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Специјални резерват природе Засавица  

 

 
Засавица је природни резерват стављен под заштиту 1997. године као 

природно добро I категорије од изузетног значаја. Резерват се простире у 

северној Мачви. Ово је мочварно подручје са поплавним ливадама и шумама 

површине 1825 ha. Речица Засавица је дугачка око 33 km и тече северном 

Мачвом и јужном Војводином. Мештани је зову Бара, јер је скоро целом 

својом површином прекривена зеленим ћилимом од биља који у неким 

деловима чак и успорава ток реке. 

 Некада је овим коритом текла Дрина, затим Сава, данас поново Дрина, 

јер су извори повезани са овом реком. Данас је ван хидрографске функције, 

тако да је фосилно речно корито. Историја бележи, да су у овим мочварним 

пределима Мачве људи правили алеје на којима су гајили биљке, а самим тим 

и мењали токове Саве и Дрине и изглед овог предела.  



Засавица је оаза за око 200 врста биљака, 120 врста и птица и 20-так 

врста риба. У резервату живи риба умбра у народу позната као и мргуда. Она 

се налази на црвеној листи угрожених врста у свету, а јединствена је јер може 

да користи атмосферски кисеоник, па тако може да издржи и до десет сати 

без воде. 

 

 

Умбра (лат. Umbra Krameri) 

Као поклон Баварске владе, 2004. године, у Засавицу је враћен њен 

некадашњи становник, европски дабар. То је био још један знак да је вода у 

реци чиста и незагађена. Иначе, у Срему је пре три века било много даброва, 

који су због прекомерног лова, почетком прошлог века истребљени. 



Засавица је једино место у Србији која чува старе расе домаћих 

животиња, као на пример мангулице, врсте свиња које се хране искључиво 

биљкама и чије је месо препоручљиво у исхрани. 

У резервату је и највећа фарма музних магараца у југоисточној Европи. Има 

их око 120, од чијег се млека праве креме за лице и продаје сир на грам, јер за 

килограм сира треба издвојити 500 евра. 

У оборима се преко зиме чувају разне врсте говеда, а од маја до 

Михољдана, све животиње су на отвореном. На испашу се вековима пуштају 

на исти пашњак, површине 300 ha,  на коме земља никад није третирана, а 

једино се оставља со за животиње. 

У Засавици је пре неколико година отворен први еко камп у Србији у 

који долази све већи број кампера из европских земаља. 

Према једној од легенди, говори се да је у келтским картатма записано да је 

Засавица једно од осам места на Балкану где су живели змајеви. 

Засавицу из године у годину посећује све већи број туриста, јер им у сећању 

остаје вожња бродићем  из ког се ужива у осматрању, фото-сафари, као и 

многе друге занимљиве атракције . 

 

  



                                Тршић 

 

Тршић је насеље града Лознице у Мачванском округу. На брдима са 

буковом и церовом шумом, налази се 9 km југоисточно од Лознице. 

Први подаци о насељености Тршића потичу из прве половине ХVI века, али 

податак када и како је Тршић добио име не зна се ни дан данас. После 

аустријско-турког рата (1737-1739), вођеног на територији Србије, село су 

кренули да насељавају породице са територије данашње Црне Горе. 

Село је родно место српског филолога и реформатора српског језика, 

Вука Стефановића Караџића. Много је значајна 1933. година, јер је то 

година обнављања Вукове родне куће. По угледу на старе куће у Јадру  

подигнута је спомен-кућа, дводелна брвнара, делом над подрумом, стрмог 



крова прекривеног шиндром. Она представља најприснији споменик Вуку и 

зачетак духовног родослова Тршића, његовог родног места. Лета 1964. 

године (стогодишњица Вукове смрти) подигнут је амфитеатар са 

позорницом, који одговара потребама организовања Вуковог сабора, а 1987. 

године Тршић добија целовит иглед као културно-историјско споменичка 

целина. Изграђен је асфалтни пут до Тршића дужине 4 km, пешачка стаза до 

Вукове куће, као и пут од Вукове куће до манастира Троноша. 

Крајем маја сваке године се одржава Републичко такмичење из српског 

језика и језичке културе за ученике седмог и осмог разреда основни и свих 

разреда средњих школа из државе. Ученици треће и четврте године средњих 

школа који освоје једно од прва три места ослобађају се полагања испита из 

ове области приликом уписа на Филолошки факултет Универзитета у 

Београду и признаје им се да су постигли максималан број бодова. У селу се 

налази етнографски парк са спомен-кућом, објекти народне архитектуре и 

објекти намењени посетиоцима. Приликом израде етно-парка нарочита 

пажња била је посвећена жељи да се трајно обележи и сачува успомена на 

Вука и његово дело, као и да се сачувају природна средина и просторне 

вредности.  



                                  Суботица 

 

 

 

 

                         Грб Суботице                        

Суботица је најсевернији град у Србији , други по броју становника у 

Аутономној Покрајини Војводини. Њена просечна надморска висина је  

114m. Поред Суботице пролази међународни пут Е-75. Од граничног прелаза 

Келебија са Мађарском је удаљена 10km. Северно од града се налази плодна 

пешчара са виноградима и воћњацима.  

Суботица се у писаним документима први пут појављује 1391. године 

под мађарским именом Szabadka (Zabatka). Сматра се да је место старије, јер 

је утврђено да су људи на овом простору живели и пре 3000 година. Од 2007. 

године има статус града. Кроз историју она је имала преко 200 имена, а то је 

због тога што је угостила много људи, а сви они су је називали на свој начин. 

Најранији назив јој је био Zabatka, који је и садашњи мађарски назив са 



Суботицу. Мађарски назив за град састоји се од придева Szabad, који значи 

„слободан“ и суфикса –ka који је нежан деминутив. Међутим, име Суботице 

значи нешто као „мало“  или „драго“ „слободно место“. Српски назив града 

Суботица потиче од дана у недељи „субота“ и први пут се јавља 1653. године 

. Пошто име потиче од назива за дан у недељи, цело значење имена града 

било би „мала субота“. 

 

Центар града 

 

 

Суботица се у модеран средњоевропски град развила крајем XIX и 

почетком XX века. За непуне две деценије, град је доживео изузетан урбани, 



индустријски, градитељски и културни процват. Зачетке данашње модерне 

индустрије налазимо крајем XIX века: Предузеће за извоз меса           

„Хартман и Хонен“ с првом хладњачом у земљи, прву суботичку фабрику 

сумпорне киселине и вештачког ђубрива „Клотилд“ основану 1904. године, 

браћа Руф су 1917. почела производњу бомбона, а индустрија електричних 

мотора „Север“ основана је 1923. године. 

Градска кућа у Суботици је највећа, а по многима и најлепша грађевина 

Суботице. Подигнута је за две године, у периоду од 1908. до 1910. али су 

врхунски мајстори тог времена провели још две године украшавајући њен 

ентеријер. Грађена је у, тада, модерном стилу-мађарској варијанти сецерије. 

Украшена је с безброј шара стилизованог цвета. Градска кућа је складан спој 

уметности и заната, површине 5 838 квадратних метара. 

 

Градска кућа 



Прва средња школа, претеча Гимназије, отворена је 1747. док је прва 

гимназија отворена 1795.,  музичка школа 1868., прва штампарија 1844., прве 

новине изашле су 1848. итд.  

 

                                                  Гимназија „Светозар Марковић“ 

 

Архитектонски украс Суботице су и цркве. Суботичани различитих 

нација и веровања су подизали богомоље негујући тако своју веру и обичаје, 

а самим тим и граду давали јединствен печат. На ивици града су остаци 

десетак старих храмова, а први монументални и црквени објекти су 

саграђени у XVIII веку: Фрањевачка црква, Српска православна црква и 

катедрала св. Терзе. Крајем XIX и почетком XX века подигнуте су Керска 

црква светог Роке (1896.), Сенћанска црква светог Ђурђа (1897.), 



Евангелистичка црква (1901.), Синагога (1902.). Евангелистичка црква је 

реконструисана и дограђен јој је још један торањ (1908.). Српска православна 

црква темељито је обновљена 1910. и изграђено је још десетак цркава у граду 

и насељима. 

Још неке од занимљивих грађевина у Суботици су и: Фонтана од 

керамике „Жолнаи“ - „Плава фонтана“, Модерна галерија „Ликовни сусрет“, 

Синагога, Народно позориште (које је међутим срушено због лошег стања, 

али се гради нова зграда), Градска библиотека Суботице и друге. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Извори: 

 

1. www.wikipedia.org 

2. www.glassrbije.org/srbija 

3. www.upoznajsrbiju.co.rs 

4. www.subotica.rs 

5. www.gimnazijasubotica.edu.rs 
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