
оивиченост простора Берана планинским масивима који се према Лиму спуштају са свих 
страна, условили су сличан распоред вегетације у вертикалном и хоризонталном правцу. 
Знатан утицај на садашње стање вегетације имао је и човјек, чијим дјеловањем су 
нарочито измијењени нижи појасеви вегетације и претворени у антропогене екосистеме.  
 

 

Слика бр. 9 Југославенски звончац (Edrianthus jugoslavicus) 

 

Цјеловитог научног приказа вегетације Берана није било, али сви научници-ботаничари 
који су проучавали вегетацију Балканског полуострва и Црне Горе почев од аустријанца 
Антона Кернера и нашег Јована Цвијића, преко чеха Јозефа Панточека, италијана Антониа 
Балдачија, чеха Бохуслава Хорака и Јозефа Рохлене, па до Карла Бошњака, Вилотија 
Блечића, Ернеста Маyера, Радомира Лакушића, Сергеја Муравјева, Вукића Пулевића, 
Халила Маркишића, Сеада Хаџиаблаховића и Златка Булића, посјећивали су беранске 
планине Бјеласицу, Смиљевицу, Мокру, Туријак, Влахове и Лађевац9. 

                                                
9 Monografija Berana 
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У биогеографском смислу вегетација Берана припада Холартичкој области са  
Евросибирско-северноамеричком и Алпско-високонордијском регијом. Прва регија је 
заступљена илирском (динарском), а друга високодинарском провинцијом. Илирска 
провинција је на простору Берана заступљена проклетијским сектором, а високодинарска 
провинција високопроклетијским сектором.   

Преко простора Берана остварена је веза планинског проклетијског сектора са 
дурмиторским сектором високонордијске провинције преко планинског субсектора 
југозападних Проклетија и Комова коме припада Бјеласица и са родопским сектором 
шарско-родопске провинције алпско-високонордијске регије преко планинског субсектора 
сјевероисточних Проклетија коме припадају Смиљевица, Туријак, Влахови и Лађевац.  
Вегетација Берана је груписана у оквиру климатских зона у појасеве са карактеристичним 
екосистемима и одговарајућим животним формама. Поред карактеристичног екосистема и 
животне форме, у сваком појасу се налазе и други екосистеми који су мозаично 
распоређени и додатно обогаћују пејзажне вриједности овог подручја, што се може 
видјети из вегетацијске карте Берана10 (Слика 1). 

Законитости распореда вегетацијских појасева су у узрочној вези са климатским 
промјенама, са модифицираним факторима рељефа и геолошко-педолошким 
специфичностима појединих дјелова ових профила. Од равничарског дијела беранске 
котлине која се налази на 600 мнв па до планинских врхова до 2200 мнв смјењују се 12 
вегетацијских појасева  у вертикалном смислу, чији је  хоризонтални распоред циркуларан 
и предвојен ријеком Лим. У оквиру сваког појаса налази се велики број станишта и 
екосистема. Сличан је распоред вегетацијских појасева са обе стране Лима, на чијој се 
лијевој страни налзи планински масив Бјеласица а на десној Смиљевица, Мокра, Туријак, 
Влахови и Лађевац. Разлике које постоје између ових масива условљавају и разлике у 
вегетацији.  
 
У продромусу биљних заједница Црне Горе на вертикалном и хоризонталном профилу 
вегетација се диференцира на велики број класа, редова, свеза и асоцијација, од којих је 
велики број присутан на простору Берана (Табела 1). 
                        

Табела 1: Број  биљних заједница Црне Горе и Берана11 
 

категорије    Црна Гора   Беране   
проценат 

  класа          37       26   70,27 
  ред         53       30   56,60 
  свеза          97       47   48,45 
  
асоцијација 

      267       87   32,58 

Изглед и распоред вегетацијских појасева условљен је стаништем и заједницом биљака 
које на њему живе. Идући од обале Лима, присутни су сљедећи вегетацијски појасеви са 
карактеристичним заједницама и флорним елементима:  

                                                
10 Monografija Berana 
11 Monografija Berana 
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1. Врба и вријесина (метлица)  (Салици - Мyрицариетум ернести маyери) са ендемичном 
терцијерно-реликтном врстом Мyрицариа ернести маyери Лакушић, налази се на 
шљунковитој подлози поред Лима у беранској котлини. 
2. Врба и јоха  (Оxали-Алнетум инцанае Блеч). Налази се уз обале Лима, као и уз обале 
његових притока. У спрату дрвећа присутне су врсте: горски јавор (Ацер псеудоплатанус), 
бијели јасен (Фраxинус еxцелсиор), бијела јоха (Алнус инцана), а од шибља присутни су: 
љиговина (Рхамнус фаллаx), глог (Цратаегус моногyна), лијеска (Цорyлус авеллана), 
хајдучка опута (Дапхне месереум), црна зова (Самбуцус нигра), клека (Јуниперус 
цоммунис), козокривна (Лоницера xyлостеум). У спрату зељастих биљака најчешће врсте 
су: кисјелица (Оxалис ацетоселла), лазаркиња (Асперула одората), здравац (Гераниум 
робертианум), хмељ (Хумулус лупулус), мента (Ментха лонгифолиа) и др. 

 
 

Слика бр. 10 Бор кривуљ (Пинус муго) 
 
3. Шуме храста сладуна и китњака са цером (Qуерцетум петраеае-церрис)– Присутне 
су на јужним странама пермокарбонских формација и киселог тла брдског појаса до 700 
мнв вертикалног распрострањења, а хоризонтално је заступљена око Доње Рженице, Доца 
и Лушца, Будимје, Љешнице и Лаза. Едификаторске врсте су сладун (Qуерцус франетто), 
цер (Qуерцус церрис), дивља крушка (Пyрус пyрастер), дивља јабука (Пyрус малус), дивља 
трешња (Прунус авиум), дријен (Цорнус мас), свиб (Цорнус сангуинеа), клијен (Ацер 
цампестре), црни јасен (Фраxинус орнус), трњина (Прунус спиноса), глог (Цратаегус 
моногyна), шипурак (Роса цанина), власуља (Фестуца хетеропхyлла), руњика (Хиерациум 
мурорум), козоношка (Лороглоссум херцинум ссп. цапринум), честославица (Вероница 
цхамаедрyс), зановијет (Цyтисус нигрицанс), шаш (Цареx томентоса), мачкин цвијет 
(Цлиноподиум вулгаре), дубачац (Теуцриум цхамедрyс), кукуријек (Хеллеборус одорус), 
румењак (Литхоспермум пурпурео-цоерулеум), мљечика обична (Еупхорбиа цyпариссиас), 
јагода шумска (Фрагариа весца) и др. 
4. Монтане шуме китњака (Qуерцетум-сербицум монтанум Черњавски ет Јов. пров.) 
налазе се изнад шуме цера и сладуна на локалитетима изнад Дапсића према Тмушићима, 
око  Орахова, између Радманаца и Понора, испод Бора и око Горњег Заостра с доста 
ендемичних врста, као што су јаворац (Ацер обтусатум), котрљан  (Ерyнгиум палматум), 
матурина (Ацантхус балцаницус), јавор (Ацер псеудоплатанус), њежна коцкавица 
(Фритиллариа грацилис), кукуријек српски (Хеллеборус сербицус), лијеска мечја (Цорyлус 
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цолурна), јавор (Ацер хyрцанум), граб црни (Острyа carpinifolia), црни јасен (Фраxинус 
орнус), горски јавор (Ацер псеудоплатанус), горски бријест (Улмус монтана), мукиња 
(Сорбус ариа). У вртачама, удолинама и кањонима налази се заједница горског јавора и 
бијелог јасена (Ацеро-Фраxинетум) са најчешћим врстама: горски јавор (Ацер 
псеудоплатанус), планински јавор (Ацер хелдреицхии), бијели јасен (Фраxинус еxцелсиор), 
горски бријест (Улмус глабра), јасика (Популус тремула). Од жбунова су забележени: 
смрдљика (Рхамус фаллаx вар. мацропхyлла), суручка (Арунцус диоицус), пасје грожђе 
(Лоницера нигра), а од зељастих: црни оман (Телекиа специоса), мјесечница (Лунариа 
редивива), раник (Сенецио неморенсис),  млијеч (Цецербита панциции), трн (Цирсиум 
боњаритии ссп. wеттстеинии), љиљан (Лилиум мартагон). У кањонима ријека, у облику 
мањих енклава, налазе се шибљаци и ниске шуме бјелограбића и црног граба, ниске шуме 
бјелограбића и шуме бјелограбића с јаворима. Заједница црног граба и црног јасена 
(Острyо-Фраxинус) има терцијарнореликтни карактер и ендемичну распрострањеност. 
Присутна је и шума китњака (Qуерцус петраеа у заједници Qуерцетум монтанум  
монтенегринум) која представља везу шуме цера са ацидофилним буковим шумама. 
 
5. Храстове шуме са цером и грабом (Qуерцо-Царпинетум)–обухватају јужне 
експозиције до 1000 мнв чија је физиономија одређена доминацијом цера, који утиче на 
екоклиму и на особине земљишта. На стрмим теренима западних и источних експозиција, 
због испаше и паљења, присутне су жбунасте форме ових заједница. У заједници са цером 
учествују многе друге врсте образујући свезу која садржи више асоцијација, варијанти, 
субасоцијација и фација. Хоризонтално ове се шуме налазе на блажим нагибима изнад 
Доца од Оштрог до Виницке, Просјане између Дапсића и Загорја,  Калудар између 
Љешнице и Орахова, шуме око Туцања, Вршева, Радманаца, испод Понора и Бора до 
Шупље Стијене у Попчи, од Гусара до Кутњег брда, Равно борје, Пештер, Рашће између 
Пружиловаца и Палежа, а карактеристичне врсте су: цер (Qуерцус церрис), бјел или 
медунац (Qуерцус пубесценс), црни граб (Остyа царпинифолиа), црни јасен (Фраxинус 
орнус), бјелограбић (Царпинус ориенталис),  маклен (Ацер монспессуланум), клен (Ацер 
цампестре). Од жбунова чести су камишовина (Вибурнум лантана), јарчиковина 
(Лигуструм вулгаре), кукуриковина (Евонyмус еуропеус), пуцалина (Цолутеа 
арборесценс), длакави зановијет (Цyтисус хирсутус), трњина (Прунус спиноса). Од 
приземних биљака честе су врсте: бјелоглавка (Дорyцниум хербацеум), трава ива 
(Теуцриум монтанум), здравац (Гераниум сангуинеум), моденика (Мелиттис 
мелиссопхyлум), саломонов печат (Полyгонатум оффицинале), циклама (Цyцламен 
неаполитанум) 
 
6. Планинске (брдске) букове шуме (Фагетум моесиацае монтанум)- налазе се 
вертикално изнад храстових шума до 1800 мнв на свим експозицијама, умјереним 
нагибима и различитим геолошким подлогама, од седиментних карбонатних до 
вулканских силикатних стијена.  Хоризонтално су распрострањене у Јеловици, 
Братоњином врху, Шестаревцу, Маслак и Ивље у Дапсићкој ријеци, Буче у Попчи, 
Буковој страни код Врбице, на Туријаку, у Аговским врелима, у Крчеву, у Шекуларској 
ријеци, у Калудри и Завалишту. На доњој граници овог појаса, на јужним експозицијама и 
већим нагибима развијена је термофилна шума букве. 
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На граници овог брдског и горског појаса налазе се букове шуме које чине подпојас 
између мезофилних храстових  и грабових те буково-јелових шума, као што су 
локалитети: Грабовита страна код Дапсића, Стенице, Букова страна код Врбице, Јејевица 
изнад Будимље, Буковац у Загорју, Осоје, Буче, Орнице. Типичне врсте су: мезијска буква 
(Фагус моесиаца), млијеч јавор (Ацер платаноидес), горски јавор (Ацер псеудоплатанус), 
горски јасен (Фраxинус еxцелсиор), горски бријест (Улмус глабра), пасје грожђе црно 
(Лоницера нигра), малина шумска (Рубус идеус), љиговина илирска (Рхамус фаллаx), 
клокоч (Стапхyлеа пинната), тиса европска (Таxус баццата). Од зељастих врста присутне 
су: грахорица црногорска (Вициа монтенегрина), панчићиа српска (Панцициа сербица), 
панчићев млијеч (Цицербитха панциции),  маруља крупноцвјетна (Цаламинтха 
грандифлора), уродица (Мелампyрум доерфлери ссп. монтенегринум), жути гавез 
(Сyмпхyтум туберосум), јагорчевина (Примула ацаулис), пасји зуб (Ерyтхорониум денс 
цанис), козлац (Арум мацулатум), мишјакиња велика (Стеллариа холостеа) и др. 
Овај појас се завршава заједницом букве са јелом (Абиети-Фагетум) која се налази до 
1700 мнв, а хоризонтално се простире од Заграда, преко Јеловице, између Калудре и 
Скробутаче, Долова, између Заводишта и Мокрог Дола, Туријака, Аговских врела, 
Муровца, Дашче Ријеке, између Понора и Бора. Типичне врсте су: буква мезијска  (Фагус 
моесиаца), јела (Абиес алба), обична смрча (Пицеа абиес), а поред њих су још планински 
јавор (Ацер хелдреицхии), јавор млијеч (Ацер платаноидес), горски јавор (Ацер 
псеудоплатанус), рибизла (Рибес петраеум), хајдучка опута (Дапхне мезереум), ружа 
алпска (Роса пендулина ссп. алпина), планинско пасје грожђе (Лоницера алпигена), црно 
пасје грожђе (Лоницера нигра), сириштара шумска (Гентиана асцлепиадеа), брадавичак 
(Дентариа булбифера), деветолисна режуха (Цардамине еннеапхyллос), павловац 
(Аремониа агримониоидес), потајница (Латхраеа сqуамариа), копитњак (Асарум 
еуропаеум), вранино око (Парис qуадрифолиа), јетренка (Хепатица трилоба), дивљи 
љиљан (Лилиум мартагон), соломонов печат обични (Полyгонатум мултифлорум), мртва 
коприва жута (Галеобдолон лутеум). 

 

klekovina bora krivulja 

subalpinska šuma bukve 

subalpinska šuma smrče 

šuma molike 

šuma munike 

šuma bukve i jele 

montana šuma smrče 

montana šuma smrče i bukve 

šuma bukve i šašike 

šuma hrasta i graba 

                           šuma hrasta kitnjaka 

                           šuma vrbe i johe 
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Слика бр. 11 Вегетацијска карта Берана12  

 

7. Смрчево-јелове шуме (Абиети-Пицетум ) - добро су развијене на Бјеласици,  
Смиљевици,  Туријаку, Влаховима и Лађевцу са ширином појаса од 600м. Типични 
локалитети су: Лазе Томовића, Кемељи, Равно борје, Коначине, Змајевац код Бора, 
Сирови омар на Крчеву, Раздоље код Тмушића, Добродолски хомар. У овај појас продиру 
елементи букових и јелових шума, чиме се остварује континуитет између храстово-
букових и смрчево-јелових шума, као и мезофилним буково-јеловим шумама. Поред 
смрче (Пицеа абиес) и јеле (Абиес алба), типичне врсте ове заједнице су:  љиговина 
(Рхамус фаллаx), мечја лијеска (Цорyлус цолурна), планински јавор (Ацер висиании вар. 
панциции), јавор глувач (Ацер обтусатум), клека обична (Јуниперус интермедиа), црни 
граб (Острyа царпинифолиа), буква мезијска (Фагус моесиаца). Према појасу буково-
јелових шума на јужним странама Бјеласице честе су врсте: клека патуљаста (Јуниперус 
нана), алпски кантарион (Хyперицум алпигенум), пјегави кантарион (Хyперицум 
мацулатум). 
 
8. Субалпинске шуме смрче (Пицеетум абиетис  бертисцум)- јављају се на 
најхладнијим и физиолошки најсувљим стаништима горског појаса и садрже ендемичне и 
реликтне врсте, као што су блечићева вулфенија (Wулфениа блециции ф. 
царинтхиацоидес), јаремичак (Дапхне благаyана ссп. зоговиции), молика (Пинус пеуце), 
муника (Пинус хелдреицхии), планински јавор (Ацер хелдреицхии). 
 
9. Шуме мунике (Пинетум хелдреицхии)- налазе се на стрмим нагибима јужних 
експозиција на висини од 1500 до 1700 мнв, а типичне врсте су муника (Пинус 
хелдреицхии), јаремичак (Дапхне благаyана), бијели бор (Пинус сyлвестрис вар. 
динарицус), мајчина душица (Тхyмус балцаницус), пуцалина (Силене виридифлора). 
 
10. Шуме молике (Пинетум пеуцис монтенегринум)- јављају се на силификованим 
кречњацима беранских планина на јужним експозицијама на висинама између 1700 и 2000 
мнв, а од осталих врста честе су: клека (Јуниперус нана), ловорчица (Дапхне лауреола), 
алпска ружа (Роса алпина), медвеђе уво (Арцтостапхyлос ува-урси), блечићева вулфенија 
(Wулфениа блециции), шашика (Фестуца албаница), мајчина душица (На сјеверним 
експозицијама јавља се заједница молике и смрче која чини еколошки и флористички 
континуитет између смрчевих шума и шума молике.  
 
11.Субалпске шуме мезијске букве (Фагетум моесиацае субалпинум) - налазе се 
вертикално између 1600 и 1800 мнв на свим експозицијама, умјереним нагибом и 
различитим геолошким подлогама, на локалитетима: Курикућко језеро, Дашча Ријека, 
Лађевац, Голица до Црне Главе, Усовиште код Шекулара. Поред букве присутне су: 
планински јавор (Ацер висиании), трава од шапа (Сцропхулариа нодоса ссп. балцаница), 
дјевојачко око (Гераниум рефлеxум), планинско пасје грожђе (Лоницера алпигена), 
седмолист (Аегоподиум подаграриа ссп. субалпина), бахорица (Цирцаеа алпина), 
незаборавак (Мyосотис силватица), миришљавац (Адоxа мосцхателлина), зечја стопа 

                                                
12 Monografija Berana 
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(Геум урбанум), бијела чемерика (Вератрум албум ссп. лобелианум), навала (Непхродиум 
филиx-мас). На силикатним масивима са вулканским и седиментним стијенама развијена 
је заједница монтане ацидофилне шуме мезијске букве и заједница субалпинске 
ацидофилне букове шуме које имају елементе тајги и тундри. У буковим шумама се налазе 
ендемичне и терцијарно-реликтне врсте, као што су: планински јавор (Ацер хелдреицхии), 
јавор глувач (Ацер обтусатум), црна худика (Вибурнум лантана), мечја лијеска (Цорyлус 
цолурна), муника (Пинус хелдреицхии), молика (Пинус пеуце), панчићева оморика (Пицеа 
оморица), пасје грожђе (Лоницера форманекиана), црвено пасје грожђе (Лоницера 
борбасиана), млијеч панчићев (Цицербита панциции), српска панчићија (Панцициа 
сербица), уродица (Мелампyрум доерфлери), уродица херманова (Мелампyрум 
хоерманнианум), грахор (Вициа монтенегрина). 
 
12. Појас клековине бора кривуља (Wулфенио-Пинетум мугхи)- налази се на висинама 
од 2000 мнв са ширином од 400 м на локалитетима: Куцина Гора, Кривуља, Десина гора, 
Суодо код Курикућа. Геолошка подлога је од карбоната и силиката са доста ендемичних 
врста балканског распрострањења, као што су: бор кривуљ (Пинус муго), блечићева 
вулфенија (Wулфениа блециции), зечја стопа (Геум булгарицум), зечица динарска 
(Пхyтеума псеудоорбицуларе), панчићев каранфил (Диантхус панциции), једић пентеров 
(Ацонитум пентхери), павенка округласта (Јасионе орбицулата), хајдучка трава 
језиколиста (Ацхиллеа лингулата). У овом појасу су присутне заједнице клеке и дивље 
руже, које чине везу између четинарских шума и планинских вриштина. На силикатним и 
кисјелим тлима развијена је заједница боровнице. Око сњежника присутне су аркто-
алпске биљке које су глацијални реликти и неоендеми са врстама: црнкаста боквица 
(Плантаго атрата-анqустифолиа), блиједа дјетелина (Трифолиум паллесценс), маслачак 
(Тараxацум оффицинале-ерецтум), димак (Црепис цолумнае-лимонифолиум), бошњакова 
горчица (Гентиана цриспата-бошњакии), полегла смилка (Гнапхалиум супинум-
балцаницум), љутић наровашени (Ранунцулус цренатус). 
 

 
 

Слика бр. 12 Планинске рудине Бјеласице 
 
Планинске рудине - налазе се изнад ових појасева на висини од 2000 до 2056 мнв као што 
су локалитети Троглава, Зекова глава, Црна глава, у којима су многе заједнице апојасног  
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распореда. На планинским рудинама и стијенама вулканског поријекла Бјеласице налази 
се вегетација која припада ендемичном балканском реду са више заједница као што су: 
Агрости-Сцлерантхетум неглецтии, Цурвулетум динарицум, Фестуцо-Антхемидетум 
ориенталис, Ваццинио-Сеслериетум цомосае, Сиеверсио-Фестуцетум рилоенсис, 
Нардетум субалпинум, Гентиано-Анемонетум елатиорис, Фестуцетум вариае 
монтенегринум, Генисто-Фестуцетум спадицае.  
 
Вертикална диференцијација вегетацијских појасева Берана има сличан закономерни 
распоред с обе стране Лима, а разлике постоје на врховима планинских масива. На  
планинским врховима Бјеласице изнад клековине бора су планинске рудине, док на 
Смиљевици, Туријаку, Влаховима и Лађевцу горњу шумску границу чине чисте смрчеве 
састојине субалпинске асоцијације Пицетум еxцелсае бертисцум. Највиши врхови 
Смиљевице и Мокре планине покривени су заједницом Јуниперито-Бруцкентхалиетум са 
мало бора кривуља. Испод ове зоне између 1726 и 1612 мнв је састојина молике, испод ње 
је муника у пукотинама кречњачких громада. Испод ове зоне је појас смрче са нешто 
молике, мунике, кривуља и бијелог бора, затим појас смрче, а испод ње појас букве и јеле.  
 

Вегетација високих зелени (Аденостyло-Дороницетум)- развијена је на стаништима са 
доста воде и минерала у подручјима предпланинских букових шума и клековине бора на 
мјестима гдје се снијег дуго задржава, као што су поникве, подручја стијена и ивице 
точила. Присутне су високе зељасте биљке са крупним листовима и цвјетовима, као што 
су: дивокозјак (Дороницум аустриацум), љепика (Аденостyлес сп.), млијеч (Цицербита 
алпина), једић (Ацонитум сп.), иглица (Гераниум сyлватицум), љутић (Ранунцулус 
платанифолиус), костриш (Сенецио неморенсис), козлачица (Тхалицтрум 
аqуилегифолиум), црвени пуцавац (Силене диоица), зелена чемерика (Вератрум 
лобелианум), јаблан (Тролиус еуропеус), папрат (Дрyоптерис филиx-мас), бујадика 
(Атхyриум филиx-фемина), љиљан (Лилиум сп.).  

 
Вегетација цретова (Сцхеуцхзерио-Царицетеа фусцае)- развијена је на мјестима са доста 
влаге из подвирне воде на којима се развијају маховине тресетаре (Спхагнум сп.), а од 
осталих биљних врста честе су: жути шаш (Цареx флава), црни шаш (Цареx нигра), цретна 
бреза (Бетула пубесценс). На базофилним цретовима присутне су биљне врсте: цретни 
шаш (Цареx сп.), обична крушика (Епипацтис палустрис), горка детелина (Менyантхес 
трифолиата), тустица инсективорна (Пингуицула вулгарис), хотов шаш (Цареx хостиана), 
талија (Парнасиа палустрис). 
 
Мочварна вегетација (Јунцетеа маритими) – развијена је на мјестима гдје се вода 
различитог нивоа задржава током читаве године, као што су локалитети: Баре у Петњику, 
Маква на Полици, Коловрат на Полици, Подваде у Врбици, Киковића брдо, Кењића локва, 
Ровачка локва, Мало језеро на Равној ливади, Велико и Мало блато у Брајевици, Коњска 
Ријека. Најчешће биљне врсте су: честославица (Вероница сп.), ступник (Сцропхулариа 
сп.), жабљи сит (Јунцус буфониус). На мјестима гдје воде има током читаве године 
присутна је заједница тршћака (Сцирпо-Пхрагмитетум). Заједница локвања 
(Мyриопхyлло-Нупхаретум) је развијена на плићим мјестима са укоријењеним биљкама. 
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Вегетација сјечина и пожаришта (Епилобиеталиа ангустифолии)- присутна је на 
мјестима гдје су уништене шуме јеле и букве крчењем и пожарима, а то су ивице насеља, 
ливада и пашњака као што су локалитети: Куцка Гора у Горњим селима, Чукари код 
Дапсића, Клече код Бора, Беглук на Лађевцу, Стране у Циглену, Главачки поток, 
Надборје, Ђуђ код Лагатора, Витлијаш. Од биљних врста честе су: кипреј (Епилобиум 
ангуистифолиум), клоточ (Телекиа специоса), велебиље (Атропа белладона), конопљуша 
(Еупаториум цаннабинум), црни пуцавац (Силене диоица), шумска јагода (Фрагариа 
весца), коприва (Уртица диоица), кантарион (Хyперицум монтанум), црна зова (Самбуцус 
нигра), црвена зова (Самбуцус рацемоса), аптовина (Самбуцус ебулус), малина (Рубус 
идеус). 
Азонална вегетација присутна је унутар шумских појасева, залазећи унутар више њих. 
Око извора и потока на земљишту насталом распадањем биљака хигрофита, присутна је 
вегетација ендемичне заједнице Нартхецион сцардици са доста ендемичних врста као 
што су: костолом (Нартхециум сцардицум), пуцавац (Силене росастра), тустица 
(Пингуицула балцаница), боквица генцианолика (Плантаго гентианоидес), звончица 
(Солданелла димониеи), зечица динарска (Пхyтеума псеудоорбицуларе), шаш македонски 
(Цареx мацедоница), димак (Црепис бертисцеа). Око извора и потока налази се и 
ендемична балканска заједница високих зељастих биљака Румицион балцаници са 
карактеристичним врстама: кисељак  балкански (Румеx балканицус), пушина (Силене 
астериас), дичак балкански (Барбареа балцана), панчићев драгушац (Сенецио панцици),  
зечја стопа црвена (Геум цоццинеум), трубаљка панчићева (Ангелица панциции), као и 
заједница Сенециетум рупестрис са ендемичним врстама: николина љубичица (Виола 
орпханидис ссп. ницолаи), боквица бубрежаста (Плантаго рениформис), дичак (Барбареа 
иллyрица). Уз потоке горског појаса распрострањена је асоцијација Оxалидето-Алнетум 
инцане, а у брдском појасу дјелови заједнице Алнетум глутиносае. Уз обале ријека 
Бистрице, Калударске ријеке, Дапосићке ријеке, Попче, Врбичке ријеке, Трпешке ријеке, 
Радманчице и Туцањске ријеке присутни су фрагменти свезе врбе која припада заједници 
Салицетум албае-фрагилис. 
 
На кречњачкој подлози и у пукотинама кречњачких стијена Бјеласице развијене су 
заједнице Црепидеталиа динарицае и Ампхорицарпион бертисцеи са најчешћим врстама: 
црногорски звончац (Едриантхус монтенегринус), елина (Елyна мyосуроидес), панчићева 
власуља (Фестуца панцициана), фресиница (Дрyас оцтопетала), удовичица ситнолисна 
(Сцабиоса силенифолиа),  каранфил проклетијски (Диантхус бертисцеус), власуља 
кестенаста (Фестуца пунгенс), удовичица албанска (Сцабиоса албаница), маруља алпска 
(Цаламинтха алпина), броћика (Галиум алпино балцаницум), лазаркиња црвена (Асперула 
цyнанцхица), панчићев одољен (Валериана панцици), лазаркиња дерфлерова (Асперула 
доерфлери), пуцавац (Силене саxифрага), мишјакињица (Минуартиа цландестина), 
љубичица цојзова (Виола зоyсии). 
 
Вегетација сипара (Тхласпеереа ротундифолии) – присутна је на стаништима која су 
настала откидањем стијена планинских врхова и њиховим гомилањем у подножју 
планинских врхова, као што су локалитети: Планиница изнад Рмуша, врхови Приједола, 
стране Баља, врх Усовишта, Челина у Попчи. Радом покретног камења настаје плитко 
растресито камењарско тло регосол на коме се развија вегетација са биљкама које имају 
развијена коријенов систем. Преко ове вегетације остварује се веза са вегетацијом 
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пукотина стијена. На кречњачким сипарима планинског појаса присутна је заједница 
Арабидеталиа флавесцентис са врстама: гушарка (Арабис флавесценс), сива режуха 
(Цардамине глауца), честославица алпска (Вероница алпина),  руђевица (Оxyриа дyгина), 
крчаговина (Ампхорицампос бертисцеус), звончац југословенски (Едриантхус 
југославицус), пузаво звонце (Едриантхус серпyллфолиус), муника (Пинус хелдреицхии вар. 
леуцодермис), српска рамонда (Рамонда сербица). 
 
Вегетација планинских вриштина (Јасионион орбицулатае) је представљена грмовима 
који се развијају на мјестима гдје су уништене букове шуме у подручју хумидне климе на 
кисјелим тлима. Присутна је  у горњем дијелу субалпијског појаса, на стаништима са 
мањим нагибом и силикатним хумусно кисјелим земљиштем, са заједницом 
Бруцкентхалион спицулифолине која се смјењује са заједницом Јасионион орбицулатае. У 
брдском и планинском подручју су травњаци заједнице моравке и траве тврдаче (Арницо-
Нардетум стрицтае). Најчешће врсте су: вријес (Цаллуна вулгарис), жутица (Гениста 
сп.), честославица (Вероница оффициналис), власуља (Фестуца тенуифолиа), бујад 
(Птеридиум аqуилинум), брукенталија (Бруцкентхалиа спицулифолиа), павенка (Јасионе 
орбицулата), једић (Ацонитум пентхери), ланилист (Линариа пелопонесиаца), клека 
патуљаста (Јуниперус нана), рохленова вулфенија (Wулфениа рохленае), панчићев 
каранфил (Диантхус панцици), драгушац катунски (Сенецио рупестрис), боровница 
(Вацциниум мyртиллус), кантарион (Хyперицум алпигенум). 
 
Нивална (снијежна) вегетација (Ранунцулион цренати) - се развија на највишем 
предјелу Бјеласице на сјеверним, сјевероисточним и југоисточним експозицијама, у 
мањим или већим цирковима или долинама испуњеним снијегом до у касно љето, чије су 
заједнице ендемичне и глацијални реликти, као што су Ранунцулион цренати на Бјеласици 
са врстама: љутић сњежнички (Ранунцулус цренатус), смилка полегла (Гнапхалиум 
супинум балцаницум), блаженак планински (Геум монтанум), рожац (Церастиум 
церастиоидес), албанско зеље (Лигустицум албаницум), алпски жедњак (Седум алпестре), 
боквица црнкаста (Плантаго атрата-ангустифолиа), дјетелина бијела (Трифолиум 
репенс), док је на Смиљевици присутна заједница Трифолио-Плантагинетум 
анqустифлиае са врстама: боквица црнкаста (Плантаго атрата-анqустифолиа), 
дјетелина блиједа (Трифолиум паллесценс), димак (Црепис цолумнае-лимонифолиум), 
бошњакова горчица (Гентиана цриспата-бошњакии), полегла смилка (Гнапхолиум 
супинум-балцаницум), љутић сњежнички (Ранунцуцулус цренатус). 
                                                 

 

ГЉИВЕ 

Различитост матичног супстрата и земљишта, различитост климе и вегетације омогућавају 
бујан и разноврстан развој гљива на подручју беранске општине. Оне су присутне у свим 
годишњим добима, у равничарским предјелима, на планинама и у насељима. Познато је 
више стотина врста јестивих глива које припадају печуркама, а присутан је и велики број 
нижих гљива, од којих је преко 30 ендемичних. 
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Слика бр. 13 Смрчак (Морцхелла есцулента) 

У народу се користе сљедеће врсте печурки: вргањ (Болетус едулис Булл еx Фр.), 
лисичарка (Цантхареллус цибариус Фр.), рудњача (Агарицус цампестрис Л. Фр.), 
шампињон (Агарицус мацроспорус), медњача (Армиллариа меллеа), оловаста јајача 
(Бовиста плумбеа Перс.), рујница (Лацтариус делициосус), смрчина рујница (Лацтариус 
детерримус Грогер), сточасти смрчак (Морцхелла цоница Перс.), свијетли смрчак 
(Морцхелла есцулента), мрка трубача (Цратереллус цорнуцопиоидес Л.еx Фр.), лупинар 
(Аманита вагината), бисерница (Аманита рубесценс), златножута пужевица (Хyгропхорус 
цхyсодон), средња пужевица (Хyгроцyбе интермедиус), пјегава пужевица (Хyгропхорус 
руссула), сунчаница (Мацролепиота процера), голубица (Русула виренсценс), модрикаста 
голубица (Русула цyаноxантха), пријеснац (Лацтариус волемус), пухара (Лyцопердон 
перлатум), јежевица (Хyднум репандум), срњача (Сарцодон имбрицатум), златна коралка 
(Ромариа ауреа), шафранаста преслица (Аманита цроцеа), крачун (Агарицус 
мацроспорус), грбава сунчаница (Мацролепиота мастоидеа), анисовка (Цлитоцyбе 
одора), рујница (Лацториус делициосус), босова рујница (Лацтариус салмоницолор), сува 
пужевица (Хyгропхорус пенариус), велика влажница (Хyгроцyбе пуницеа), смеђа краљевка 
(Болетус аппендицулатус), грабов дјед (Леццинум грисеум), брезов дјед (Леццинум 
сцабрум), турчин (Леццинум аурантиацум), црвенкасти баршуновац (Xероцомус рубеллус), 
маглен (Полyпорус пес-цапре), просењак (Хyднум руфесценс), крушкаста пухара 
(Лyцопердон пyриформе), велика пухара (Цалватиа цаелата), велики буздован 
(Цлавариаделпхус писфилларис). 
 

ФАУНА 

Разноврсност биљних заједница и разноврсни еколошки фактори условили су 
разноврсност, динамику и размјештај фауне овог подручја. Бујан развој шумских 
састојина које се смјењују и прожимају са ливадским, пашњачким, високопланинским, 
рјечним и језерским екосистемима, омогућили су развој и очување животињског свијета. 
Фауна овог подручја није истражена, па се о њој може судити на основу података који се 
односе на друга слична подручја. Нема сумње да по богатству и разноврсности прво 
мјесто припада фауни бескичмењака, а поготову инсеката. У субалпском и алпском 
појасу планина честе су врсте инсеката из групе Цоллембола (Xенyлла ацауда, Фриесеа 
цлависета, Псеудоацхорутес алпинус,  Онyцхиурус фиматус, Туллбергиа оффинис, 
Фолсомиа qуадриоцулата, Исотомиелла минор), из групе лептира совица (Агротис 
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цинереа, Xантхиа аураго, Цосмиа трапезина, Аутограпха гамма, Лацонобиа тхалассина). 
Од осталих инсеката чести су: бумбар (Бомбус террестрис), комарац (Анопхелес сп. и 
Цулеx сп.), дугоноги комарац (Типула олерацеа), лептир купусар (Пиерис брассицае), 
баштенски бухач (Пхyллотрета ундулата), шумски мрав (Формица руфа), обична оса 
(Веспула вулгарис), стршљен (Веспа црабро), губар (Лyмантриа диспар), скакавац 
(Лацуста миграториа), јеленак (Луцанус цервус), буба злата (Цетониа аурата), балегар 
(Геотрупес стерцорариус), ровац (Грyллоталпа грyллоталпа), кућна стеница (Цимеx 
лецтулариус), обад (Хyподерма бовис и Табанус бовинус), вилински коњиц (Аесцхна 
грандис), водени цвијет (Епхемера вулгата), мрављи лав (Мyрмелеон формицариус), 
бубашваба (Блатта ориенталис),  попац (Грyллус доместицус), богомољка (Мантис 
религиоса), кица (Форфицула аурицулариа), трчуљак (Царабус ваганс), бубамара 
(Цоццинелла вариабилис), свитац (Лампyрис ноцтилуца), велики веслар (Хyдропхилус 
пицеус), шумска стрижибуба (Росалиа алпина), љешњикар (Баланинус нуцум), гундељ 
(Мелолантха мелолантха).  

Од осталих зглавкара евидентиране су врсте: скорпије, паукови, стоноге, ракови (речни 
рак (Астацус сп.) и нижи ракови (мокрица - Аселлус аqуатицус, Гамарус пулеx, Цyцлопс 
сп., Бранцхипус стагналис, водена бува - Дапхниа пулеx).  

Од чланковитих црва чести су: кишна глиста (Лумбрицус террестрис), медицинска 
пијавица (Хирудо медициналис).  
Од мекушаца често се срећу: виноградски пуж (Хелиx поматиа), пуж голаћ (Арион сп.), 
пуж (Лимаx сп.), барска шкољка (Анодонта сп.), изворска шкољка (Писидиум 
персонатум), речна шкољка (Унион сп.). 

Када је ријеч о фауни кичмењака, забележен је велики број врста. Већина риба овог 
подручја живи у ријеци Лим, које залазе у доњи дио његових притока, а мањи број се 
налази у горњим притокама и у планинским језерима. Најчешће врсте риба су: пеш 
(Цоттус гобио), каменица (Пхоxинус пхоxинус), клен (Леуцисцус цепхалус), скобаљ 
(Цхондростома насус), црвенперка (Сцардиниус ерyтхропхалмус), лињак (Тинца тинца), 
деверика (Абрамис брама), кркуша (Гобио гобио), мрена (Барбус барбус), караш 
(Царассиус царассиус), липљан (Тхyмаллус тхyмаллус), младица (Хуцхо хуцхо), поточна 
пастрмка (Салмо трутта морпха фарио).  

 

 

Слика бр. 14 Поточна пастрмка (Салмо трутта фарио) 

Од водоземаца честе врсте су: даждевњак (Саламандра саламандра), тритон (Тритурус 
алпестрис), жабе (Буфо буфо, Бомбина вариегата, Хyла арбореа, Рана ридибунда). Од 
гмизаваца чести су: слепић (Ангуис фрагилис), сиви гуштер (Лацерта агилис), зелембаћ 
(Лацерта виридис), зидни гуштер (Лацерта муралис), планински гуштер (Лацерта 
вивипара), белоушка (Натриx натриx), шарка (Випера берус), смук (Елапхе лонгиссима), 
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поскок (Випера аммодyтес) барска корњача (Емис орбицуларис), копнена корњача 
(Тестудо херманни).  

Птице су од свих кичмењака најбоље проучене. На високопланинским камењарима, 
литицама и стијенама преко 2000 мнв честе врсте су: црна чиопа (Апус апус), гавран 
(Цорвус цораx), жутокљуна галица (Пyррхоцораx грацулус), планинска црвенорепка 
(Пхоеницурус оцхрурос), планински попић (Прунелла цолларис), снијежна зеба 
(Монтифрингилла нивалис). Птице високопланинских пашњака су: обични ћук (Атхене 
ноцтуа), обична шева (Алауда арвенсис), ушата шева (Еремопхила алпестрис), обични 
попић (Прунелла модуларис), обична белка (Оенантхе оенантхе), руси сврачак (Ланиус 
цолурио).  

Птице четинарских шума су: љештарка (Тетрастес бонасиа), велики тетријеб (Тетрао 
урогаллус), голуб гриваш (Цолумба палумбус), велики шарени детлић (Дендроцопус мајор), 
тропски детлић (Пицоидес тридацтyлус), љешникара (Нуцифрага царyоцатацтес), 
златоглави царић (Регулус регулус),ватроглави краљић (Регулус игницапиллус), дрозд 
огрличар (Турдус торqуатус), јелова сеница (Парус атер), ћубаста сеница (Парус 
цристатус), обична зеба (Фрингилла цоелебс), крстокљун (Лоxиа цурвиростра), зимовка 
(Пyррхула пyррхула).  

Биотоп листопадних шума је најбогатији птицама, као што су: обични мишар (Бутео 
бутео), јастреб кокошар (Ацципитер гентилис), кобац птичар (Ацципитер нисус), голуб 
дупљаш (Цолумба оенас), кукавица (Цуцулус цанорус), шумска сова (Стриx алуцо), зелена 
жуна (Пицус виридис), шумска трептељка (Антхус тривиалис), шумска шева (Луллула 
арбореа), сојка (Гаррулус гландариус), црноглава грмуша (Сyлвиа атрицапилла), шумски 
звиждак (Пхyллосцапус сибилатриx), сива мухарица (Мусцицапа стриата), црвендаћ 
(Еритхацус рубецула), кос (Турдус мерула), велика сеница (Парус мајор), сива сеница 
(Парус палустрис), бргљез (Ситта еуропаеа), зелентарка (Цхлорис цхлорис), жутарица 
(Ембериза цитринелла). 

 

Слика бр. 15 Шумска сова (Стриx алуцо) 

 

На воденим стаништима планина најчешће птице су: дивља патка (Анас платyрхyнцхос), 
мали гњурац (Подицепс руфицоллис), водомар (Алцедо аттхис), водени кос (Цинцлус 
цинцлус), бијела плиска (Мотацилла алба), планинска плиска (Мотацилла цинереа). 
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Око мочвара и ријека најчешће врсте су: сива чапља (Ардеа цинереа), ласта брегуница 
(Рипариа рипариа), барска стрнадица (Ембериза сцхоеницлус), водени кос (Цинцлус 
цинцлус), водомар (Алцедо аттхис). Од грабљивица: мишар (Бутео бутео), осичар 
(Пернис апиворус), јастријеб кокошар (Ацципитер гентилис), кобац (Ацципитер нисус), 
сури орао (Аqуила цхрyсоетос), ветрушка (Фалцо тиннунцулус). Од пољских птица, 
најчешће су: пољска шева (Алауда арвенсис), шумска трепетљика (Антхус тривиалис), 
кукавица (Цуцулус цанорус), сива врана (Цорвус цорниx), гачац (Цорвус фругилегус), 
јеребица пољска (Пердиx пердиx), фазан (Пхасианус цолцхицус).  
Најчешће врсте птице култивисаних предјела су: пупавац (Упупа епопс), зелена жуна 
(Пицус виридис), жута стрнадица (Ембериза цитринелла), кућна црвенперка (Пхоеницурус 
пхоеницурус), руси сврчак (Ланиус цоллурио), дивља канаринка (Серинус серинус), 
конопљарка (Цардуелис цардуелис),  дрозд брањуг (Турдус пиларис), сива мухарица 
(Мусцицапа стриата), пољски врабац (Пассер монтанус), обични врабац (Пассер 
доместицус), сврака (Пица пица),  чворак (Стурнус вулгарис), обична траварка (Саxицола 
рубетра),  кукувија (Тyто алба), препелица (Цотурниx цотурниx), ћук (Отус сцопс), 
чавка (Цорвус монедула), зеба (Фрингилла цоелебс), чиж (Цардуелис спинус), зелентарка 
(Цардуелис цхлорис), зимовка (Пyррхула пyррхула).  

Најчешће птице насеља су: кос, костић (Турдус мерула), велика чиопа (Тацхyмарптис 
мелба), црна чиопа (Апус апус), голуб (Цолумба ливиа доместица), гугутка 
(Стрептопелиа децаоцто), градска ласта (Делицхон урбицум), сеоска ласта (Хирундо 
рустица), планинска црвенперка (Пхоеницурус оцхрурус),  бијела плиска (Мотацилла 
алба).  

Најчешће птице шумских екосистема су: царић (Троглодyтес троглодyтес), црвендаћ 
(Еритхацус рубецула), обични звиждак (Пхyллосцопус цоллyбита), славуј (Лусциниа 
мегархyнцхос), црноглавка (Сyлвиа атрицапилла), вуга (Ориолус ориолус), дугорепа 
сеница (Аегитхалос цаудатус), велика сеница (Парус мајор), плава сеница (Цyнистес 
цаерулеус), приљепак (Трицходрома мурариа).  

На ширем простору је заступљена фауна шумских сисара, као што су медвед (Урсус 
арцтос), срна (Цапреолус цапреолус), вук (Цанис лупус), лисица (Вулпес вулпес), вјеверица 
(Сциурус вулгарис), зец (Лепус еуропеус), дивља свиња (Сус сцрофа), куна златка (Мартес 
мартес), видра (Лутра лутра), пух (Глис глис), слијепи миш (Рхинолопхус хиппосидерос, 
Веспертилио муринус, Мyотис мyотис, Нyцалус сп.), шумски јеж (Еринацеус цонцолор), 
слијепо куче (Спалаx монтицола), кртица (Талпа еуропеа), домаћи миш (Мус мусцулус), 
пољски  миш (Мицротус арвалис), шумски миш (Аподемус сyлватицус), пацов (Епимyс 
раттус), црни пацов (Ратус ратус), јазавац (Мелес мелес), шумска ровчица (Сореx 
аранеус), домаћа ровчица (Цроцидура руссула), дивља мачка (Фелис силвестрис) рис (Лyнx 
лyнx), снијежна волухарица (Цхyномyес нивалис), шумски пух (Дрyомyес нитедула).  

 

Ловна дивљач 

Територија општине Беране је подијељена на ловиште Беране и ловиште Петњица, у 
којима је дозвољен лов на следеће врсте ловне дивљачи: дивља свиња (Сус сцрофа), вук 
(Цанис лупус), лисица (Вулпес вулпес), зец (Лепус еуропеус), фазан (Пхасианус цолцхицус), 
јаребица (Пердиx пердиx), препелица (Цотурниx цотурниx), тетријеб (Тетрао урогаллус), 
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док су мрки медвед (Урсус арцтос) и срна (Цапреолус цапреолус) стављени под заштиту. 
Међутим и поред заштите, ове врсте дивљачи се убијају и од стране самих ловаца. 
 

ЕКОСИСТЕМИ 

Сваки вегетацијски појас у беранској општини се карактерише саставом биљних заједница 
од чије продуктивности зависи присуство животиња. Заједнице свих тих организама 
зависе од услова станишта на које оне имају повратан утицај, чинећи јединствен 
функционални систем означен као екосистем. Јединство биљног и животињског свијета и 
неживе природе Берана остварено је преко већег броја екосистема, у којима фитоценозе 
представљају његове основне структурне и продукционе компоненте. Сви екосистеми 
једног вегетацијског појаса повезани су климатским факторима образујући биом са једним 
карактеристичним екосистемом и већим бројем других екосистема који су мозаично 
распоређени.  

Постојање огромног броја станишта у сваком вегетацијском појасу омогућио је постојање 
великог броја различитих екосистема са карактеристичлним биоценозама у сваком од 
њих, чији мозаични распоред увећава пејзажне вриједности и вриједности биодиверзитета. 
Иако постоје екосистеми слични са оним из окружења или широке Холарктичке области, 
присутни су и екосистеми са реликтним и ендемичним биоценозама и врстама, као што су 
екосистеми Бјеласице (Лакушић, 1991). Поред њих, у општини Беране може се истаћи 
већи број других екосистема, као што су:   
Екосистеми лишћарско-листопадних шума (Qуерцето-Фагетеа Бр. -Бл. ет Влиегер 
1937) –налазе се на разним биотопима до 1800 м н. в. са великим бројем биљака, а 
доминантне образују различите екосистеме који су појасно распоређени, као што су: 
Субалпинске јаворово-букове шуме (Фаго моесиацае-Ацерион хелдреицхии), Јелово-
букове шуме (Абиети динарицае-Фагион моесиацае), Јаворово-букове шуме (Ацери 
обтусати-Фагион моесиацае), Мезофилне храстово-грабове шуме (Qуерцион пубесценти 
петраеае-Царпинион бетули), Ксеротермне храстове шуме (Qуерцион цонфертае-церрис),  
 
Присутни су и апојасни екосистеми, као што су: Шашикино-црнограбове шуме(Сеслерио-
Остриетум царпинифолиае), Макленово-бјелограбове шикаре (Ацери-Царпинион 
ориенталис), Поплавне шуме и шибљаци (Салицеталиа пурпурае.  
 
Од дрвенастих, типични родови су буква (Фагус), храст (Qуерцус), јасен (Фраxинус), липа 
(Тилиа), јавор (Ацер), граб (Царпинус), врба (Салиx), јоха (Алнус), јасика (Примула).  
 
Од лијана присутне су хмељ (Хумулус), бршљан (Хедера), павит (Цлематис виталба), 
дивља лоза (Витис силвестрис), бљушт (Тамус цоммунис).  
 
Скиофитне еутрофне и мезотрофне дикотиле су мртва коприва жута (Галеобдолон 
лутеум), лазаркиња (Асперула одората), копитњак (Асарум еуропеум), ресуља 
(Мерцуриалис перенис), звјездарка (Стелариа холостеа).  
 



  58 
 

Од хелиофитних еутрофних мезофита налазе се: шумарица жута (Анемоне ранунцулоидес), 
шумарица обична (Анемоне немороса), медвјеђи лук (Аллиум урсинум) и родови никсица 
(Сцилла), шупаљка (Цорyдалис), балоче (Гагеа), пресличица (Мусцари), шаш (Цареx).  
 
Од трава присутне су: власњача (Поа неморалис), власуља велика (Фестуца гигантеа), 
сузица (Мелица унифлора), јежевица (Дацтyлис гломерата), права ливадарка (Поа 
пратенсис), овсик (Бромус), пасјача шумска (Брацхyподиум силватицум).  
 
Од папрати, присутне су: навала (Дрyоптерис филиx-мас), навала женска (Атхyриум 
филиx-фемина), зимска папрат (Полyстицхум лобатум), јеленак (Сцолопендриум вулгаре), 
а од маховина: Мниум цуспидатум, Брацхитециум велутинум,  Фиссиденс таxифолиус, 
Амблyстегиум серпенс, Аномодон атенуатус.  
 
Од хелиофитних и ксерофитних врста трава присутне су: пасјача шумска (Брацхyподиум 
пинатум), сузица (Мелица нутанс), пелин (Артемисиа аустриаца), петопрста 
(Потентилла аргентеа).  
 
Од прољећних ефемера присутне су: шумарица обична (Анемоне немороса), висибаба 
(Галантхус нивалис), брадавичак (Дентариа булбифера), медвјеђи лук (Аллиум урсинум), 
процјепак (Сцилла цернуа), шумарица жута (Анемоне ранунцулоидес), ледињак (Фицариа 
ранунцулоидес), а од зимзелених маритимних врста налазе се: тиса европска (Таxус 
баццата), божиковина (Илеx аqуифолиум), бршљан (Хедера хелиx).  
 
У храстовим шумама типичне врсте су: китњак (Qуерцус петраеа), цер (Q. церрис), сладун 
(Q. цонферте), лијеска (Цорилус авеллана), седмолист (Аегоподиум подаграриа), плућњак 
(Пулмонариа оффициналис), звонце (Цампанула сп.), ђурђевак (Цонваллариа мајалис), 
саломонов печат (Полyгонатум оффицинале).  
 
Палео-ендемичне и терцијарно-реликтне врсте ових екосистема су: јавор планински (Ацер 
хелдреицхии), јавор глувач (Ацер обтусатум), јавор средњи (Ацер интермедиум), граб 
црни (Острyа царпинифолиа), грахорица (Вициа орабоидес), грахорица црногорска (Вициа 
монтенегрина), котрљан (Ерyнгиум палматум), буква мезијска (Фагус моесиаца), 
кркавина оријенска (Рхамнус орбицулата), маруља крупноцвјетна (Цаламинтха 
грандифлора), вријесина мајерова (Мyрицариа ернестии-маyери).  
 
Животињски свијет овог екосистема је богат и разноврстан, а најчешће врсте су: срна 
(Цапреолус цапреолус), вук (Цанис лупус), мрки медвјед (Урсус арцтос), дивља свиња (Сус 
сцрофа), куна златица (Мартес мартес), твор (Мустела путориус), ласица (Мустела 
нивалис), кртица (Талпа еуропеа), веверица (Сциурус вулгарис), пољски зец (Лепус 
еуропеус), хрчак (Црицетус црицетус), велики пух (Глис глис), шумски пух (Дрyомyс 
нитедула), пух љешникар (Мyсцардинус авелланариус), шумски миш (Аподемус 
сyлватицус), видрица (Мустела лутреола), хермелин (Мустела ерминеа), јазавац (Мелес 
мелес), шумски јеж  (Еринацеус еуропаеус), слијепи миш (Веспертилио муринус), зелембаћ 
(Лацерта виридис), слепић (Анqуиус фрагилис), шарка (Випера берус), корњача (Емyс 
орбицуларис),  шарени даждевњак (Саламандра саламандра), жаба крекетуша (Хyла 
арбореа), шумска жаба (Рана агилис), крастава жаба (Буфо вулгарис), губар (Лyмантриа 
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диспар), јеленак (Луцанус цервус), шумски мрав (Формица руфа), стоноге (Литхобиус, 
Сцолопендра, Јулус), глисте, лептири. Од птица честе су: вуга (Ориолус ориолус), зеба 
(Фрингилла цоелебс), шумска шева (Лулула арбореа), обична сеница (Парус мајор), сеница 
плавић (Парус цоеруленс), обични славуј (Лусциниа мегархyнцхос), црвендаћ (Еритхацус 
рубецула), средњи детлић (Дрyобатес медиус), зелена жуња (Пицус виридис), дроздови, 
пољска јаребица (Пердиx пердиx).  
 
Екосистем четинарске шуме – налази се на различитој геолошкој и педолошкој подлози 
на висини до 1800 м н. в. у виду појаса. Клима се одликује умјереним љетом и оштром 
зимом са доста снијега. Земљиште је лошије (пјесковито, мочварно, каменито) и припада 
типу подзола; обухвата локалитете: Змајевац код Бора, Добродолски хомар, Мртвица, 
Голубовац, Сирови Омар на Крчеву, Раздоли код Тмушића.  Типичне биљне врсте су из 
родова Пицеа (смрча), Абиес (јела), Пинус (бор), као и балкански ендемити Пинус 
хелдреицхии (муника) и Пинус пеуце (молика).  
 
Од животиња честе су птице ждеравац (Гуло гуло), гаћасти ћук (Аеголиус гунереус), вук 
(Цанис лупус), лисица (Вулпес вулпес), зец (Лепус еуропеус), рис (Лyнx лyнx), медвјед 
(Урсус арцтос), дивља свиња (Сус сцрофа).  
 
Екосистем борових шума (Пинетеа) –  у субалпинском појасу је свуда развијен, а у 
горском и брдском апојасно на плитким карбонатима, најсувљим и најтоплијим 
стаништима између 1600 и 1800 м н. в. на локалитетима: Црни Врх код Роваца, Попча 
испод Јаворове, Борово брдо код Муровца, Равни хомар изнад Бора, Борје испод 
Калударских капа, Борова глава код Роваца, Пецановице, Суховари, Куљапић Поток, 
Борје код Курикућа, Крши испод Боровца, Црни врх код Роваца, Радмужевићи, 
Ћетковићи, Суодо код Курикућа. Појединачна стабла бора се налазе на локалитетима: 
Братоњин вир у Попчи, Борова страна, клисура Бистрице, клисура Сушице. У овим 
шумама од  палео-ендемичних и глацијално-реликтних врста присутне су: муника (Пинус 
хелдреицхии), звончац југославенски (Едриантхус југославицус ссп. субалпинус), ликовац 
динарски (Дапхне олеоидес), јаремичак зоговићев (Дапхне благаyана ссп. зоговиции), 
вратић динарски (Ацинос алпинус ссп. динарицус), молика (Пинус пеуце), вулфенија 
блечићева (Wулфениа блециции), смрча (Пицеа абиес), бор кривуљ (Пинус муго). 
 

 
 

Слика бр. 16 Шумски јеж (Еринацеус цонцолор) 
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Екосистем смрчево-јелових шума (Абиети-Пицетум)-налазе се на локалитетима 
Смиљевице, Бјеласице, Туријака, Влахова, Лађевца, Лазе Томовића, Кемеље, Равно борје, 
Коначине са нео-ендемичним и терцијерно-реликтним врстама, као што су: бор кривуљ 
(Пинус муго), смрча (Пицеа алба), боровница (Вацциниум мyртиллус), ружа алпска (Роса 
пендулина ссп. алпина), бекица (Лузула судетица), клека (Јуниперус нана), смрча (Абиес 
алба ссп. динарица), брусница (Вацциниум витис идеа), чопотац срцасти (Листера 
цордата), оштропелутка (Гоодyера репенс), јавор планински (Ацер хелдреицхии), 
петопрста црногорска (Потентилла монтенегрина), звончић (Цампанула 
трицхоцалyцина), љиговина-смрдљика (Рхамус фаллаx). 
 

Екосистем клековине бора (Пинетум муги) - налази се изнад горње границе високе шуме 
на највишим беранским планинама, на локалитетима: Куцина гора, Кривуља, Десина гора, 
Суодо код Курикућа, обод Мокре. Заједнице клековине бора су заступљене у мозаику са 
фрагментима вегетације планинских рудина, сипара и пукотина стијена. Геолошку 
подлогу заједнице чине карбонатне и силикатне стијене са хумусно-акумулативним 
земљиштима црнице, рендзине и ранкера са биљним врстама: бор кривуљ (Пинус муго), 
блечићева вулфенија (Wулфениа блециции), зечја стопа (Геум булгарицум), панчићев 
каранфил (Диантхус панциции), прженица (Кнаутиа цсикии), павенка округласта (Јасионе 
орбицулата), хајдучка трава језиколиста (Ацхиллеа лингулата).  

Од животињских врста присутне су: медвјед (Урсус арцтос), дивља свиња (Сус сцрофа), 
вук (Цанис лупус), зец (Лепус еуропеус), лисица (Вулпес вулпес), кртица (Талпа сп.). Од 
птица гнијездарица честе су: дрозд огрличар (Турдус торqуатус), обични попић (Прунелла 
модуларис), сиви попић (П. мерула), зимовка (Пyррхула пyрхулла), ватроглави краљић 
(Регулус игницопиллус), ћубаста сеница (Парус цристатус), славуј (Цардуелис цардуелис), 
планински гуштер (Лацерта вивипара), даждевњак (Саламандра атра). 
 

Екоситем планинских ливада и пашњака- присутан је изнад горње шумске границе, 
образујући алпијске и субалпијске ливаде које су зонално распоређене и трајног су 
карактера. Како се планине Берана налазе под утицајем маритимне и континенталне 
климе, са удаљеношћу од мора опада влажност, тако да је и горња шумска граница 
помјерена ка нижим надморским висинама, шума је проријеђена, стабла су све мања, а 
карактеристичне врсте су клека (Јуниперус нана) и бор кривуљ (Пинус муго). Присутне су 
вишегодишње зељасте биљке, као што су: мечја шапа (Херацлеум пантицум), оман (Инула 
магнифица), раник (Сенецио неморенсис), једић (Ацонитум), чемерика (Вератрум), 
воденика (Цирсиум), кандилка (Аqуилегиа), шумарица (Анемоне), љутић (Ранунцулус 
алпестрис), јагорчевина (Примула вулгарис), рунолист (Леонтоподиум алпинум), линцура 
(Гентиана), звончица (Солданелла), рожац (Церастиум), љубичица (Виола ореадес), 
енцијан (Гентиана), балоче (Гагеа), мразовац (Цолцхицум), пресличица (Мусцари), птичје 
млијеко (Орнитхогалум). 

 
Екосистем долинских ливада – налази се дуж речних долина, а настале су уништавањем 
шумске вегетације од стране човјека (плавне и мочварне шуме). Типичне биљне врсте су: 
оштрица (Цареx пендула), лисичји репак (Алопецурус пратенсис), росуља (Агростис алба), 



  61 
 

ливадски вијук (Фестуца пратенсис), бусика (Десцхампсиа цаеспитоса), жутиловка 
(Гениста тинцториа), љутић (Ранунцулус полyантхемос), љутић пузави (Ранунцулус 
репенс), пиревина (Агропyрум репенс), овсик (Бромус инермис), честославица (Вероница 
оффициналис), детјелина бијела (Трифолиум репенс), петопрста пузава (Потентила 
рептанс), нана (Ментха лонгифолиа), звјездан жути (Лотус цорницулатус), дуњица 
(Медицаго лупулина).  
 
Екосистем мезофилних ливада (Молинио-Аррхенатхереталиа)-налази се у горско-
субалпинском појасу на разноврсној геолошкој и земљишној подлози и варирању 
свјетлости, а палеоендемичне и терцијерно-реликтне врсте су: панчићија српска 
(Панцициа сербица), пушина сендтнерова (Силене сендтнери), љубичица (Виола 
специоса), љубичица македонска (Виола мацедоница), звончић јахорински (Цампанула 
патула ссп. јахоринае), прженица црногорска (Кнаутиа монтенегрина), зечица 
(Пхyтеума псеудоорбицуларе), каранфил лакушићев (Диантхус нитидус ссп. лакусиции), 
љубичица николина (Виола николаи), љубичица љупка (Виола елегантула), вашљивац 
херманов (Педицуларис хоерманниана), звончић мезијски (Цампанулла моесиаца), енцијан 
наровашени (Гентианелла цриспата), гушарка босанска (Арабис босниаца), пушина 
(Силене антхелопум), крестушац плави (Полyгала мајор ссп. азуреа), љиљан босански 
(Лилиум босниацум), линцура жута (Гентиана сyмпхyандра вар. гигантеа). 
 

Екосистеми мочвара и извора- имају интерзонални карактер и налазе се на изолованим 
влажним теренима у шуми, поред ријека и извора, као што су локалитети: Шеварине на 
Бјеласици, Баре у Петњику, Маква на Полици, Коловрат на Полици, Подваде у Врбвици, 
Киковића брдо, Кењића локва, Ровачка локва, Мало језеро на Равној ливади, Велико и 
Мало блато у Брајевици, Пискавице у Лађевцу. Од извора типични су: Манастирско врело, 
Мерића врело, Врело Дапсићке ријеке, Алуге код Рженице, Муровско врело у Попчи. 
Честе биљне врсте су: бреза (Бетула сп.), јоха (Алнус глутиноса), крушина (Рхамус 
франгула), барска ива (Салиx цинереа), маховница (Оxyцоццус палустрис), оштрице 
(Цареx), раставићи (Еqуисетум), вјетрогон (Ериопхорум латифолиум),  змијинац 
мочварни (Цалла палустрис), облић (Сцрипус силватицус), суручица (Филипендула 
улмариа). Од маховина су честе Хапнацеае, Спхагнум, Дрепаноцладус адунцус, Спхагнум 
субсецундум, С. обтусум, С. терес. 
 

Екосистеми планинских језера – то су глацијална језера Бјеласице: Шишко велико, 
Шишко мало, Урсуловачко велико, Урсуловачко мало, Пешића језеро и Капско језеро на 
Мокрој.Вегетација има интерзонални карактер условљен појавом сличних биотопа у 
различитим вегетацијским зонама. Честе  врсте алги су: Спирогира сп. Сцхизотхриx, 
Цалотриx, Дицхотхриx, Ривулариа, Пхормидиум,  маховине, шаш (Цареx грацилис), облић 
(Сцирпус лацустрис), срчењак (Полyгонум ампхyбиум), љутић (Ранунцулус натанс). Од 
потопљених (субмерзних) биљака  честе су: (Батрацхум сп.), мријесњак (Потамогетон 
сп.), водена маховина (Фонтиналис сп.), различите врсте алги.  

Од животињских врста честе су: нижи рак (Аселлус), Трицхоптера, шкољке (Унионидае - 
Дреиссенсиа, Писидиае), пужеви (Валвата, Битхyниа). Фитопланктон чине: бактерије, 
Лемна, Хоттониа, Рицциа, Флагеллатае, Цхламидомонас, Амоеба, Инфусориа, 
Педиаструм, Сценедесмус, Мyцроцистис, Цлостридиум, Уроглена, Перидиниум, 
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Цератиум, а зоопланктон: Цyцлопс, Диаптонус, Дапхниа, Босмина, Сyнцхаета, 
Полyартхра, Керателла, Протозоа. 

 

 

Слика бр. 17 Барска корњача (Емис орбицуларис) 
Ријечни екосистеми  – заступљени су око ријекем Лим и његових притокам. Ови 
екосистеми се одликују специфичним хидродинамичним, геоморфолошким, климатским, 
физичким, хемијским и биолошким својствима. У хладним изворима честе биљне врсте 
су: маховина (Батрацхоспермум монилиформе), водена маховина (Фонтиналлис 
антипyретица), разгон (Вероница аqуатица). На силикатној подлози ових извора 
присутне су врсте: камењарка (Саxифрага стелларис), Пхилонотис серата, маховина 
(Брyум сцхлеицхери), кипровина (Епилобиум ангустифолиум), а на кречњачкој подлози су: 
маховина (Цратонемурон цоммутатум фалцатум), гушарка (Арабис беллидифолиа), 
камењарка жута (Саxифрага аизоидес), шаш (Цареx фригида). Од риба присутне су пеш 
(Цоттус гобио), поточна пастрмка (Салмо трутта), липљан (Тхyмаллус тхyмаллус), 
мрена (Барбус флувиатилис), деверика (Абрамис брама). 

 

Поточни екосистеми-заступљени су потоцима са великим падом и слаповима, као што су 
на Попчи Борски поток и Бијели поток, Прослоп на Врбичкој ријеци. Од алги и маховина 
присутне су: Бангиа атропурпура, Леманеа фуцина, Хyдрурус фоетидус, Фонтиналис 
антипyретица, Цинцлидотус аqуатицус,  Батрацхоспермум ецтоцарпум, Цратонеурон 
цоммутатум, Хyменостyллум цурвиростра, Еуцладиум вертициллатум, Брyум 
псеудотриqуетрум, алге (Сцхизотхриx,  Хелдебрандтиа, Цхатрансиа, Батрацхоспермум).  

 

Пећински екосистеми – дифузно су присутни широм беранске територије, као што су: 
Коначине код Роваца, Ђевојачка пећина на Сјекирици, Јочова лука, Џупанова пећина у 
Јеловици, Хасанкадина пећина у Попчи, Суходање у Лађевцу, Бездања код Бора, Мусина 
Јама у Дашчој Ријеци. У њима се налазе подземне воде у којима су честе гљиве, маховине, 
модрозелене бактерије, лишајеви, а од животиња: Цопепода, шкорпије, пауци, змије, 
слијепи мишеви, стоноге, ракови. 
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Екосистем око снијежника на силикатима (Салицеталиа хербацеае) – налази се на 
снијежним странама испод Троглава и Зекове главе, а врсте припадају глацијалним 
реликтима Балкана, као што су: црнкаста боквица (Плантаго атрата ссп. ангустифолиа), 
честославица алпска (Вероница алпина), видац (Еупхрасиа минима), алпски жедњак 
(Седум алпестре), лисичји репак (Алопецурус герардии вар. пантоцсекии), алпска 
звончика (Солданелла алпина вар. пyролаефолиа), полегла смилка (Гнапхалиум супинум 
ссп. балцаницум), шаш (Цареx фоетида), наровашени љутић (Ранунцулус цренатус), 
жедњак хораклијев (Седум хоракии), мајчинско зеље (Лигустицум мутеллина). 
 
Екосистем  снијежника на карбонатима (Салицеталиа ретусае-серпyллифолиае) - 
налази се на сјеверној страни  Зекове главе, Троглава и Оташевог лица са глацијално-
реликтним врстама: врба пузава (Салиx серпyллифолиа), детелина (Трифолиум паллесцеус), 
љутић планински (Ранунцулус монтанус), павловац (Армериа цанесценс ссп. албаница), 
ливадарка мала (Поа минор), маслачак (Тараxацум пиндицолум), ивањско цвијеће (Галлиум 
анисопхyллум), полегла смилка (Гнапхалиум супинум вар. балцаницум), гушарка (Арабис 
алпина вар. децалванс), енцијан прољећни (Гентиана верна), црнкаста боквица (Плантаго 
атрата ссп. ангустифолиа), шаш црни (Цареx нигра), честославица (Вероница апхyлла), 
боквица бубрежаста (Плантаго рениформис вар. нивалис), чекињуша (Црепис цолумнае 
вар. лимонифолиа), звончика алпска (Солданелла алпина), лисичји репак (Алопецурус 
герардии вар. пантоцсекии), снијежна линцура (Гентиана нивалис). 
 
Екосистем алпинских рудина на силикатима (Сеслерион цомосае) са глацијалним и 
терцијерно-реликтним врстама: зечица конфузна (Пхyтеума цонфусум), сита трокака 
(Јунцус трифидус), росуља (Агростис рупестрис), власуља  (Фестуца халлери ссп. 
рилоенсис), кохов енцијан (Гентиана коцхиана), честославица (Вероница беллидиоидес), 
видац (Еупхрасиа минима), линцура пјегава (Гентиана пунцтата), власуља (Фестуца 
овина вар. судетица), снијежна линцура (Гентиана нивалис),  зоб (Авена версицолор), 
пушина сендтнерова (Силене сенднери ссп. хумилиор), љиљан албански (Лилиум 
албаницум), хајдучица језиколисна (Ацхиллеа лингулата), лављи зуб (Леонтодон 
рилаенсис), каранфил (Диантхус сцардицус), горчица наровашена (Гентианела цриспата), 
јармен источни (Антхемис ориенталис ссп. царпатица), павенка босанска (Јасионе 
орбицулата ссп. босниаца), коријен (Хyпоцхоерис пелвановиции вар. коитниценсис), 
љубичица љупка (Виола елегантула), дивизма (Вербасцум пацхиурум), вашљивац 
(Педицуларис петиоларис), рожац (Церастиум моесиацум), пријештап (Гениста цсикии), 
мајчина душица балканска (Тхyмус балцанус), мајчина душица албанска (Тхyмус албанус).  
 
Екосистем планинских рудина на силикатима субалпинског појаса (Јасионион 
орбицулатае) –налази се између 1600 и 1900 м н. в., са термофилним и ендемичним 
глацијално-реликтним врстама: пушина сендтнерова (Силене сендтнери), љиљан албански 
(Лилиум албаницум), хајдучица језиколисна (Ацхиллеа лингулата), павенка (Јасионе 
орбицулата), коријен (Хyпоцхоерис пеливановиции вар. коритниценсис), љубичица љупка 
(Виола елегантула), дивизма (Вербасцум пацхиурум), вашљивац (Педицуларис 
петиоларис), рожац мезијски (Церастиум моесицум), мајчина душица балканска (Тхyмус 
балцанус), честославица (Вероница цринита), пресличица (Мусцари хелдреицхии), 
пријештап (Цхамаеспартиум сагиттале Сyн. Гениста моесиаца), каранфил (Диантхус 
тристис), власуља (Фестуца спадисеа), дивизма николина (Вербасцум николаи), росуља 
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(Агростис рупестрис), оштрица (Цареx атеррима), линцура (Гентиана пунцтата), саса 
(Анемоне нарциссифлора), зечја лобода (Хиерациум пилоселла), бусика (Десцхампсиа 
флеxуоса вар. монтана), власуља (Фестуца пицта), петопрст златни (Потентилла ауреа), 
зоб (Авена версицолор), власуља (Фестуца вариа). 
 
Екосистем планинских рудина на карбонатима алпинског појаса (Оxyтропидион 
динарицае) –налази се на највишим врховима Црне главе, Зекове главе, Троглава и Косе 
између 1900 и 2137 м н. в. са палео-ендемичним, терцијарно и глацијално-реликтним 
врстама: оштрица динарска (Оxyтропис динарица), звончац црногорски (Едриантхус 
монтенегринус), сунчаница балканска (Хелиантхемум цанум ссп. балцаницум), шарска 
громотуља (Алyссум сцардицум), перуника босанска (Ирис босниаца), каранфил 
проклетијски (Диантхус сyлвестрис ссп. бертисцеус), енцијан мјешинасти (Гентиана 
утрицулоса ссп. монтенегрина), димак динарски (Црепис динарица), дјетелина норичка 
(Трифолиум норицум), власуља панчићева (Фестуца панцициана), еспарзета (Онобрyцхис 
сцардица), ушивац (Педицуларис малy), госпин плашт хопов (Алцхемилла хоппеана ссп. 
велебитица), мишјакињица босанска (Минуартиа босниаца), крестушац (Полyгала 
алпестрис ссп. цроатица), рањеник (Антхyллис алпестрис ссп. динарица), росуља алпска 
(Агростис алпина), споменак (Мyосотис алпестрис ссп. суавеоленс), пуцавац (Силене 
qуадридентата ссп. албаница), љупка (Ацyнос алпинус ссп. динарицус), смиље црно 
(Нигрителла нигра), фресиница (Дрyас оцтопетала), звончица алпска (Солданелла 
алпина), ливадарка алпска (Поа алпина ссп. баденсис), камењарка (Саxифрага аизоон вар. 
малyи). 
 
Екосистем на карбонатима субалпинских рудина (Цампанулион албаницае) – налази се 
на висини од 1500 до 1900 м н. в. са палео-ендемичним врстама, од којих су најзначајније: 
власуља шумска (Фестуца гигантеа), линцура (Гентиана сyмпхyндра), различак 
(Центауреа котсцхyана), чистац албански (Стацхyс албаница), удовичица (Сцабиоса 
портае), драгушац вагнеров (Сенецио wагнери), бабина свила сива (Армериа цанесценс), 
звончика албанска (Цампанула албаница), звончика мезијска (Цампанула моесиаца), 
удовица динарска (Кнаутиа динарица), удовичица (Сцабиоса леуцопхyлла), смилица 
(Коелериа субаристата), драгушац босански (Сенецио босниацус). 
 
Екосистем планинских вриштина (Вацциниеталиа) – налази се на југоисточним 
странама између 1800 и 2100 м н. в., на вулканским стијенама, а најзначајније терцијарно-
реликтне врсте су: брукенталија динарска (Бруцкентхалиа спицулифолиа ссп. динарица), 
уродица (Мелампyрум дорфлери ссп. монтенегринум), вулфенија блечићева (Wулфениа 
блециции ссп. рохленае), уродица шарска (Мелампyрум сцардицум), каранфил панчићев 
(Диантхус панциции). 
 
Екосистем аркто-алпских вриштина (Ваццинион улигиноси) –налази се на 
сјевероисточним странама између 1800 и 2100 м н. в. на вулканским стијенама, а најчешће 
глацијално-реликтне врсте су: пречица алпска (Лyцоподиум алпинум), обична боровница 
(Вацциниум мyртиллус), драгушац (Сенецио абротанифолиус ссп. царпатицус), лишајеви 
Цетрариа цубиллата и Цладониа рангиферина, боровница цретна (Вацциниум 
улигиносум), брусница (Вацциниум витис идеа), медвјеђе грожђе (Арцтостапхyллос ува 
урси). 
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Екосистем планинских вриштина на карбонатима (Дапхно-Рходореталиа хирсуте) са 
глацијално и терцијерно-реликтним врстама: медвеђе грожђе планинско 
(Арцтостапхyллос алпина), рањеник планински (Антхyллис алпестрис), златникова бијела 
(Парнассиа палустрис), звончац црногорски (Едриантхус монтенегринус вар. алпинус), 
енцијан (Гентианелла певалекии),  ликовац динарски (Дапхне олеоидес), петопрста 
црногорска (Потентилла монтенегрина), ланилист (Линариа пелопоннесиаца), млијеч 
панчићев (Цицербита панциции), јаремичак зоговићев (Дапхне благаyана ссп. зоговиции), 
блаженак бугарски (Геум булгарицум), једић панточеков (Ацонитум пантоцсекианум), 
медвјеђе грожђе (Арцтостапхyлос ува урси), звончика (Цампанула патула ссп. јахоринае), 
мукињица (Сорбус цхамаемеспилус), сомина (Јуниперус сабина), врба (Салиx силесиаца), 
врба (Салиx арбусцула), хајдучка опута (Дапхне мезереум).  
 
Екосистем високих зелени (Цардуо-Цирсиетеа) – налазе се уз изворе потока и ријека 
субалпинског, горског и брдског појаса и уз рубове хигрофилних и мезофилних шума и 
шикара са доста влаге и мање свјетлости, а најчешће терцијерно и глацијално-реликтне 
врсте су: млијеч панчићев (Цицербита панциции), ангелика (Ангелица панциции), звончић 
широколисни (Цампанула латифолиа ссп. динарица), вечерница динарска (Хесперс 
динарица), бодилица рохленова (Цирсиум рохленае), бодилица (Цирсиум лигуларе), млијеч 
алпски (Цицербита алпина), звјездача црногорска (Аденопхора лилифолиа ссп. 
монтенегрина), димак (Црепис палудоса), очобојка (Тхалицтрум симплеx). 
 
Екосистем ниских цретова (Сцхеуцхзерио-Царицетеа фусцае) – налазе се на малим 
површинама алпинског и субалпинског појаса око извора потока на вулканским и 
седиментним стијенама, на кисјелом земљишту са доста влаге, а доминантне терцијарно и 
глацијално-реликтне врсте су: костолом шарпланински (Нартхециум сцардицум), пушина 
(Силене астериас), дебељача балканска (Пингуицула балцаница), каћун босански (Орцхис 
босниаца), оштрица-шаш македонска (Цареx мацедоница),  пушина албанска (Силене 
qуадридентата ссп. албаница). 
 
Екосистеми пукотина стијена (Потентилло-Саxифрагетеа) - налази се апојасно на 500-
2137 м н. в., а доминантне врсте су: бор црни (Пинус нигра), муника (Пинус хелдреицхии), 
звончац југославенски (Едриантхус југославицус), звонце (Цампанула сецундифлора), 
крчаговина (Ампхорицарпус аутариатус), петопрста (Потентилла цлусиана), петопрста 
(Потентилла цаулесценс). Од палеоендемичних и терцијарно-реликтних врста присутне 
су: одољен панчићев (Валериана панциции), звончац зоговићев (Едриантхус зоговиции), 
камењарка (Саxифрага цориопхyлла), петопрста (Потентилла специоса), пушина 
крупноцвјетна (Хелиосперма мацрантха), каменарка жута (Саxифрага аизоон ссп. малyи), 
камењарка (Саxифрага црустата), хајдучица (Ацхиллеа аизоон), рожац (Церастиум 
децалванс), девесиље оштро (Сесели ригидум), пуцавац (Силене монацхорум), камењарка 
(Саxифрага цyмоса), вулфенија рохленова (Wулфениа рохлене вар. саxатилис), детелина 
(Трифолиум медиум ссп. балцаницум), жедњак хоракијев (Седум хоракии), врисић 
панчићев (Мицромериа цроатица вар. панцициана), чуваркућа (Семпервивум глауцум). 
 
Екосистем сипара (Дрyпетеа спиносае) - апојасно је присутан од подножја до врха 
Зекове главе на карбонатима и силикатима на којима се у алпинском и субалпинском 
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појасу развијају планинске рудине. Типичне врсте овог екосистема су: ливадарка (Поа 
цаесиа), срцопуц пихлеров (Гнапхалиум пицхлери), ланилист планински (Линариа алпина), 
гушарска планинска (Арабис алпина), камењарка (Саxифрага глабелла), вратић динарски 
(Ацинос алпинус ссп. динарицус), мљечика главата (Еупхорбиа цапитулата), љубичица 
цојзова (Виола зоyсии), лазаркиња (Галиум анизопхyллум), струпник (Сцропхулариа 
лациниата ссп. пантоцзекии), жедњак (Седум магалленсе ссп. динарицум), мечја шапа 
(Херацлеум орсинии ссп. балцаницум), звончац југославенски (Едриантхус југославицус 
вар. репенс), режуха црна (Цардамине глауца вар. панциции), здравац (Гераниум 
мацрорхизум), зановијет (Петтериа аллиацеа), врисић тимианолисни (Мицромериа 
тхyмифолиа), мекињак бодљикави (Дрyпис спиноса ссп. јацqуиниана), пријештап 
(Цхамаеспартиум афрум), бодилица (Цирсиум цанделабрум), вратић планински (Ацинос 
алпинус), вулфенија рохленова (Wулфениа рохлеане вар. алпина), власуља (Фестуца 
пицта), дичак балкански (Барбареа балцана), режуха сива (Цардамине глауца вар. 
панциции), сита трокрака (Јунцус трифидус), бусика (Авенелла флеxуоса ссп. монтана), 
зоб (Авена версицолор). 
 
 

ПЕЈЗАЖНЕ ВРИЈЕДНОСТИ 

 

Све оно што уочавамо у простору, што непрекидно дјелује на наш сазнајни, осјећајни и 
физички процес представља пејзаж. То су све информације које из природе дјелују на 
човјека естетски, као и дјеловање човјека на природу. Естетски атрибути су одређени 
хармонијом облика, боја и тонова природног пејзажа. Пејзаж је слободна енергија у 
површинском слоју животне средине коју човјек може користити без штетних посљедица 
за природу. Пејзаж је реалан облик краја, у одређеном степену од човјека измијењена 
природа. Он је спектар боја које су у спрези са човјеком и његовим емоцијама, он је спој 
духовности и тјелесности. 

 
Основу пејзажа Берана чини простор са зеленом бојом пуне свјежине током читаве 
године, осим зиме. Зелена боја се преноси и на воду и на ваздух, а у њој су смјештена 
сезонска сточарска насеља, торови, ливаде косанице и пашњаци. У њему је остварен спој 
тврђаве и палате дивљине која је чаролија за сва жива бића. 
 
Основна одлика пејзажа беранског простора је различитост рељефа, климе, земљишта, 
воде и вегетације. Разноликост овог простора условљава његову јединственост и 
непоновљивост. Егзогене и ендогене силе које су кроз вријеме дјеловале на овом простору 
оставиле су записе у панорами планинских висова, у долинама ријека и потока, у богатом 
живом свијету. У одређено вријеме могу се уживати љепоте планинских врхова 
покривених снијегом, језера са бистром и полузалеђеном водом, ријечни кањони са 
скривеном топлином, ријечне долине са шареним ливадама и обрађеним њивама. Ту су 
многе високе планине са својим врховима, а неке њене ријеке имају долине које су дубоки 
кречњачки кањони дуги више километара. Планински гребени и косе уздижу се са 
пространих карстних заравни у које су усечени кањони. На заравнима су травни пашњаци 
и ливаде, а ниже испод њих су појасеви густих листопадних и четинарских шума. 
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Због дубоких долина ријека које се зракасто пружају са планина, превоја и висова, ово 
подручје је лако проходно и привлачно својим геоморфолошким, климатским, 
хидролошким и биодиверзитетским мотивима. Иако је овај простор увијек служио човјеку 
за задовољење потреба физичког опстанка и духовног уздизања, осјећај за љепотом и 
природним добром био је јачи од нагона за тренутним задовољством, што је допринијело 
очувању природних ријеткости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика бр. 18 Пејзаж са Лађевца 

 

 

Слика бр. 19 Џаковица 

На основу различитости бројних елемената, на простору Берана могу се издвојити 
сљедећи пејзажни типови: 



  68 
 

Равничарски тип пејзажа – налази се на мјестима где има доста воде око Лима, његових 
притока и поред извора вода. Карактерише га специфични избор гајених култура, начин 
градње кућа, уређење дворишта, величина парцела, међе, путеви и слично. 
Брдско-силикатни тип пејзажа – са порастом надморске висине, расте униформност 
климатских услова, па су карактеристична и вегетацијска својства. Доминантна је 
пластичност терена обраслог вегетацијом, унутар које су искрчени агрокултурни 
простори. 

Мезофилни тип пејзажа – чине га четинарске шуме градећи простор зелене боје током 
читаве године. 
Планински тип пејзажа – то је доминантни тип за Беране, у којем се интегришу 
природне карактеристике и привредне активности. У њега се љети издижуи обнављају 
сточарска боравишта, ничу торови, косе ливаде, пасу стада, шире се шумски комплекси у 
којима се одвијају разне активности, од којих су најупечатљивије бербе љекобиља и 
шумских плодова. 
Високопланински тип пејзажа – униформног је карактера за све планине око Берана које 
имају исте  висине. Висинске разлике условљавају разлике у аспективности вегетације у 
вези трајања годишњих доба, па од висине планине и њене масе зависе и дужина љета и 
зиме.  
Антропогени тип пејзажа – чини град Беране и сеоска насеља која су смјештена унутар 
разних вегетацијских појасева, одајући утисак града у парку. У рано прољеће она се одену 
бјелином процвјеталог воћа и окупају његовим мирисом, затим се ишарају најљепшим 
бојама ливадског цвијећа које привлачи безброј инсеката и птица. Кад љето топлотом и 
сунчевим зрацима напуни биљке енергијом, наступа активност кошења ливада и 
сакупљања осушеног сијена. Јесен се рашири својим раскошним бојама да привуче и 
почасти богатом трпезом све посјетиоце како би имали храну за период зиме и за 
подизање младих за нови почетак живота. Кад зима дође и снијег прекрије својом 
бјелином читаво подручје, пркосе му само рјечни токови, димњаци на кућама и људи са 
својим обавезама.  
Присуство ових различитих пејзажних типова у пољу вида ствара нови пејзажни квалитет. 
Посебност и непоновљивост беранског простора чине планински пејзажи који се одликују 
високим диверзитетом биолошких форми и типова станишта. Поред сличних еколошких 
услова, беранске планине се одликују и специфичностима које су довеле до високог 
степена ендемичности и реликтности. Иако ове планине припадају проклетијској регији у 
оквиру високодинарске провинције, оне су издиференциране у два засебна сектора. 
Сектори илуструју богаство живог свијета, процес специјације и ендемогенезе, садашње 
еволуције, као и геоморфолошко-еколошку разноликост. У физиономском погледу 
пејзажи се диференцирају у двије групе: 
Претпланински (субалпински) појас - са ниским шумама и клековином планинског бора 
у коме постоји више екосистема, као што су: шума букве и планинског јавора, шума букве 
и јаребике, шума мезијске букве, шума смрче, клековина бора са боровницом, клековина 
бора са линцуром, клековина бора са алпском ружом, шибљаци планинске врбе. 
Планински појас - изнад клековине бора са простором високопланинских рудина, 
планинске тундре и субнивалне вегетације око снијежника. У овом појасу су присутни 



  69 
 

екосистеми:  рудине са шашиком на базним земљиштима, рудине са шашиком и ситом на 
кисјелим земљиштима, екосистем око снијежника са планинском врбом на базичном 
земљишту, екосистем планинских точила на карбонатима и силикатима, екосистем у 
пукотинама стијена карбоната и силиката, екосистем лишајева на карбонатној и 
силикатној подлози. 

 

 
Слика бр. 20 Слијепо куче (Спалаx леуцодон) 

                                 

СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Животну средину сваког живог бића, па и човјека, чини мјесто на коме се он налази са 
свим утицајима који до њега долазе и простор са којим ступа у контакт. Животна средина 
Берана је одређена природним факторима и људским активностима. Природни фактори 
животној средини Берана дају висок квалитет који се може сврстати у сам врх природних 
вриједности Црне Горе. На појединим мјестима такво стање је поремећено неадекватним 
коришћењем природних ресурса од стране човјека.  
 
Како у Беранама нема привредних објеката који емитују штетне материје у атмосферу, 
степен очуваности ваздуха је висок. Једини загађивачи ваздуха су ложишта из 
домаћинстава када се у зимском периоду врши индивидуално загријавање станова. 
Загађење воде је веће, како од стране производних постројења која немају уређаје за 
пречишћавање отпадних вода, тако и од стране отпадних вода из домаћинства, које се 
испуштају директно у водотоке. Велики проблем представљају предузећа која се баве 
прерадом дрвета  и који дрвни отпад не враћају поново у производни процес, већ га 
одлажу у увалама око насеља или поред водотока. Како тај материјал садржи уља и 
мазива, он представља велику опасност по биљни и животињски свијет, па и за човјека.  
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Начин депоновања градског и сеоског отпада значајно угрожава животну средину Берана, 
будући да се сметлишта стварају у близини града и других насеља, поред Лима и његових 
притока, као и поред магистралних и локалних путева. Она су загађивачи воде, земљишта 
и ваздуха, чиме се угрожава читав живи свијет, па и човјек.  
 
Неконтролисана експлоатација материјала из корита Лима преусмјерава његов ток и тако 
угрожава живи свијет у њему, поткопава обале и еродира или плави пољопривредно 
земљиште. Услијед ерозије на појединим локацијама, велике количине наноса доспијевају 
у Лим чијим задржавањем он мијења ток и угрожава пољопривредно земљиште и друге 
објекте. Поред ерозије, угрожавање земљишта се врши разним људским активностима као 
што је изградња објеката и употреба хемијских средстава у пољопривреди. 
 

Шуме у Беранама су најзначајнији фактор привредног развоја, али и фактор заштите 
животне средине и еколошке стабилности подручја. Заштитом шума најбоље се штити 
вода, земљиште и ваздух.  
 
Мјере заштите биолошке разноврсности Берана морају бити свеобухватне и широке. 
Природни ресурси се морају користити у развојне потребе, али уз спровођење мјера 
заштите у духу одрживог развоја. Главни вид заштите животне средине Берана треба да 
буде ширење подручја под заштитом и успостављање система еколошких коридора за 
несметано одвијање животних процеса у екосистемима  и да допринесе заштити 
угрожених врста. Многи коридори који се сустичу на Бјеласици пролазе кроз Беране, као 
што су Коврен-Бјеласица-Хајла, Комови-Бјеласица-Виситор-Проклетије-Хајла. Ту је и 
коридор Лађевац-Влахови-Туријак-Попча којим се остварује веза биома Србије са  
биомима Берана. 
 

Приоритетни задатак у заштити биодиверзитета требало би да буде очување 
разноврсности живог свијета, станишта и њихових система организације. Одржање 
биодиверзитета мора имати одлике одрживог коришћења које има за циљ одржавање 
потенцијала на високом нивоу, ради задовољавања потребе и тежњи садашњих и будућих 
генерација. Човјеков опстанак и његова будућност везани су за природу. Зато је код 
човјека потребно развијати љубав према природи и едуковати га да не узима превише, 
него и да оставља природи.  
 
У заштиту биодиверзитета се укључује и етички принцип поштовања свих живих бића, јер 
су сви они интегративни дио живог свијета природе. Тако и П. Холбах закључује да човјек 
није цар природе и сваки поремећај у природи и међу свијетом живих бића на темељу 
доминације или суперматије људског рода узрочно последично је везан за импликације 
живота самих људских бића, као биолошке врсте.  
                            

ЗАШТИЋЕНИ ОБЈЕКТИ ПРИРОДЕ 

Богатство диверзитета Берана и његов значај нису на одговорајући начин вредновани, што 
говори чињеница да нема заштићених објеката природе. Изузимајући дио територије која 
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припада НП Биоградска гора, других видова заштите нема, мада се у Беранама налази 
велики број ендемичних и реликтних врста. 
 
Од заштићених 413 биљних врста Црне Горе, у Беранама се може наћи 50 врста, а 
неке од њих су: лук (Аллиум пхитхотицум), ендемична фамилија љиљана на Шишком 
језеру (Лилиацеае), астер (Астер алпинус субсп. далматицус), јаремичак (Дапхне 
благаyана), планински сикавац (Ерyнгиум алпинум), линцура (Гентиана лутеа субсп. 
сyмпхyандра), божиковина (Илеx аqуифолиум), козоношка (Лороглоссум хирцинум), 
ендемична метлица (Мyрицариа ернести-маyери), ендемични каћун (Енцyцлиа цордигера), 
ендемична дебељача (Пингуицула балцаница), панчићев одољен (Валериана панциции), 
ендемични пуцавац (Силене мацрантха), тиса као ријетка врста (Таxус баццата), љутић 
(Троллиус еуропеус), ендемична вулфенија (Wулфениа блециции). 
 

Од 430 заштићених животињских врста Црне Горе у Беранама се налази преко 60, а 
неке од њих су: шумски марав (Формица руфа), јеленак (Луцанус цервус), носорожац 
(Орyцтес насицорнис), ластин репак (Папилио мацхаон) од инсеката; велика крастача 
(Буфо буфо), зелена крастача (Буфо виридис), гаталинка (Хyла арбореа), планински 
мрмољак (Тритурус алпестрис), мали мрмољак (Тритурус вулгарис), велики мрмољак 
(Тритурус цристатус); од водоземаца, барска корњача (Емyс орбицуларис), шумска 
корњача (Тестудо херманни), зидни гуштер (Лацерта муралис), планински 

 

Слика бр. 21 Мали каћун (Орцхис морио) 

гуштер (Лацерта вивипара), зелембаћ (Лацерта виридис), белоушка (Натриx натриx) од 
гмизаваца, породица пловки (Анатидае), род роваца (Мергус), јастријеб осичар (Пернис 
апиворис), јастријеб кокошар (Ацципитер гентилис), кобац (Ацципитер нисус), обични 
мишар (Бутео бутео), пољска еја (Цирцус цyанус), соко ветрушка (Фалцо тиннунцулус), 
кока љештарка (Тетрастес бонасиа), шумска шљука (Сцолопаx рустицола), шумска сова 
(Стриx алуцо), гаћасти ћук (Аеголиус тунерс), породица детлића (Пицидае), гавран 
(Цорвус цораx), водени кос (Цинцлус цинцлус), попићи из породице (Прунеллидае), обични 
краљић (Регулус регулус), породица дроздова (Турдидае), дрозд камењарка (Моницола 
саxатилис), славуј (Лусциниа магархyнцхос), црни кос (Турдус мерула), породица сјеница 
(Паридае), пузгавац (Тицходрома мурариа), породица зеба (Фрингиллидае), лијепа 
зимовка (Пyррхула пyррхула), породица стрнадица (Емберизидае), од птица и ред 
слијепих мишева (Цхироптера), хермелин (Мустела ерминеа), слијепо куче (Спалаx 
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леуцодон), видра (Лутра лутра), срна (Цапреолус цапреолус), медвјед (Урсус арцтос) од 
сисара. 
 
У циљу заштите биодиверзитета неопходно је спровођење мониторинга стања животне 
средине, спровођење мониторинга биодиверзитета Берана, израда катастра загађивача у 
Беранама и других сличних активности.  
 

По својим биокарактеристикама одређена подручја Берана заслужују да се ставе под 
заштиту. На основу сазнања о еколошким вриједностима  овог подручја, која су 
публикована у стручној и научној литератури, потребно је урадити Студију изводљивости 
за установљавање заштићеног подручја природе у општини Беране. 

 

Туризам заснован на природи 
 
Данашњи развој туризма, уопште, обиљежен је, поред економске кризе, појавом нових 
трендова који доминирају на туристичком тржишту. Садашњу фазу развоја туризма 
карактерише засићеност постојећим начинима задовољења туристичких потреба, а 
тражња се креће ка понудама ослоњеним на природу и аутентичност. 
 
Међу бројним трендовима туристичке тражње којима се мора прилагођавати туристичка 
понуда и планирати маркентинг су и тражња туриста за новим и неоткривеним 
дестинацијама, као и интензивна кретања ка планинама. 
 
Подручје општине Беране има услове за развој различитих субтржишта која данас 
добијају на значају, нарочито за еко-туризам и авантуристички туризам. Еко-туризам је 
подкомпонента у области одрживог туризма. Захваљујући богатству разнородних 
природних туристичких мотива у општини Беране, постоје услови за развој свих подврста 
еко-туризма (сеоског, агротуризма и туризма у националним парковима). Пољопривреда 
представља значајан дио елементарне базе за развој туризма у нашој општини, тим прије 
јер се многи пољопривредни производи могу пласирати на лицу мјеста и послужити као 
посебна туристичка атракција. 
  
Садржај боравка би могао бити обогаћен атракцијама, како природним, тако и створеним. 
За све оне који желе да проведу активан одмор, боравак може да буде обогаћен „хикинг“ и 
„бикинг“ турама, јахачким турама, рафтингом, брањем шумских плодова, фото-сафаријем 
и др. 
 
Општина Беране има потенцијал да буде препозната на туристичком тржишту по својој 
сачуваној природи, здравој храни, односно по интегрисаном туристичком производу који 
се може развијати у складу са тим и задовољити специфичне потребе одређених сегмената 
тражње субтржишта.  
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SWOT АНАЛИЗА 
 
Идентификовани атрибути у доњој табели резултат су рада учесника радионица, 
представника релевантних институција и компетентних појединаца у општини, који 
представљају збирни исказ њиховог виђења постојећег стања биодиверзитета у општини 
Беране.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 
‐ разноврсност биљног и 
животињског свијета 

‐ водни ресурси 

‐ рудна и минерална богатства 
‐ биомаса 
‐ пољопривредно земљиште 
‐ туристички потенцијали 

‐ постојање стратешких 
докумената и акционих 
планова, од значаја за очување 
биодиверзитета (Стратегија 
развоја општине, Локални план 
управљања чврстим отпадом 
пројектна документација за 
изградњу регионалне санитарне 
депоније, постројења за 
прераду отпадних вода, 
топлане) 

‐ неадекватно управљање чврстим 
комуналним отпадом 
 

‐ неадекватно управљање отпадним 
водама 
 

‐ прекомјерна експлоатација шљунка 
и пијеска 
 

‐ дивља градња 
 

‐ недостатак људских ресурса 
 

‐ низак ниво еколошке свијести 
грађана 
 

‐ одлив становништва из руралног 
дијела општине 

ШАНСЕ ПРИЈЕТЊЕ 
‐ обновљиви извори енергије 

 
‐ велики број школа 

 
‐ високообразовне институције 

 
‐ велики број фондова 

(донаторска средства) 
 

‐ добар законодавни основ 
 

‐ глобална економска криза 
 

‐ климатске промјене 
 

‐ пожари 
 

‐ поплаве 
 

‐ ерозија 
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Као снаге општине Беране за даљи развој и напредак, заинтересоване стране су 
дефинисале постојање природних ресурса, прије свега водни потенцијал, рудна и 
минерална богатства, биомасу, плодно пољопривредно земљиште, што све заједно са 
разноврсним биљним и животињским светом представља и велики туристички 
потенцијал. Регулатива и стратешка документа израђени од стране општинских структура 
и усвојени од стране Скупштине, представљају добру легалну основу за примјену 
националне и међународне регулативе на локалном нивоу. 
 
Главне слабости општине Беране које имају негативан утицај на биодиверзитет односе се 
на неодрживо коришћење и експлоатацију ресурса, пре свега шљунка и пијеска, али и на 
дивљу градњу и нерационално коришћење простора, као и на неадекватно управљање 
отпадним водама, чиме се угрожавају станишта биљних и животињских врста. Овакво 
неодговорно понашање може у будућности довести до нестанка појединих врста са 
територије општине Беране, што ће имати посљедице и на смањење биодиверзитета ширег 
простора и читавог региона и непосредан утицај на здравље и благостање људи. У 
општини Беране препознате су као слабости и недостатак људских ресурса и низак ниво 
еколошке свијести грађана, о чему би требало посебно водити рачуна у наредном периоду, 
јер су локалне заједнице главни актери у очувању биодиверзитета и промоцији његових 
вредности. Још један проблем који је дефинисан односи се на одлив становништва из 
руралног дијела општине, чиме се запуштају велики простори, а најважније вредности 
биодиверзитета се смањују. 
 
Шансе на свом путу развоја, уз одрживо коришћење ресурса и очување биодиверзитета, 
општина Беране види у потенцијалима обновљивих ресурса, који би требало у скорашњој 
будућности да постану окосница регионалног развоја. Добро развијена мрежа образовних 
институција, од основних школа до високообразовних установа, представља велику шансу 
у продукцији будућих кадрова, освешћених и обучених да на прави начин очувају свој 
крај. Постојање великог броја фондова доступних на националном нивоу, као и 
националне легислативе, пружају могућности за локални напредак заснован на 
принципима одрживог развоја и учешћа свих релевантних субјеката. 
 
Глобалне пријетње које имају негативан утицај и на локалном нивоу и које донекле 
успоравају напредак локалних заједница су економска криза и климатске промјене, које би 
се могле ублажити рационалним коришћењем ресурса. Осим тога, пожари, поплаве и 
ерозија, као врло реалне пријетње и феномени који се понављају сезонски, наносе огромне 
штете по биодиверзитет. У таквим ситуацијама најпогођеније је становништво и локална 
заједница је прва која реагује, руководећи се већ унапријед донијетим акционим 
плановима за кризне ситуације.  
 
Као закључак може се констатовати да биодиверзитет представља велики потенцијал за 
развој општине Беране, да су општинске структуре свјесне његовог значаја и потребе за 
очувањем, приступивши изради Локалног акционог плана за биодиверзитет, а само 
заједничким учешћем свих релевантних заинтересованих страна у општини, постојеће 
слабости и претње могу бити превазиђене, за добробит људи и усклађени развој са 
природом која их окружује.  
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Визија, приоритети и мјере које треба имплементирати 
 
 

Визија  
 

Беране је општина која се развија на приципима одрживог коришћења природних 
ресурса. Створени су услови за коришћење и активну заштиту услуга екосистема, 
што ће омогућити унапређење туристичке и пољопривредне понуде овог краја. 
Општина има едуковано становништво које може позитивно утицати на очување и 
одрживо коришћење биолошке разноврсности. 

 
Приоритети 

 
Основни циљ овог Плана би био заштита и унапређење свих компоненти биолошког 
диверзитета, њихово одрживо коришћење и праведна расподјела користи од употребе 
генетских ресурса. 
 
Приоритети дефинисани Локалним акционим планом за биодиверзитет општине Беране 
засновани су на потенцијалима који се могу искористити заједно са расположивим 
средствима у оквиру граница општине, али и са суседним територијама, у циљу 
остваривања заједничких интереса за све локалне заједнице које користе дати простор и 
ресурсе. 
 
Већ је наведено да територија општине Беране посједује природно, културно и гео-
насљеђе, које је у високом степену очувано, али је у извјесној мјери и нарушено усљед 
људских активности и немара. У циљу заштите биодиверзитета у општини Беране 
неопходно је успоставити систем  мониторинга стања животне средине и биодиверзитета, 
одређена подручја на територији општине због својих изузетних природних вриједности 
ставити под заштиту и радити континуирано на развоју свијести локалног становништва, 
посебно дјеце школског узраста, о потреби очувања биолошке разноликости и одрживог 
кориштења услуга екосистема. 
 
Стратешки приоритет број 1  односи се на Одрживо коришћење и заштиту услуга 
екосистема 
 
Развој општине Беране, са посебним освртом на развој туристичких потенцијала, 
базираних на промоцији и коришћењу будућих заштићених подручја на територији 
општине (Регионални парк Турјак и Хајла), условљен је услугама екосистема на много 
различитих начина, па је један од приоритета и одрживо коришћење и заштита услуга 
екосистема, како би се спријечило неповратно нарушавање равнотеже. На првом мјесту 
биће потребно регулисати, планирати и контролисати изградњу објеката, како би се 
избјегле градитељске активности опасне по природу и културне вриједности, у оквиру 
зона високе заштите. Непосредне услуге које се могу користити директно од 
расположивих услуга екосистема су на примјер храна сертификована као локални бренд, 
извори чисте воде, дрвна маса за огрјев и изградњу објеката, тканине, простор који се 
може користити за спорт и рекреацију и многе друге могућности. С обзиром на њихову 
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природу да су услуге екосистема сва добра и услуге из природе које човјек користи за 
себе, без надокнаде, мора се имати у виду да оне нијесу бесконачне, уколико их човјек 
користи неконтролисано. Зато ће кроз Акциони план за биодиверзитет бити дефинисане 
конкретне мјере и активности, које ће помоћи да општина Беране оствари своју визију 
заштите биолошке разноврсности и услуга екосистема, а с обзиром на још неоткривене 
потенцијале, потребно је размишљати у правцу израде студије и стратегије коришћења 
обновљивих извора енергије, рекултивације девастираних подручја или коришћење 
природних добара за спорт и рекреацију. 
 
 1.1 Мјера        Заштита природних ресурса 
 
   1.1.1 Очување слива ријеке Лим и ријечних екосистема 
   1.1.2 Заштита подземних вода 
   1.1.3 Успостављање санитарних зона заштите водоизворишта 
   1.1.4 Одрживо коришћење шума 
   1.1.5 Израда карте значајних локалитета за биодиверзитет 
   1.1.6 Успостављање мреже Натура 2000 
   1.1.7 Очување обновљивих природних ресурса 
   1.1.8 Одрживо коришћење природних добара за спорт и рекреацију 
   1.1.9 Проглашење Регионалног парка Туријак и Хајла 
 
 
Стратешки приоритет број 2 представља Одрживо коришћење и активну заштиту 
биодиверзитета и агробиодиверзитета 
 
У очувању и активној заштити пејзажа, био-, агро- и геодиверзитета најважнију улогу и 
одговорност има локална управа. Један од начина је успостављање заштићених подручја 
на основу одлуке локалне заједнице, како би се постојећи биодиверзитет легално штитио и 
успоставио стални мониторинг. На подручју општине Беране регистровано је преко 1000 
биљних таксона, међу којима су забиљежене многе ријетке, реликтне и ендемичне врсте, 
које припадају балканским ендемитима, или глацијалним реликтима. Такође, многе врсте 
су националним законодавством стављене на листу заштићених врста, а посебну 
вриједност флоре и вегетације овог простора чине биљне врсте и заједнице у којима су 
присутне неке ендемичне врсте од међународног значаја и биљне заједнице у којима су 
едификатори неке ендемо-реликтне биљне врсте. 
 
Од регистрованих животињских врста такође је висок проценат угрожених и заштићених 
међународним уговорима или националним законима и правилницима. Неке групе нијесу 
довољно истражене, па је потребно урадити системска истраживања цјелокупне фауне. Да 
би се угрожене врсте заштитиле од даљег угрожавања, а нарочито њихова станишта, кроз 
Акциони план за биодиверзитет предвиђене су краткорочне и дугорочне акције које ће 
општина Беране, у сарадњи са другим заинтересованим странама, предузимати у 
рјешавању овог приоритета. Кроз израду катастра аутохтоних врста дивљих биљних и 
животињских врста, као и аутохтоних сорти култура и раса домаћих животиња, биће 
урађена не само њихова идентификација и валоризација, него ће бити дефинисани и 
фактори угрожавања, након чега се може приступити ублажавању или елиминисању 
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таквих фактора. Живи свијет угрожен је у великој мјери уносом алохтоних, често 
инвазивних врста, које постају компетитивно јаче од аутохтоних и временом их истискују, 
нарушавајући природну равнотежу која је постојала и која одржава екосистеме ефикасним 
и продуктивним. 
  
Посебан ресурс представљају љековито биље и шумски плодови, који се традиционално 
користе  на овим просторима. Заједно са осталим општинама у региону и прекогранично, 
потребно је успоставити одржив систем састављен од свих представника у ланцу, од 
сакупљача, преко откупљивача на локалном и регионалном нивоу, до крајњег корисника. 
У овом ланцу најугроженији и са најмање права су сакупљачи, који представљају базу и 
основне покретаче процеса. Одговарајућим акцијама и мјерама које ће садржати и овај 
акциони план за биодиверзитет, њихов положај се може побољшати и унаприједити 
њихово знање, што ће довести до повећања економске добити и побољшања социјалног 
статуса, посебно жена и маргинализованих група. 
 
 2.1  Мјера  Заштита врста     
 
   2.1.1 Заштита ендемских врста 
   2.1.2 Заштита аутохтоних врста 
   2.1.3 Заштита љековитог биља и шумских плодова 
 
 2.2  Мјера  Заштита станишта 
 
   2.2.1 Смањење притиска од пошумљавања алохтоним врстама 
   2.2.2 Заштита од нелегалне градње на већим надморским висинама 
   2.2.3 Заштита ледничких језера 
   2.2.4 Заштита спелеолошких објеката 
            
 2.3 Мјера  Заштита агробиодиверзитета 
 
   2.3.1 Израда Катастра аутохтоних сорти биља и раса животиња 
 
 
Стратешки приоритет број 3 односи се на Унапређење нивоа свијести о значају 
очувања биодиверзитета 
 
Развој свијест људи, локалног становништва, посјетилаца и туриста о потреби очувања и 
одрживог коришћења постојећих ресурса, рад на њиховој едукацији и позитивној 
промоцији постојећих ресурса, биолошког, геолошког и културног насљеђа, имају кључну 
улогу у очувању значајних станишта и врста. Само едуковано становништво и посјетиоци, 
могу позитивно утицати на очување и одрживо коришћење биолошке разноврсности.  
 
Посебну пажњу потребно је посвијетити раду и укључивању школске дјеце и омладине, 
јер се дјелујући на њихову свијест посредно утиче и на свијест одраслих. Једино добро 
обучено и савјесно становништво на адекватан начин може бринути о својој животној 
средини и природи која их окружује, како би природни ресурси били доступни и будућим 
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генерацијама. Школе у природи, кампови и друге активности којима се промовишу 
вриједности биодиверзитета и указује на потребе његовог активног очувања, као и 
квалитетна понуда са образовним садржајима за туристе, штампање популарних водича 
кроз флору и фауну, летака, брошура, позивање на укључивање у активности општине на 
заштити биодиверзитета, требало би да доведу до одрживог коришћења услуга екосистема 
и смањеног притиска на природне ресурсе од стране туриста и посјетилаца, који у ове 
крајеве још увијек долазе неорганизовано, и неконтролисано од стране националне и 
локалне туристичке организације. Реализација овог приоритета ће на неки начин, било 
посредно или непосредно, довести до побољшања економске ситуације општине Беране и 
помоћи да се и неке привредне активности усмјере у правцу одрживог коришћења 
биодиверзитета. Едукација чланова ловачких и риболовачких удружења је такође 
укључена у овај приоритет, као и сакупљача љековитог биља и шумских плодова, а све у 
циљу смањења прекомјерног и неконтролисаног коришћења природних ресурса. 
 
У сарадњи са Туристичком организацијом општине, која би требало да буде главни 
носилац  активности промоције, постојећу туристичку понуду би требало обогатити 
садржајима који се односе на заштиту биљних и животињских врста и посебно рањивих 
станишта, као што су обале ледничких језера, гдје све већи проблем представља 
неконтролисано одлагање отпада од стране туриста и посјетилаца.  
 
3.1 Мјера    Развијање свијести о значају очувања и одрживог коришћења биодиверзитета 
 
 3.1.1 Едукација становништва 
  3.1.2 Едукација и унапређење рада ловочуварских служби, службе за  
 инспекцијске  послове и локалног становништва о значају заштите 
дивљих  животиња 
  3.1.3 Едукација школске популације 
 3.1.4 Едукација туриста и одрживо коришћење туристичких 
капацитета 
  3.1.5 Едукација привредника  
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Приоритети, мјере, пројекти и индикатори  
 

Приоритет Мјера Пројекат Индикатор 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Одрживо 
коришћење и 
заштита услуга 
екосистема 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.1  Заштита 
природних ресурса 

1.1.1 Очување слива 
ријеке Лим и ријечних 
екосистема 

Присуство индикатора 
који указују на добар 
квалитет воде 
Смањен обим 
експлоатације шљунка 
Повећана површина под 
ревитализованим 
стаништима од 
претходне 
експлоатације шљунка 

1.1.2 Заштита 
подземних вода 

Број извршених 
мјерења квалитета воде 

1.1.3 Успостављање 
санитарних зона 
заштите водоизворишта 

Број водоизворишта на 
којима су успостављене 
зоне санитарне заштите 

1.1.4 Одрживо 
коришћење шума 

Број садница 
 

1.1.5 Израда карте 
значајних локалитета за 
биодиверзитет 

Урађена карта 
значајних локалитета за 
биодиверзитет 

1.1.6 Успостављање 
мреже Натура 2000 

Број локалитета који 
чине мрежу Натура 
2000 

1.1.7 Очување 
обновљивих природних 
ресурса 

Урађен Програм 
очувања обновљивих 
природних ресурса 

1.1.8 Одрживо 
коришћење природних 
добара за спорт и 
рекреацију 

Број природних 
локалитета 
намијењених 
коришћењу за спорт и 
рекреацију 

1.1.9 Проглашење 
Регионалног парка 
Турјак и Хајла 

Донијета Одлука о 
проглашењу 
Регионалног парка 

 
 
 
 
 
 
 
2 Одрживо 
коришћење и 
активна заштита 
биодиверзитета и 
агробиодиверзитета 

2.1  Заштита врста     2.1.1 Заштита ендемских 
врста 

Број заштићених 
ендемских врста 

2.1.2 Заштита 
аутохтоних врста 

Број заштићених 
аутохтоних врста 

2.1.3 Заштита љековитог 
биља и шумских 
плодова 

Број заштићених врста 
љековитог биља и 
шумских плодова 

2.2  Заштита 
станишта 

2.2.1 Смањење притиска 
од пошумљавања 
алохтоним врстама 

Смањен број садница 
алохтоних врста 
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 2.2.2 Заштита од 
нелегалне градње на 
већим надморским 
висинама 

Смањен број 
бесправно изграђених 
објеката 

2.2.3 Заштита 
ледничких језера 

Број заштићених језера 
2.2.4 Заштита 
спелеолошких објеката 

Број заштићених 
објеката 

2.3 Заштита 
агробиодиверзитета  

2.3.1 Израда Катастра 
аутохтоних сорти биља 
и раса животиња 

Урађен Катастар  

 
 
 
 
3 Унапређење 
нивоа свијести о 
значају очувања 
биодиверзитета 
 
 

 
 
 
 
3.1 Развијање 
свијести о значају 
очувања и одрживог 
коришћења 
биодиверзитета 
 

3.1.1 Едукација 
становништва 

Број едукованих 
грађана 
Број реализованих 
активности 

3.1.2 Едукација и 
унапређење рада 
ловочуварских служби, 
службе за инспекцијске 
послове и локалног 
становништва о значају 
заштите дивљих 
животиња 

Број едукованих 
службеника 
Број едукованих 
грађана 
Број реализованих 
активности 

3.1.3 Едукација школске 
популације 

Број едукованих 
ученика 
Број реализованих 
активности 

3.1.4 Едукација туриста 
и одрживокоришћење 
туристичких капацитета 

Број едукованих 
туриста 
Број посјета 
Број реализованих 
активности 

3.1.5 Едукација 
привредника  

Број едукованих 
привредника 
Број реализованих 
активности 
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ЗАКЉУЧАК 

 
 
Очување биодиверзитета је један од услова опстанка биосфере, односно живота на 
планети. Очувани биодиверзитет је непроцјењив, не само у еколошком смислу, вец и због 
својих научних, образовних, културних, рекреативних и естетских вриједности. Биолошка 
разноврсност мора бити брига сваког човјека, исто као што су то и сва друга природна 
богатства. Очување биодиверзитета неодвојиво је од заштите животне средине. Биолошка 
разноврсност је камен темељац живота на Земљи, јер смањење разноврсности умањује 
могућност опстанка планете због многих проблема и промјена којима је у задње време 
изложена, а што је највећим дијелом резултат дугогодишњег негативног дјеловања 
човјека. 
 
Животна средина Берана представља јединство природних услова и људских дјелатности. 
Природне вриједности које су набројане у Локалном акционом плану за биодиверзитет 
општине Беране подижу квалитет животној средини сврставајући ово подручје у сам врх 
Црне Горе по својим вриједностима и значају. Шуме, на примјер, су најзначајнији фактор 
привредног развоја, који уједно представља и фактор заштите животне средине и 
еколошке стабилности подручја. Заштитом шума и одрживим коришћењем овог ресурса 
најбоље се штите вода, земљиште и ваздух. 
 
Међутим, на појединим мјестима у општини Беране идеално стање усклађеног напретка 
људске заједнице базирано на услугама екосистема је поремећено коришћењем природних 
ресурса од стране човјека на неодржив начин. Вода као важан ресурс општине је највише 
изложена загађењу, од стране неодговорних привредних субјеката, али и домаћинства, јер 
не постоји систем за отпадне воде, које се испуштају директно у водотоке. Други проблем 
је нерегулисано одлагање отпада и стварање дивљих депонија, које нарушавају изглед 
пејзажа, али што је важније, утичу на губитак станишта, смањење бројности популација 
или нестанак неких осјетљивих врста. Негативан утицај на биодиверзитет има и 
неконтролисана експлоатација материјала из корита Лима, чиме се преусмјерава његов 
ток и тако угрожава живи свијет у ријеци, али и на рјечним обалама.  
 
Мјере заштите биолошке разноврсности Берана морају бити свеобухватне и широке, 
базиране на принципима одрживог коришћења природних ресурса. Основни вид заштите 
биодиверзитета Берана требало би да буде ширење подручја под заштитом и 
успостављање система еколошких коридора, како би се несметано одвијали животни 
процеси у екосистемима и допринијело заштити угрожених врста и њихових станишта. 
Очување биодиверзитета мора имати одлике одрживог коришћења у циљу одржавања 
природног потенцијала подручја на високом нивоу, ради континуираног задовољавања 
потреба људи. У циљу заштите биодиверзитета неопходно је успоставити мониторинг 
стања животне средине, мониторинг биодиверзитета Берана, израдити катастар загађивача 
у Беранама и предузети друге сличне континуиране активности.  
 
Израдом и усвајањем Локалног акционог плана за биодиверзитет општине Беране 
требало би да се 
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скрене пажња на могућности коришћења биодиверзитета и услуга екосистема за даљи 
развој и просперитет општине, али и да се укаже на факторе угрожавања и начине како да 
се постојећа биолошка разноврсност очува. 
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PETOGODIŠNJI AKCIONI PLAN (2014 ‐2018.) 

 
Prioritet Mjera Projekat Nosilac 

aktivnosti 
Rok za 
realiza
ciju 

Izvori 
finansiranja 

Zainteresovan
e strane 

Prioritet Mjera Projekat     
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Održivo 
korišćenje i 
zaštita usluga 
ekosistema 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.1  Zaštita 
prirodnih 
resursa 

1.1.1 Očuvanje 
sliva rijeke 
Lim i riječnih 
ekosistema 

Sekretarijat
13 

2017 Budžet 
opštine 
Budžet 
države 
Donacije  

NVO, 
ribolovačka 
udruženja, 
MORiT14, 
Euroregion 
Drina 

1.1.2 Zaštita 
podzemnih 
voda 

Sekretarijat 2016 Budžet 
opštine 
Budžet 
države 
 

MORiT, JP 
Vodovod i 
kanalizacija, 
Euroregion 
Drina 

1.1.3 
Uspostavljanje 
sanitarnih zona 
zaštite 
vodoizvorišta 

Sekretarijat 
JP 
Vodovod i 
kanalizacija 

2015 Budžet 
opštine 
Budžet 
države 
 

MPRR15 

1.1.4 Održivo 
korišćenje 
šuma 

Sekretarijat 
Uprava za 
šume 

2016 Budžet 
opštine 
Budžet 
države 
Donacije 

NVO 
Koncesionari, 
MPRR  

1.1.5 Izrada 
karte značajnih 
lokaliteta za 
biodiverzitet 

Sekretarijat 2015 Budžet 
opštine 
Budžet 
države 
 

MORiT, 
AZŽS16, 
PMF17 

1.1.6 
Uspostavljanje 
mreže Natura 
2000 

Sekretarijat 2016 Budžet 
opštine 
Budžet 
države 

MORiT, 
AZŽS 

1.1.7 Očuvanje 
obnovljivih 
prirodnih 
resursa 

Služba 
menadžera 
Sekretarijat 

2016 Budžet 
opštine 
Budžet 
države 

ME18 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                
13 Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine, stambeno komunalne poslove i saobraćaj 
14 Ministarstvo održivog razvoja i turizma 
15 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja 
16  Agencija za zaštitu životne sredine 
17 PMF – Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Podgorici 
18 Ministarstvo ekonomije 
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1.1.8 Održivo 
korišćenje 
prirodnih 
dobara za 
sport i 
rekreaciju 

 
Služba 
menadžera 
Sekretarijat 

2016 Budžet 
opštine 
Budžet 
države 

MORiT 
NVO 
Sportski 
kolektivi 

1.1.9 
Proglašenje 
Regionalnog 
parka Turjak i 
Hajla 

Sekretarijat 2015 Budžet 
opštine 
Budžet 
države 

MORiT, 
AZŽS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Održivo 
korišćenje i 
aktivna zaštita 
biodiverziteta i 
agrobiodiverzit
eta 
 

2.1  Zaštita 
vrsta     

2.1.1 Zaštita 
endemskih 
vrsta 

Sekretarijat 2015 Budžet 
opštine 
Budžet 
države 

MORiT, 
AZŽS, PMF 
 

2.1.2 Zaštita 
autohtonih 
vrsta 

Sekretarijat 
SWGRD19 

2015 Budžet 
opštine 
Budžet 
države 

MORiT, 
AZŽS, PMF 
 

2.1.3 Zaštita 
ljekovitog bilja 
i šumskih 
plodova 

Sekretarijat 
za finansije 
i razvoj, 
Služba 
menadžera, 
Uprava za 
šume 

2014 Budžet 
opštine 
Budžet 
države 

MORiT 
MPRR, 
AZŽS, PMF 

2.2  Zaštita 
staništa 

2.2.1 
Smanjenje 
pritiska od 
pošumljavanja 
alohtonim 
vrstama 

Sekretarijat 
Uprava za 
šume 

2015 Budžet 
opštine 
Budžet 
države 

MORiT 
MPRR 

2.2.2 Zaštita 
od nelegalne 
gradnje na 
većim 
nadmorskim 
visinama 

Sekretarijat 
 

2015 Budžet 
opštine 
Budžet 
države 

MORiT 
 

2.2.3 Zaštita 
ledničkih 
jezera 

Sekretarijat 
 

2017 Budžet 
opštine 
Budžet 
države 

MORiT 
 

2.2.4 Zaštita 
speleoloških 
objekata 

Sekretarijat 
 

2017 Budžet 
opštine 
Budžet 
države 

MORiT 
 

                                                
19 Standing Working Group for Rural Development (Stalna radna grupa za ruralni razvoj) 
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2.3 Zaštita 
agrobiodiver
ziteta  

2.3.1 Izrada 
Katastra 
autohtonih 
sorti bilja i 
rasa životinja 

Sekretarijat 
SWGRD 

2015 Budžet 
opštine 
Budžet 
države 

MPRR 

 
 
 
 
3 Unapređenje 
nivoa svijesti o 
značaju 
očuvanja 
biodiverziteta 
 
 

 
 
 
 
3.1 
Razvijanje 
svijesti o 
značaju 
očuvanja i 
održivog 
korišćenja 
biodiverzitet
a 
 

3.1.1 
Edukacija 
stanovništva 

Služba 
menadžera 
Sekretarijat 
Arhus 
centar 

2014-
2018 

Budžet 
opštine 
Budžet 
države 

NVO, lokalno 
stanovništvo 

3.1.2 
Edukacija i 
unapređenje 
rada 
lovočuvarskih 
službi, službe 
za inspekcijske 
poslove i 
lokalnog 
stanovništva o 
značaju zaštite 
divljih 
životinja 

Služba 
menadžera 
Sekretarijat 
Arhus 
centar 

2014-
2018 

Budžet 
opštine 
Budžet 
države 

NVO, Uprava 
za 
inspekcijske 
poslove, 
lokalno 
stanovništvo 

3.1.3 
Edukacija 
školske 
populacije 

Služba 
menadžera 
Sekretarijat 
Arhus 
centar 

2014-
2018 

Budžet 
opštine 
Budžet 
države 

NVO, 
predškolske 
ustanove i 
osnovne/sredn
je škole 

3.1.4 
Edukacija 
turista i 
održivo 
korišćenje 
turističkih 
kapaciteta 

Služba 
menadžera 
Sekretarijat 
LTO20 
Arhus 
centar 

2014-
2018 

Budžet 
opštine 
Budžet 
države 

NVO, turisti i 
posjetioci 

3.1.5 
Edukacija 
privrednika  

Služba 
menadžera 
Sekretarijat 
Arhus 
centar 

2014-
2018 

Budžet 
opštine 
Budžet 
države 

NVO 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
20 Lokalna turistička organizacija 
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ЈЕДНОГОДИШЊИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 2014 ГОДИНУ 
 
1.  Заштита љековитог биља и шумских плодова 
 
У оквиру мјере  2.1  Заштита врста, другог стратешког приоритета, планирана је 
реализација пројекта под називом  Заштита љековитог биља и шумских плодова, у 
партнерству   Секретаријата за финансије и развој, Службе менаџера, Управе  за шуме и 
ПМФ-а Универзитета у Подгорици.Он представља могућност за економски развој 
општине базиран на услугама екосистема и природним ресурсима. На основу 
литературних и теренских података, потребно је направити листу биљака и количинске 
односе, организовати састанке и тренинге за сакупљаче везано за методе одрживог 
сакупљања. Потом, успоставити основ за развој система сакупљачи-прерађивачи-
откупљивачи. У оквиру ове активности планирана је организација тренинга за сакупљаче 
љековитог биља, везано за одрживо сакупљање и законску регулативу у овој области, 
евидентирање сакупљача и биљака и шумских плодова који се сакупљају, као и 
успостављање боље и продуктивније сарадње између сакупљача и откупљивача.  
 
Потенцијални донатори финансијских средстава за реализацију овог пројекта су такође и 
Европска комисија, преко ИПА ЦБЦ прекограничних пројеката, као и програми и 
пројекти Сталне радне групе за рурални развој (Стандинг Wоркинг Гроуп фор Рурал 
Девелопмент – СWГРД). 
 
2. Едукација становништва 
 
У оквиру мјере 3.1 Развијање свијести о значају очувања и одрживог коришћења 
биодиверзитета, трећег стратешког приоритета, планирана је реализација пројекта под 
називом Едукација становништва, у партнерству Службе менаџера, надлежног 
Секретаријата и  Архус центра. Циљ пројекта је рад на едукацији становништва и 
позитивној промоцији постојећих ресурса, биолошког, геолошког и културног насљеђа, 
што може имати кључну улогу у очувању значајних станишта и врста. Пројекат ће се 
фокусирати на рад са грађанима преко мјесних заједница, од којих се очекују корисне 
информације везане за постојеће ресурсе и њихово временско и просторно ограничење, 
као и о динамици њиховог коришћења, како би се постојећи ресурси оставили на 
коришћење и генерацијама потомака. 
 
3. Едукација и унапређење рада ловочуварских служби, службе за инспекцијске послове и 
локалног становништва о значају заштите дивљих животиња 
 
У оквиру мјере 3.1 Развијање свијести о значају очувања и одрживог коришћења 
биодиверзитета, трећег стратешког приоритета, планирана је реализација пројекта под 
називом Едукација и унапређење рада ловочуварских служби, службе за инспекцијске 
послове и локалног становништва о значају заштите дивљих животиња у партнерству 
Службе менаџера, надлежног Секретаријата и  Архус центра. Циљ овог пројекта је 
унапређење ловочуварских служби и службе за инспекцијске послове, као и едукација 
становништва о значају заштите дивљивих животиња, а првенствено оних, законом 
заштићених. 
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4. Едукација школске популације 
 
У оквиру мјере 3.1 Развијање свијести о значају очувања и одрживог коришћења 
биодиверзитета, трећег стратешког приоритета, планирана је реализација пројекта под 
називом Едукација школске популације, у партнерству Службе менаџера, надлежног 
Секретаријата и  Архус центра. Циљ пројекта је рад на едукацији дјеце и омладине и 
позитивној промоцији постојећих ресурса, биолошког, геолошког и културног насљеђа, 
што може имати кључну улогу у очувању значајних станишта и врста. Посебну пажњу 
потребно је посветити раду и укључивању школске дјеце и омладине, јер се дјелујући на 
њихову свијест посредно утиче и на свијест одраслих. Циљне групе пројекта биће: дјеца 
предшколског узраста, школског узраста и студенти. 
 
5. Едукација туриста и одрживо коришћење туристичких капацитета 
 
У оквиру мјере 3.1 Развијање свијести о значају очувања и одрживог коришћења 
биодиверзитета, трећег стратешког приоритета, планирана је реализација пројекта под 
називом Едукација туриста и одрживо коришћење туристичких капацитета у 
партнерству Службе менаџера, надлежног Секретаријата, ЛТО и  Архус центра. Циљ 
пројекта је рад на едукацији туриста и позитивној промоцији постојећих ресурса, 
биолошког, геолошког и културног насљеђа, што може имати кључну улогу у очувању 
значајних станишта и врста. У сарадњи са локалном туристичком организацијом, која би 
требало да буде главни носилац  активности промоције, постојећу туристичку понуду би 
требало обогатити садржајима који се односе на заштиту биљних и животињских врста и 
посебно рањивих станишта, као што су обале ледничких језера, гдје све већи проблем 
представља неконтролисано одлагање отпада од стране туриста и посјетилаца. Такође, 
кроз овај пројекат биће могуће остварити сарадњу са сусједним и другим општинама у 
региону који су реализовали сличне пројекте, у циљу размене искуства и усвајања 
примјера добре праксе. 
 
6. Едукација привредника 
 
У оквиру мјере 3.1 Развијање свијести о значају очувања и одрживог коришћења 
биодиверзитета, трећег стратешког приоритета, планирана је реализација пројекта под 
називом Едукација привредника, у партнерству Службе менаџера, надлежног 
Секретаријата и  Архус центра. Циљ пројекта је рад на едукацији привредника и 
позитивној промоцији постојећих ресурса, биолошког, геолошког и културног насљеђа, 
што може имати кључну улогу у очувању значајних станишта и врста. Реализација овог 
пројекта ће на неки начин, било посредно или непосредно, довести до побољшања 
економске ситуације општине Беране и помоћи да се неке привредне активности усмјере у 
правцу одрживог коришћења биодиверзитета. Такође пројекат оваквог типа је у складу са 
новим тенденцијама ка успостављању партнерстава између приватног и јавног сектора 
(ППП – Публиц Привате Партнерсхип), чиме се постављају добре основе за добијање 
међународних пројеката и донација базираних на овом принципу. 
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ПРИЛОЗИ 
 

 
 
 
 

Извод из Просторног плана Црне Горе 
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АНКЕТА ГРАЂАНА 
 

Анкета представља једну од активности Комисије општине Беране за израду Локалног 
акционог плана за биодиверзитет,  поред састанака са ширим заинтересованим странама, 
са циљем прикупљања основних информација са терена о информисаности становништва 
о питањима везаним за заштиту биодиверзитета и о њиховој спремности да се укључе у 
процес акционог планирања за биодиверзитет. Анкетни упитник је садржао 14 питања, а 
резултати анкете су дати у прилогу. 

 
АНКЕТНИ УПИТНИК (за грађане) – примјер 

 
 

 
1. Да ли вам је познат појам биодиверзитета:      а) да       б) не 

 
2. Да ли гајите цвијеће или држите кућне љубимце:   а) да      б) не 

 
3. Да ли знате поријекло цвијећа и кућних љубимаца:  а) да         б) не 

 
4. Ваш боравак у природи укључује:  

a. шетњу парком 
b. шетњу поред ријеке   
c. одлазак у село 
d. одлазак у планину 

5. Да ли знате да је забрањено брати неке биљке:   а) да    б) не 
 

6. Да ли знате да су неке животиње у нашој општини постојале, а да их данас нема,  
а) да     б) не 
 

        Уколико је одговор ДА, наведите неке __________________________________ 
 

7. Да ли знате да су неке биљке и животиње законом заштићене: а) да   б) не 

Старосна група: а) 15-19   б) 20-25   ц) 25-45  д) > 45                     Пол:      М                  Ж 
 
Занимање: а) незапослен, б) у пољопривреди, ц) у привреди, д) ванпривреде, е) 
предузетник, ф) пензионер 
 
Образовање: а)без, б)основна школа, ц)средња школа, д)студент, е)факултет, 
ф)магистар, г)доктор наука 
 
Пребивалиште: а) град    б) село 
 
Број чланова породице: ________ 
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8. Који су најзначајнији узроци загађења природе у Беранама, по Вашем 

мишљењу: 
a) непридржавање закона, прописа, норми и стандарда 
b) слаба инспекцијска контрола 
c) слабо функционисање комуналних служби 
d) низак ниво еколошке свијести 
e) застарјела технологија и опрема 
 

9. Који су највећи извори загађења природе и уништавања у Беранама, по Вашем 
мишљењу: 

а) објекти рударства 
б) саобраћај 
ц) нестручна и неконтролисана примјена хемијских средстава у пољопривреди 
д) експлоатација пијеска и шљунка, каменоломи 
е) сметлишта 
ф) отпадне воде 
г) нешто друго, и то __________________________________________ 
 

10. Највеће посљедице загађења природе, по Вашем мишљењу су:   
a) уништена природа 
b) деградирано пољопривредно земљиште 
c) болести људи 
d) смањење биодиверзитета 
e) нешто друго: ___________________________________________ 

 
11. Приоритетни проблеми за рјешавање су:  

a) заштита вода 
b) заштита пољопривредног земљишта 
c) заштита биодиверзитета 
d) изградња депоније за комунални отпад 
 

12. Који су финансијски извори за рјешавање проблема животне средине:  
a) општински буџет 
b) државни фондови 
c) средства домаћих банка 
d) међународне донације 
e) кредити иностраних институција 
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13. Какво је стање животне средине у нашој општини, по Вама: 
a) веома лоше 
b) лоше 
c) добро 
d) не знам 

 
 

14. Који би начин заштите биодиверзитета Берана био најбољи: 
a) национални парк 
b) парк природе 
c) ботаничка башта и зоолошки врт 
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РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ 
 
Анкета, која је рађена по методу случајног узорка, обухватила је 160 испитаника 
становника општине Беране, што представља 0,47% од укупног броја становника.  
 
ОПШТА ГРУПА ПИТАЊА 
 
Старосна група: а) 15-19   б) 20-24   ц) 25-45  д) > 45             
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Анкетом су обухваћене четири  старосне категорије становништва. Највећи број 
анкетираних је био старости од 25 до 45 година, њих 48 (30%), док је у узорку најмање 
било омладине, 31 анкетирани је био старости од 15 до 19 година (19,37%). 

 
Пол:      М                  Ж 
 

 

 
 
 
 

У групи анкетираних грађана, оба пола су била заступљена равномјерно (47,5% 
мушкараца и 52,5% жена), али су жене у нешто већем проценту показале интересовање за 
укључивање у испитивање. 
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Занимање: а) незапослен, б) у пољопривреди, ц) у привреди, д) ванпривреде, е) 
предузетник, ф) пензионер 

nezaposleni
u poljoprivredi
u privredi
van privrede
preduzetnik
penzioner

 
 

Скоро половина анкетираних били су незапослена лица (47,5%), а од запослених, највећи 
дио је био оних који раде у ванпривреди (21,87%), а најмање предузетника (4,37%). 

 
 
Образовање: а)без, б)основна школа, ц)средња школа, д)студент, е)факултет, ф)магистар, 
г)доктор наука 
 
 

 
 
 
Када је ријеч о образовној структури испитаника,  највећи број анкетираних имали су 
средње образовање (45%), док са звањем доктора наука није био ни један испитаник. 
 
Пребивалиште: а) град    б) село 
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Анкетом је обухваћен подједнак број испитаника са села (50%), као и из града.  
 
 
Број чланова породице а) 1, б) 2, ц) 3, д) 4, е) 5, ф) 6, г) 7, х) 8 и више. 
 
 

 
 
Највећи број анкетираних долази из четврочланих породица (29,37%),  а најмањи број из 
породица које садрже осам чланова (5%) или само једног члана (1,87%). 
 
 

1. Да ли вам је познат појам биодиверзитета:      а) да       б) не 
 
 

 
 

Анализирајући одговор на ово питање, гдје нешто више од половине испитаника зна 
основну дефиницију биодиверзитета (53,75%), може се констатовати да је већина 
становника упозната са значењем и значајем овог појма. 

 
2. Да ли гајите цвијеће или држите кућне љубимце:    а) да      б) не 
 

Велики дио анкетираних гаји цвијеће или има кућног љубимца (78,75%), па се може 
закључити да становници Берана имају позитиван однос према природи. 
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3. Да ли знате поријекло цвијећа и кућних љубимаца:   а) да         б) не 

 
Половина од испитаних становника (55%) знало је одговор на питање о поријеклу 
цвијећа и кућних љубимаца. С обзиром на добијене одговоре, констатован је позитиван 
однос и заинтересованост за природу, из које локално становништво добија основне 
материјале за живот и рад. 
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4. Ваш боравак у природи укључује:  
a. шетњу парком 
b. шетњу поред ријеке   
c. одлазак у село 
d. одлазак у планину 

 

Анализирајући одговор на ово питање, уочава се да највећи дио анкетираних 
одлази на планину (34,04%), док најмање њих одлази на село (15,95%). Дати одговори 
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указују да највећи дио испитаних воли одлазак у природу, прије свијега боравећи на 
планини, удаљено од градске или сеоске средине. 
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5. Да ли знате да је забрањено брати неке биљке:   а) да    б) не 
 

 
 

Већина анкетираних, чак 78,13%, знали су да је неке биљке забрањено брати. Углавном им 
је било познато да се забрана односи на неке ријетке биљке, којих има мало на неком 
локалитету или су карактеристичне само за одређена станишта. Такође, неки од 
испитаника су знали да је неке љековите биљке забрањено брати у појединим периодима 
године, кад их има мало, или у периодима кад се љековити дијелови не сакупљају јер 
нијесу довољно зрели, или су презрели. 

 
 

6. Да ли знате да су неке животиње у нашој општини постојале, а да их данас нема,  
а) да     б) не 

Уколико је одговор ДА, наведите неке _____________________________________ 
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Велики проценат испитаника, чак 86,88%, нијесу знали да ли су неке животиње раније 
насељавале територију општине, а да су у скорије вријеме нестале. Они који су потврдно 
одговорили на ово питање, навели су животиње као што су балкански рис, дивокоза, срна 
и јелен, што наводи на закључак да су бројности популација ових врста опале на 
територији општине Беране. Прецизне податке би требало да имају ловачко удружење и 
шумари, који прате стање ловне дивљачи и поступају према Закону о ловству за вријеме 
ловостаја. 

 
 

7. Да ли знате да су неке биљке и животиње законом заштићене: а) да   б) не 
 
 

 
 
 

Од укупног броја испитаних становника, њих 136, или 85% знају да су неке биљне и 
животињске врсте законом заштићене, мада нијесу сигурни које су то врсте и које се мјере 
заштите предузимају. 

 
 

8. Који су најзначајнији узроци загађења природе у Беранама, по Вашем 
мишљењу: 

a) непридржавање закона, прописа, норми и стандарда 
b) слаба инспекцијска контрола 
c) слабо функционисање комуналних служби 
d) низак ниво еколошке свијести 
e) застарјела технологија и опрема 
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Исти број испитаника сматрају да су слабо функционисање комуналних служби и низак 
ниво еколошке свијести најзначајнији узроци загађења природе у Беранама (укупно око 
60% испитаних становника). Најмање њих (15%) сматра да је узрок томе застарјела 
технологија и опрема. Ови одговори говоре о томе да је људски фактор одговоран за 
стање у природи и неадекватно управљање ресурсима који постоје у општини. У наредном 
периоду, у циљу подизања свијести локалног становиштва Берана, требало би више пажње 
посвијетити едукацији становништва, а прије свега школске дјеце, који би требало да се 
активно укључе у заштиту биодиверзитета, како би се предузеле адекватне мјере заштите. 
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9. Који су највећи извори загађења и уништавања природе у Беранама, по Вашем 
мишљењу: 

 
а) објекти рударства 
б) саобраћај 
ц) нестручна и неконтролисана примјена хемијских средстава у пољопривреди 
д) експлоатација пијеска и шљунка, каменоломи 
е) сметлишта 
ф) отпадне воде 
г) нешто друго, и то __________________________________________ 
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Највећи проценат испитаника сматра да су сметлишта (64,17%) и отпадне воде (23,38%) 
највећи извори загађења природе у општини Беране. Интересантно је да експлоатација 
шљунка и пијеска, која сама по себи представља велику пријетњу по биодиверзитет, јер се 
уништавају станишта биљних и животињских врста на обалама, али и са речног дна, није 
препозната као важан фактор нарушавања природне средине, свега 15 испитаника (7,46%) 
је препознало овог узрочника. Ово је вјероватно с тога што експлоатација пијеска и 
шљунка доноси добит локалној и широј заједници, што не би представљало проблем да 
постоје јасни планови управљања експоатацијом и мјере које би требало предузимати за 
ревитализацију уништених станишта. 

 
10. Највеће посљедице загађења природе/животне средине, по Вашем мишљењу су:   

a) уништена природа 
b) деградирано пољопривредно земљиште 
c) болести људи 
d) смањење биодиверзитета 
e) нешто друго: ___________________________________________ 
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Половина испитаника сматра да су посљедице загађења уништена природа (54,3%), а 47 
анкетираних (25,26%) сматра да усљед загађења природе долази до обољења људи. 
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Овакви одговори указују на развијену свијест о повезаности и међусобној зависности 
чисте и очуване природе са благостањем људи, прије свега припадника локалне заједнице, 
и обратно – ако је природа угрожена, долази до негативних посљедица по здравље људи. 
 
 

11. Приоритетни проблеми за рјешавање су:  
a) заштита вода 
b) заштита пољопривредног земљишта 
c) заштита биодиверзитета 
d) изградња депоније за комунални отпад 

Од укупног броја испитаника, највећи проценат, скоро 60% слажу се да је изградња 
депоније за комунални отпад један од најважнијих приоритета за рјешавање проблема у 
заштити природе. Међутим, свега 27 анкетираних, или 14,43% препознало је да је битна 
заштита биодиверзитета. Овакви одговори указују да свијести становништва о заштита 
природе није довољно развијена, јер се још увијек оно што се из природе добија „без 
надокнаде“ не вреднује на одговарајући начин, докле год ресурса има довољно за 
задовољавање потреба становништва.  Међутим, ресурси су ограничени,  па би, у циљу 
одрживог коришћења услуга екосистема, требало радити на развоју свијести и едукацији 
локалног становништва.  
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12. Који су финансијски извори за рјешавање проблема животне средине:  

a) општински буџет 
b) државни фондови 
c) средства домаћих банка 
d) међународне донације 
e) кредити иностраних институција 
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Највећи број анкетираних (74 особе или 40,88%) сматра да су државни фондови 
најважнији финансијски извори за рјешавање проблема у животној средини. За општински 
буџет и међународне донације изјаснио се приближно исти број испитаника (24-25%). 
Кредити банака и иностраних институција су најмање „популарне“ финансијске мјере, 
вероватно због недостатка повјерења у ове институције и превелике камате, које доводе до 
тзв. дужничког ропства. 
 

13. Какво је стање животне средине у нашој општини, по Вама: 
a) веома лоше 
b) лоше 
c) добро 
d) не знам 
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 Велика већина испитаника слаже се да је стање у животној средини у општини Беране 
лоше, или чак врло лоше (укупно око 80%). Из претходних одговора може се закључити 
да је такво стање прије свега усљед нерегулисаног одлагања отпада, као и усљед 
неконтролисаног загађивања водотокова у општини. Посредно, овакво стање доводи и до 
угрожавања биодиверзитета, уништавањем станишта и нестанком врста, који су под 
сталним притиском продуката људских дјелатности. Међутим, ови проблеми су доста 
велики и за њихово рјешавање сама општина у будућности неће моћи сама да се избори, 
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уколико не буду обезбијеђена додатна средстава од државе, или међународних 
институција. 

 
 
14. Који би начин заштите биодиверзитета Берана био најбољи: 

a) национални парк 
b) парк природе 
c) ботаничка башта и зоолошки врт 

 
 
 
Анкетирани становници општине Беране већином (42,59%) сматрају да би биодиверзитет 
најбоље био заштићен проглашењем заштићеног подручја на територији општине и то 
парка природе. Већ постоје прелиминарне анализе, али да би се предузеле конкретне 
активности, требало би урадити Студију претходне заштите и Студију изводљивости за 
установљавање заштићеног подручја природе у општини Беране. 
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ЗАКЉУЧАК 
 

На основу анкете урађене на случајном узорку од 160 становника општине Беране, 
старости од 15 до преко 45 година, добијени су показатељи развоја свијести становника о 
потреби очувања биодиверзитета и одрживог коришћења ресурса у општини. Према 
добијеним одговорима и обрађеним резултатима, становници општине Беране имају 
задовољавајуће знање о потреби очувања биодиверзитета у општини, показују добру вољу 
да се укључе у процес активне заштите, али још увијек постоји извјесна недоумица око 
питања везаних за заштиту животне средине и заштиту природе, јер се ова два појма 
поистовјећују.  
 
Према добијеним одговорима, главни проблем у општини представљају нерегулисано 
одлагање комуналног отпада, као и загађивање водотокова, услед непостојања уређаја за 
пречишћавање. Ово представља и приоритете у заштити животне средине и природе, који 
би требало рјешавати на државном нивоу, уз помоћ финансијских институција.  
 
Као најадекватнији начин заштите биодиверзитета, препознато је проглашење заштићеног 
подручја Парка природе на територији општине, чему би требало да претходи израда 
Студија, али и утврђивање начина управљања будућим заштићеним подручјем. 
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ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ  
НАЦРТА АКЦИОНОГ ПЛАНА 

 
 
На основу члана 109. Закона о локалној самоуправи („Сл.лист РЦГ“, бр.42/03, 
28/04, 75/05, 13/06 и „Сл. лист ЦГ“ 88/09, 3/10, 73/10 и 38/12) и члана 37. и 
108. Статута Општине Беране („Сл.лист РЦГ-Општински прописи“ бр.21/04 и 
34/06 и „Сл. лист ЦГ – Општински прописи“ 6/11), члана 22. Одлуке о начину 
и поступку учешћа локалног становништва у вршењу јавних послова („Сл.лист 
ЦГ-Општински прописи“, бр. 22/12) и Закључка Предсједника општине 
Беране 01-031-881 од 30.01.2014. године утврђен је Нацрт Локалног плана за 
заштиту биодиверзитета за период 2014 – 2018 и стављен на јавну 
расправу у складу са Планом одржавања јавних расправа . 
Радна група за израду наведеног Плана организовала је јавну расправу. 
Позив за јавну расправу достављен је Локалном јавном емитеру Радио 
Беране д.о.о, постављен на сајту Општине Беране, www.беране.ме  и 
стављен на огласну таблу Општине.  Овим је  Нацрт Локалног плана за 
заштиту биодиверзитета за период 2014 – 2018  према Плану спровођења 
јавне расправе на погодан начин учињен  доступним јавности. 
Према Плану спровођења, јавна расправа  је одржана у Малој сали Општине 
Беране у сљедећим терминима : 
• за привреднике и НВО 14.02.2014. у 10,00 х; 
• за грађане, представнике МЗ и  представнике политичких партија 

14.02.2014. у 14,00 х; 
Током трајања Јавне расправе Радна група  је обезбиједила  довољан број  
штампаног материјала, примјерак електронске верзије Нацрта и присуство 
стручних и компетентних лица.    
У јавној расправи  омогућено је  да  присутни и заинтересоване стране 
 директно комуницирају са  члановима Радне групе за израду акционог 
плана. 
Јавној расправи су присуствовали чланови Радне групе. 
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Током спровођења јавне расправе вођен је  записник о току јавне расправе, у 
коме  су евидентирани сви  коментари, предлози, примједбе, сугестије и 
мишљења од значаја за садржај рјешења. 
Поред позива за учешће у јавној расправи заинтересовани субјекти су могли 
доставити предлоге, примједбе и сугестије на фаx и е-маил адресе контакт 
особа, ritabarjaktarovic@gmail.com i orovicdanko@yahoo.com до 
14.02.2014.године. 
Интересовање за јавну расправу исказала је само Регионална развојна 
агенција за Бјеласицу, Комове и Проклетије која је путем мејла доставила 
коментаре. 
 
На јавну расправу није дошао нико. 
 
 

Секретаријат за уређење простора, заштиту животне средине, стамбено-
комуналне послове и саобраћај и Служба менаџера 

 
 


