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1. УВОД 

 

Плава застава за плаже и марине је међународни еколошки програм заштите мора и 

приобалног подручја, еко-ознака која се додељује на добровољној основи и интелектуално 

је власништво непрофитне организације Фондације за образовање за животну средину 

(FEE-Foundation for Environmental Education). Концепт Плаве заставе настао је у Француској 

1985. године. У 2016. години проглашено је 4266 плажа и марина са Плавом заставом у 49 

земаља широм света. Плава застава се базира на одрживом развоју плажа и марина, које 

морају да следе строге критеријуме квалитета воде, образовања и информисања, заштиту 

животне средине и безбедност. 

Од 2001. године FEEE (Фондација за образовење за животној средини у Европи) је 

постала глобална организација и променила је име у FEE (Фондација за образовање за 

животну средину). Од те године су многе организације и институције широм света 

исказале интересовање да се укључе у програм ''Плаве заставе''. Ширењем програма, 

критеријуми су постали строжи и јединственији. Од 2006. године у употреби је 

међународни сет критеријума, који се користе са извесним варијацијама у одређеним 

регионима, одражавајући спрецифичне услове животне средине (Kutle, А. 2013). 

За спровођење програма ''Плава застава'' у свакој је држави задуженo једно 

еколошко удружење, која својим програмом рада испуњава критеријуме о чланству у FEE. 

Национални координатор пројекта у Републици Хрватској је Удружење ''Лијепа Наша'' из 

Загреба. 
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2. ПОДЕЛА И ГРАНИЦЕ ДАЛМАЦИЈЕ 

 

 

 

Слика 1: Туристичко-географска подела Далмације 

Извор: http://www.slobodnadalmacija.hr 

 

По многим природним и антропогеним обележјима јужно хрватско приморје тј. 

Далмација представља јединствен простор. Територијално Далмација се протеже од 

острва Пага и реке Зрмање на северу до рта Оштро на југу. У оквиру Далмације 

разликујемо три туристичко-географске целине: 

 Северна Далмација – њој припадају Задарско и Шибенско приморје. 

Туристички привлачно подручје због своје обалне разуђености, мноштво залива, затона и 

увала, већих и мањих острва, острвца и бројних канала који раздвајају острва од обале. 

Национални парк Корнати представљају посебну атракцију овог дела Далмације, али и 

Јадранског приморја у целини. Задар је туристички центар северне Далмације. 

 Средња Далмација – обухвата приобални простор између Шибенског 

приморја и ушћа Неретве у Јадранско море, као и средњедалматинска острва. Ово је 

привредни и туристички најразвијенији део Далмације. Град Сплит је административни, 

економски и културни центар ове регије из кога се даље може путовати на острва попут 

Шолте, Брача, Хвара и Виса који представљају атрактивне туристичке дестинације, које 

својим положајем, климом, вегетацијом, карактеристикама обале и мора, али и 

антропогеним вредностима, заузимају све веће учешће у туризму Хрватске. 

http://www.slobodnadalmacija.hr/
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 Јужна Далмација – простире се од ушћа Неретве (Неум) до рта Оштро на 

полуострву Превлака. Припадају јој острва Корчула, Мљет и Ластово, као и полуострво 

Пељешац. Територијално је најмањи део Далмације, али захваљујући Дубровнику и 

његовој туристичкој улози, Јужна Далмација је једна од најзначајнијих туристичких регија 

Хрватске и Медитерана (Јовичић Д., Ивановић В., 2008.) 

 

 

3. ПРОГРАМ ''ПЛАВА ЗАСТАВА'' У ХРВАТСКОЈ (ДАЛМАЦИЈИ) 

 

У Хрватској се програм ''Плава застава'' за плаже спроводи од 1998. године. Из 

године у годину повећавао се број плажа са Плавом заставом, а летња туристичка сезона 

2016. године бројила је 94 плаже награђене овом екомаркицом која симболизује очувану, 

сигурну и пријатну животну средину намењену одмору, забави и рекреацији. 

На простору Далмације прва Плава застава подигнута је 1999. године на плажи 

''Пунта Рата'' у Брели, док је седамнаест година касније летња сезона 2016. бројила 19 

плажа са Плавом заставом. 

 

 

 

Слика 2: Број плажа награђених Плавом заставом од 1999.-2016. године на простору 

Далмације 
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Са слике се може приметити да се број плажа награђен Плавом заставом постепено 

повећавао из године у годину до 2011., тада је било највише награђених плажа (25). 

Наредних година тај број опада у већини случајева због незадовољавања одређених 

критеријума или мањка финансијских средстава. 

 

 

4. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА ''ПЛАВА ЗАСТАВА'' 

 

Циљеви којима тежи програм ''Плава застава'' могу бити: 

• Краткорочни циљеви желе што пре успоставити стандарде ''Плаве заставе'' како би 

се дестинација учинила привлачнијом и како би што пре почела да функционише 

национална и европска правно-обавезна димензија одговорног управљања плажама. 

• Дугорочним циљевима се жели принцип одрживог и уравнотеженог развоја, као 

менталну категорију, уградити у свест свих који обални појас и море користе на било који 

начин, а пре свега домаћем становништву, запосленима у објектима на плажама, 

туристима и гостима.  

Плажа која је награђена Плавом заставом носи међународно признање, а по 

далекосежности је још значајнија за локалну заједницу, на чијем подручју се спроводи 

програм ''Плава застава''. За критеријуме ''Плаве заставе'' може се рећи да су отворили 

страницу у спровођењу локалне Агенде 21 (http://www.pomorskodobro.com). 

 

 

5. ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ПЛАВА ЗАСТАВА'' 

 

''Плава застава'' на нивоу Европске Уније замишљена је као својеврстан тест-

програм сповођења националног и европског законодавства у том подручју. Од самог 

почетка у критеријуме су укључене и две Директиве Европске Уније: Директива ЕУ о 

квалитету воде за купање и Директива ЕУ о градским отпадним водама. Земље чланице 

ЕУ и оне које теже постати њихове чланице дужне су своје законодавство прилагодити 

европским, па су тиме у предности сви они концесионари и корисници плажа који су 

препознали ''Плаву заставу'' и са овог аспекта (http://www.pomorskodobro.com). 

http://www.pomorskodobro.com/
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6. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КРИТЕРИЈУМА ''ПЛАВА ЗАСТАВА'' 

 

За време сезоне ''Плаве заставе'', застава мора бити подигнута на плажи. Застава је 

симбол програма којег се плажа придржава, стога је важно да је застава подигнута само 

онда када су сви критеријуми задовољени. На плажама са спасиоцима и другим особљем, 

неке услуге нису доступне на крају дана када престане радно време, тада подразумевани 

критеријуми (као прва помоћ, чишћење, итд.) нису испуњени. У тим случајевима застава 

се мора спустити. Међутим, ако је плажа без особља, а критеријуми су испуњени на други 

начин, застава може бити подигнута 24 сата на дан током сезоне ''Плаве заставе''. У оба 

случаја јавост мора бити информисана – или о радном времену плажа, или (ако је плажа 

без особља) о месту где се могу наћи прва помоћ и опрема за спасавање (Матаковић, Б. 

2002.). 

Ако се плажа која је добила Плаву заставу не придржава критеријума које прописује 

''Плава застава'', застава јој се може привремено или трајно одузети. Постоји више степена 

кршења критеријума: 

 

- Мање кршење критеријума дешава се када постоје проблеми само с једним 

критеријумом који има мањи утицај на здравље и сигурност корисника плажа или 

околине. Када дође до мањег непоштовања, оно се мора исправити одмах, уколико 

је то могуће. У том случају застава се не одузима а непоштовање критеријума се 

уписује у контролни извештај. Ако се проблем не може исправити истог тренутка, 

плажа добија рок од 3, 5, или 7 дана да исправи све недостатке. У овом случају 

застава се одузима и то се истиче на интернет страници. 

- Вишеструко кршење критеријума догађа се када постоје проблеми са више 

кретеријума који имају мањи утицај на здравље и сигурност корисника плаже или 

околине. Плажа добија рок од 10 дана да исправи све недостатке . У овом случају 

застава се одузима и то се истиче на интернет страници. 

- Веће кршење догађа се када постоје проблеми са једним или више критеријума који 

могу имати утицај на здравље и сигурност корисника плаже или околине. У случају 

значајнијег нарушавања критеријума, застава се одмах одузима до краја сезоне. 

Локација се означава као – повучена – на интернет страници ''Плаве заставе''. 
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У свим случајевима непридржавања критеријума Национални оператер мора одмах 

информисати локалне власти/управу плаже о кршењу правила. Информације о разлогу 

повлачења заставе морају бити истакнути на плажи (огласној табли). Локалне 

власти/управа плаже морају информисати Националног оператера о испуњењу 

критеријума и приложити потребну документацију и тада се застава опет може подигнути 

на плажи. Национални оператер би требао размислити о посети плаже због провере 

поновног задовољавања свих критеријума. У случају да локалне власти/управа плаже не 

реше проблем и не документују поновна испуњења свих критеријума у року од 10 дана, 

Национални оператер мора одузети Плаву заставу тој плажи до краја сезоне. 

У случају да се услови на плажи промене и да се Плава застава мора спустити, нпр. 

због климатских услова или хитне ситуације, управа плаже мора обавестити Националног 

оператера да је Плава застава спуштена и то се мора назначити на итнернет страници. 

Подносилац пријаве за П̎лаву заставу̎ мора бити овлашћен за располагање плажом. То 

може бити јединица локалне самоуправе, приватни хотел, национални парк или приватни 

концесионар. Плажа је прикладна за Плаву заставу ако је предвиђена за купање и има све 

потребне објекте и услуге које су прописане критеријумима ''Плаве заставе''. 

Код прве пријаве, локална власт/управа плаже која се пријављује, морају приложити 

доказе да је плажа задовољила подразумеване критеријуме квалитета воде у сезони 

(години) пре прве пријаве. Подносилац молбе такође мора потписати обавезу да ће плажа 

задовољавати све сигурносне критеријуме, као и критеријуме управљања околином и 

образовање за околину које захтева ''Плава застава'' (http://www.lijepa-nasa.hr). 
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7. КРИТЕРИЈУМИ 

 

Додељивање Плаве заставе заснива се на испуњавању критеријума из четири области: 

 еколошко образовање и информисаност; 

 квалитет воде; 

 еколошко управљање и 

 сигурност и услуге. 

 

За плаже је потребно испоштовати 32 критеријума, од којих: 

 28 морају бити обавезно испуњени (О - обавезујући); и 

 3 критеријума се препоручују (П - препоручујући), 

 

да буду испуњени како би плажа ушла у процес оцењивања и добијања Плаве заставе. 

Један критеријум везан је за коралне гребене који се не примењује у Европи. 

 

 

7.1 Васпитање и образовање о животној средини, информисање јавности 

 

Свака плажа са Плавом заставом мора имати барем једну огласну таблу која треба 

да садржи све информације о доле наведеним критеријумима. За дуже плаже препоручује 

се постављање више табли (отприлике једна на сваких 500 метара). Од 2008. године све 

огласне табле ''Плаве заставе'' морају пратити националне стандарде везане за 

информације, садржај и дизајн. Огласне табле ''Плаве заставе'' морају се налазити на свим 

плажама са Плавом заставом. 

 

Критеријум 1. Информације о програму ''Плаве заставе'' морају бити истакнуте 

 

Информације о програму ''Плаве заставе'' морају бити постављене на огласној 

табли на плажи. Суштина сваке од четири категорије критеријума ''Плаве заставе'' мора 

бити објашњена овим информацијама, као и трајање сезоне ''Плаве заставе''.  
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Информације се могу налазити и на другим локацијама као што су: главни 

прилазни путеви, станице спасилачке службе, други плажни објекти или простор за 

паркирање. Туристичке агенције би такође требале да имају информације о Плавој 

застави. 

У подручјима међународног туризма, информације је препоручљиво пружати на 

неколико светских језика.   

 

Критеријум 2. Активности васпитања и образовања о животној средини морају бити 

понуђене и промовисане међи корисницима плажа 

 

Активности васпитања и образовања о животној средини промовишу циљеве ''Плаве 

заставе'' кроз: 

 Подизање свести и бригу о локалној животној средини међу корисницима и 

становницима. 

 Обука о заштити животне средине за туристичке раднике и друге особе које 

пружају туристичке услуге. 

 Подстицај учествовања локалних самоуправа и предузећа у управљању природним 

ресурсима на одређеном подручју. 

 Промовисање одрживог туризма и рекреације на поједином подручју. 

 Промовисање размена идеја и заједничког деловања између програма ''Плаве 

заставе'' и других програма Удружења (''Млади известиоци за околину'',''Шуме у 

школи'', ''Еко-школе'' и ''Зелени Кључ''). 

 

Неопходно је на време промовисати активности које су од великог значаја за јавност, а 

притом да јавност може и учествовати у њима. Промовисање је могуће путем огласне 

табле ''Плаве заставе'', на другим подручјима плаже, локалним центрима, новинама, и 

другим медијима. Независно од начина промовисања активности, на огласним таблама 

мора писати где се може добити више информација о датим активностима. 
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Критеријум 3. Информације о квалитету воде за купање морају бити приказане 

 

Информације о квалитету воде за купање морају бити постављене на огласној 

табли плаже. Информације требају бити постављене и лако разумљиве свима, због чега се 

најчешће користе препознатљиви симболи који одговарају резултатима. Текст такође 

треба јасно приказати везу између резултата узорковања и императивног критеријума о 

квалитету воде. Податке је неопходно редовно допуњавати и не смеју бити старији од 

месец дана. 

 

Критеријум 4. Информације о локалним екосистемима и природно осетљивим 

подручјима морају бити приказане 

 

Циљ овог критеријума јесте осигурати да сви корисници плажа буду информисани 

и едуковани о екосистемима и осетљивим подручјима у ближој околини, као и о вредним 

културним местима, али и мотивисати кориснике да их упознају на одговарајући начин. 

Све потребне информације требају бити истакнуте на огласној табли ''Плаве 

заставе'', на самим осетљивим подручјима, у туристичким инфоцентрима, туристичким 

брошурама, новинама и летцима посебно намењеним за ту сврху.  

 

Критеријум 5. Карта плаже с истакнутим садржајима мора бити постављена 

 

Карта плаже са означеним граничним делом плаже који је награђен ''Плавом 

заставом'' и назначеном локацијом важних објеката и услуга мора бити постављена на 

плажи на огласној табли. Карта би требала бити квалитетна, лако читљива и правилно 

оријентисана те по могућности користити пиктограме. 

Потребни елементи (уколико је применљиво) карте су: 

- Индикатор “Ви сте овде”; 

- Спасилачка служба или опрема за спасавање; 

- Подручје под надзором (за плаже са спасиоцима); 

- Опрема за прву помоћ; 

- Телефон; 
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- Санитарни објекти (укључујући објекте за особе са инвалидитетом);  

- Питка вода; 

- Паркиралишта за аутомобиле и бицикле; 

- Дозвољено подручје за камповање на/у близини плаже; 

- Смернице за рециклажни отпад; 

- Локација(е) узорковања воде за купање; 

- Приступи плажи и приступи за особе са инвалидитетом; 

- Шеталиште; 

- Зонирање (пливање, једрење, вожња чамцем, итд.); 

- Оближњи јавни превоз; 

- Границе ''Плаве заставе''; 

- Локалне знаменитости (ако постоје); 

- Усмеравање (север); 

 

 

 

Слика 3: Карта плаже ''Zaton Holiday Resort'' 

Извор: http://www.zaton.hr/hr/  

http://www.zaton.hr/hr/
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Критеријум 6. На подручју плаже морају бити истакнута Правила понашања, а 

прописи који се односе на коришћење плаже морају бити лако доступни на захтев 

грађана. 

 

Правила, односно кодекс понашања на плажи мора садржати упутство везано уз 

активности посетилаца и ограничити њихова понашања на плажи. Правила понашања 

морају бити постављена на огласној табли, такође их је могуће поставити и на другим 

местима, нпр. cвим главним приступима те у близини одвијања појединих активности 

(нпр. забрањено скакање са мола), у облику знака или као обавештење на огласној табли. 

Уколико је могуће, најбоље је користити међународно препознатљиве симболе. 

Кодекс понашања би требао садржати правила о држању животиња, зонирању, 

коришћењу канти за смеће, возилима на плажи, камповању, паљењу ватре на плажи или у 

њеној близини, итд. 

Информације би такође требале садржати податке о сигурности као што су: радно 

време спасилачке службе (за плаже са спасилачком службом) као и време када је доступна 

опрема за прву помоћ. 

 

 

Слика 4: Међународно препознатљиви симболи – пиктограми 

Извор: http://www.blueflag.global/  

http://www.blueflag.global/
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7.2 Квалитет воде 

 

Програм ''Плава застава'' захтева одличан квалитет воде за купање на плажама. 

Стандарди воде за купање за сваку регију засновани су на одговарајућим националним и 

међународним методама и прописима. Овде описани стандарди за воду за рекреативно 

купање на плажама морају се поштовати уколико не постоје још строжи национални 

прописи, нпр. везано за бактерију Е.coli. У том случају плажа мора поштовати строже 

националне прописе. 

''Плава застава'' је међународна еко-маркица и одржава глобални стандард 

квалитета воде. 

Табела 1: Квалитет воде за купање приказан кроз три параметра 

 

Тумачење резултата 

Препознатљиви 

симболи који 

описују квалитет 

воде за купање 

Укупно колиформне 

бактерије 

Фекалне 

колиформне 

бактерије 

Укупно стрептокока 

☺ <500/100 ml <100/100 ml <100/100 ml 

 500-10.000/100 ml 100-2.000 ml >100/100 ml 

Дозвољено је неколико пута током сезоне 

☹ >10.000/100 ml >2.000/100 ml  

Указује на могуће канализационо загађење. Плава застава мора бити повучена 

 

Извор: http://www.lijepa-nasa.hr/ 

 

Критеријум 7. Плажа мора у потпуности пратити захтеве узорковања квалитета воде 

и њихових интервала 

 

Плажа са Плавом заставом мора имати најмање јенду тачку узорковања. Тачка 

узорковања мора бити на месту са највећом концентрацијом купача. Уколико постоје 

потенцијални извори загађења, тачка узорковања мора бити у њиховој близини. Узорци се 

морају узимати у близини потока, река или других наноса на плажу како би се пружио 

http://www.lijepa-nasa.hr/
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доказ да такви притоци не утичу на квалитет воде за купање. Узимају се узорци 

микробиолошкхи и физичко-хемијских параметара. 

Узорци се узимају 30 cm испод површине воде, осим узорака за одређивање 

концентрације минералних уља, које треба узимати са површине. 

Воду за купање потребно је тестирати минимум четири пута током сезоне, притом 

да не прође више од 28 дана између два узорковања за време сезоне Плаве заставе. 

 

Табела 2: Оцене квалитета мора за купање на простору Далмације у периоду од 2009-2016. 

године 

 

Година 

У
к

у
п

н
о
 

И
зв

р
сн

о
 

Д
о
б
р

о
 

З
а
д

о
в

о
љ

а
в

а
ју

ћ
е 

Н
ез

а
д

о
в

о
љ

а
в

а
ју

ћ
е 

2016. 455 435 12 3 5 

2015. 424 411 6 4 3 

2014. 437 419 9 4 5 

2013. 433 411 14 6 2 

2012. 427 402 18 4 3 

2011. 421 392 21 3 5 

2010. 428 393 27 7 1 

2009. 420 375 36 2 7 

 

Извор:http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca 

 

У складу са критеријумима који су дефинисани Уредбом о квалитету мора за купање (НН 

73/08) и ЕУ директивом о управљању квалитета воде за купање (бр. 2006/7/ЕЗ) у табели се 

види укупан број места узорковања воде на далматинским плажама и њихова оцена 

квалитета. 

http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca
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 Као место узорковања узима се положај унутар граница воде за купање где се 

очекује већи број купача или очекује, према профилу воде за купање, највећа опасност од 

загађења. 

 

Критеријум 8. Плажа мора у потпуности испоштовати стандарде и захтеве анализе 

квалитета воде 

 

Узорке мора прикупљати особа са службеним одобрењем и прописном обуком за 

тај посао. 

Анализу кравитета воде за купање врши надлежна лабораторија, која мора бити 

акредитована на националном и међународном нивоу за обављање микробиолошких и 

физичко-хемијских анализа. 

 

Критеријум 9. Подручје плаже не сме бити захваћено индустијским или 

канализационим испустима 

 

Свака плажа мора имати профил воде за купање. Профил воде за купање укључује 

идентификацију извора загађења, опис физичко-географских и хидролошких 

карактеристика воде за купање. 

Не сме доћи до било каквог наноса индустијских и комуналних одпадних вода, које 

би могле утицати на квалитет воде за купање. Прикупљање, обрада и испуштање 

комуналних одпадних вода морају задовољавати национане и међународне стандарде. 

Чланице ЕУ морају се придржавати ЕУ Директиве о комуналним отпадним водама 

(91/271/ЕЕC). Без обзира на националне/међународне стандарде и прописе, отпадне воде 

не смеју негативно утицати на околиш или утицати на квалитет воде на плажама са 

Плавом заставом. 
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Критеријум 10. Плажа мора задовољавати захтеве ''Плаве заставе'' везане за 

микробиолошке параметре фекалних коли бактерија (E.coli) и цревних 

ентерокока/стрептокока 

 

Овде су наведени микробиолошки параметри који се морају пратити. Граничне вредности 

''Плаве заставе'' једнаке су за слатку и морску воду. 

 

Табела 3: Граничне вредности  

Параметар Граничне вредности 

Фекалне колиформне бактерије (E.coli) 250 cfu/100 ml 

Цревне Ентерокока/стрептокока 100 cfu/100 ml 

*cfu = colony forming units of bacteria (јединице формирања колоније) 

Извор: Подаци Завода за јавно здравство 

 

Критеријум 11. Плажа мора задовољавати захтеве ''Плаве заставе'' за следеће 

физичке и хемијске параметре 

 

На квалитет воде утичу физички и хемијски параметри као што су pH вредност, 

минерална уља и честице: 

 Распон pH вредности је обично између 6 и 9; 

 На површини воде не сме постојати уљана флека нити мирис уља. Копнени део 

плаже мора бити под надзором, а план за хитне случајеве би требао садржати 

прикладан одговор на такво загађење; 

 На површини воде не смеју плутати отпаци, дрво, пластика, кутије, стакло, флаше 

или било који други предмети. 

 

 

  



18 
 

7.3 Управљање животном средином 

 

Критеријум 12. Локална власт/концесионар плаже требао би формирати одбор за 

управљање плажом 

 

Одбор за управљање плажом би био задужен за испуњавање свих критеријума 

управљања животном средином, укључујући заштићена осетљива морска подручја. 

Уколико је могуће, један одбор за управљање плажом може управљати са више плажа-

носиоца Плаве заставе у једном подручју/регији. Није потребно да свака плажа има свој 

управни одбор. 

 

Критеријум 13. Плажа мора задовољити све прописе који се односе на смештај 

(локацију) и коришћење (рад) плаже (просторно планирање обалног подручја и 

законе о заштити животне средине) 

 

Локација плаже, објекти и ближа околина морају бити у складу са просторним 

планом развоја и прописима везаним за планирање, као што су одредбе о коришћењу 

земље, испуштању отпадних вода, планови очувања животне средине, дозволе за 

обављање делатности, итд. 

 

Критеријум 14. Плажа мора бити чиста 

 

Плажа и околна подручја, укључујући путеве, паркиралишта и приступе плажи 

морају увек бити чисти и одржавани. На њима  не сме бити никаквог отпада и не сме се 

дозволити накупљање отпада, како би се спречило његово штетно деловање или 

нарушавање визуелног изгледа. 

Плажа мора испуњавати националне услове везане за отпад. Редовно чишћење 

плаже, зависно од интезитета њеног коришћења, мора бити саставни део пословног плана 

плаже, а особље и опрема за чишћење морају бити доступни кад год је потребно. Чишћење 

може бити механичко или мануелно, зависно од величине, изгледа и осетљивости плаже и 

околине. У подручју високе коришћености препоручено је повремено механичко 
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просејавање и дубинско чишћење песка, уколико је то могуће, како би се уклонило ситно 

смеће попут опушака цигарета, стакла, итд. 

 

Критеријум 15. Алге и друга вегетација требала би бити остављена на плажи 

 

Када се говори о вегетацији алги, општеприхваћен је назив морска трава. Морска 

трава је природна компонента екосистема обалног подручја. Природно накупљање 

приликом плиме и таласа прихватљиво је све док не представља сметњу, што значи да се 

не би смело дозволити њихово накупљање до тачке када то већ представља опасност или 

сметњу за јавност. 

Само ако постане неопходно уклонити алге или другу вегетацију, треба позвати 

стручњаке за животну средину да размотре могућност одлагања на начин да нема штетних 

последица за околину, нпр. компостирање или коришћење морских трава као гнојиво. У 

неким подручјима морска трава се оставља на плажи да се осуши, како би се касније могла 

користити као гнојиво или стабилизатор дина.  

 

Критеријум 16. Канте/спремници за одлагање отпада морају бити доступни на/поред 

плаже у довољном броју те редовно одржавани и пражњени 

 

Канте за смеће треба да буду одговарајуће намене и изгледа, по могућности са 

поклопцем. Уколико је могуће, препоручује се да канте буду направљене од еколошких 

материјала, нпр. од рециклиране пластике или дрвета. 

На плажи треба да се налази одговарајући број канти за смеће те их редовно 

одржавати, осигурати и добро распоредити. Број и минимални размак између њих зависи 

од капацитета једне канте, броја корисника плаже и учесталости пражњења. 
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Критеријум 17. Спремници за прихват амбалаже за рециклажу морају бити доступни 

на/поред плаже 

 

Уколико заједница има локално постројење за рециклажу, онда би спремници за 

отпад на плажи требали бити подељени тако да прихватају различите врсте отпада, нпр. 

стакло, пластика, папир, итд.  

''Плава застава'' подстиче све локалне власти/концесионаре плажа да промовишу 

рециклажу и раздвајање отпада на плажи, чак и ако заједница нема објекат за рециклажу. 

 

Критеријум 18. Плажа мора имати прикладан број санитарних објеката 

 

Број санитарних објеката на плажи мора бити одређен на основу броја посетилаца 

плаже у току врхунца сезоне, дужине плаже те броју главних прилаза плажи. 

Тоалети требају бити постављени тако да их је лако пронаћи, уз помоћ карте на 

огласној табли плаже, знаковима или друге сигнализације. 

Препоручљиво је да на плажи или у склопу санитарног чвора постоје тушеви, 

свлачионице и просторије за мењање пелена. Објекти морају бити опремљени 

умиваоницима, сапуном и папиром за руке или апаратом за сушење руку. 

 

 

Слика 5: Санитарни објекти 

Извор: http://www.euromodul.rs/ 

http://www.euromodul.rs/
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Критеријум 19. Санитарни објекти морају бити чисти. 

 

Санитарни објекти морају стално бити чисти. Учесталост проверавања и чишћења 

објеката зависи од интезитета њиховог коришћења. Плаже са великим бројем дневних 

посетилаца морају санитарне објекте проверавати и чистити свакодневно и то више пута. 

Када год је то могуће, треба користити еколошке производе. 

 

Критеријум 20. Санитарни објекти морају имати контролисану обраду отпадних 

вода 

 

Отпад из таквих објеката не сме улазити у земљу или море без претходне обраде. У 

општинама, градовима или жупанијама са постројењем за обраду отпадних вода, 

санитарни објекти морају бити спојени на ту мрежу. За удаљене плаже прихватљива је 

индивидуална обрада и редовито пражњење спремника, уколико тај поступак нема 

негативно деловање на околину. 

 

Критеријум 21. На плажи не сме бити недозвољеног камповања, вожње или 

одлагања отпада 

 

Недозвољено камповање, вожња и одлагање отпада мора бити забрањено на плажи. 

Препоручљиво је забранити приступ возилима на плаже са Плавом заставом. За случајеве 

где није могуће у потпуности забранити приступ возилима на плажи, потребно је за то 

имати добро образложење те правилно управљати прометом. Подручја за вожњу и 

паркирање, као и подручја где вожња није дозвољена морају бити означена. Уколико је 

приступ возилима дозвоњен на плажи, не сме се допустити приближавање возилима води 

на удаљеност мању од 50 метара. У сваком случају, највећи део плаже мора бити 

обележен као пешачка зона. 
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Критеријум 22. Правила везана за псе и остале животиње на плажи морају се строго 

поштовати  

 

На већини плажа са Плавом заставом, псима и другим кућним љубимцима 

дозвољен је приступ на паркиралиштима и шеталиштима у пазадини плаже, али им није 

дозвољен приступ ужем плажном простору, где се препоручује увођење ''Зоне без паса'', са 

изузетком паса водича за слепе особе. 

 

Критеријум 23. Сви објекти и сва опрема на плажи морају се прописно одржавати 

 

Треба обратити пажњу на изглед објеката на плажи. Они требају бити добро 

уклопљени у природни амбијент или већ изграђену околину, поштујући стандарде 

заштите околине. Објекти попут игралишта или молова морају бити одржавани како би 

били сигурни за коришћење те да не нарушавају чистоћу и визуелни изглед плаже. 

 

Критеријум 24. Слатководна и слановодна осетљива станишта (попут коралних 

гребена или морских травњака) у близини плаже морају бити под надзором. 

 

Ако постоји осетљиво станиште (попут коралних гребена или морских травњака) 

унутар 500 метара од плаже, програм надзора здравља тог станишта мора бити 

успостављен. Тај се надзор мора вршити барем једном годишње. У ХРВАТСКОЈ СЕ НЕ 

ПРИМЕЊУЈЕ! 

 

Критеријум 25. На плажи се морају промовисати начини и средства одрживог 

превоза. 

 

Плажа - кандидат за ''Плаву заставу'' треба располагати планом управљања 

прометом, са циљем смањивања густоће промета према плажама и са њих, као и колики је 

утицај промета на коришћење земљишта и загађивање ваздуха у околном подручју. 

Препоручљиво је на огласној табли истаћи информације о различитим врстама одрживог 

превоза доступног у близини плаже. 
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7.4 Сигурност и услуге 

 

Критеријум 26. На плажи мора бити доступан довољан број спасилаца и/или опреме 

за спасавање 

 

Присуство спасилачке службе на плажама са Плавом заставом препоручује се како 

би се повећао степен сигурности на плажи, а посебно на плажама са великим бројем 

посетилаца. Најмање два спасилаца требају бити смештени у прикладним размацима 

(препоручује се не више од 200 метара). Број спасилаца може варирати током сезоне 

зависи од посећености плаже. 

Препоручује се да спасиоци имају међународно признате црвено-жуте униформе, 

како би били лако уочљиви на препуној плажи. Спасиоци морају имати прикладну опрему 

за спасавање. 

Опрема за спасавање може заменити спасиоце на плажама на којима не постоји 

велика опасност или које имају малу посећеност. 

Опрема за спасавање може садржати:  плутаче, торпедо плутаче, куке, појасеве за 

спасавање, сплав за спасавање, итд. Опрема за спасавање подразумева и приступ телефону 

за хитне случајеве. Опрему треба редовно прегледавати те она мора испуњавати 

националне/међународне захтеве. 

На плажама без спасилаца препоручљиво је да максимални размак између опреме 

буде 100 метара. Уз опрему мора стајати начин руковања и коришћења у случају 

спасавања. 

 

Критеријум 27. На плажи мора бити доступна опрема за прву помоћ 

 

Прва помоћ треба бити доступна: 

 На станици спасилачке службе, или 

 У станици за прву помоћ са обученим особљем, или 

 У неком другом плажном објекту (продавници, ресторану, итд.) или  

 Непосредно на плажи 
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Станице за прву помоћ или локације опреме за прву помоћ морају бити јасно означене 

како би их посетиоци плаже лако пронашли (укључујући и карту на огласној табли). 

 

 

Слика 6: ''Плава плажа'' Водице 

Извор: http://www.visit-vodice.com 

 

Критеријум 28. Морају постојати планови за случај еколошке катастрофе 

 

План у случају еколошке катастрофе требао би обухватати јасно одређену 

процедуру, с циљем делотворности у хитним случајевима. Хитни случај може бити 

изливање нафте, опасних/токсични изливи који долазе на плажу са морске стране. 

Како би се брзо препознало загађење, потребно је на локалном нивоу у координацији 

са локалним властима дефинисати следеће ставке: 

 Одредити особе за контакт у случају загађења; 

 Успоставити сарадњу свих административних служби и људи потребних за 

интервеницију; 

 Одредити процедуру за заштиту или евакуацију људи, уколико је то потребно; 

 Одредити процедуру издавања јавних упозорења и обавештења; 

 Околности спуштања Плаве заставе. 

 

http://www.visit-vodice.com/
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Критеријум 29. Нужно је управљати плажом узимајући у обзир различите потребе 

корисника како би се спречио конфликт и несреће 

 

Плаже на којима се одвија више ативности требале би управљати својим простором 

на начин да различите кориснике и активности не доводи у сукоб те тако спречи незгоде и 

конфликте. То може укључивати зонирање плаже за пливаче, сурфере, једриличаре те 

моторна пловила. Истовремено, при управљању плажом треба узети у обзир њено 

рекреативно коришћење као и утицај на природу, атмосферу и визуелни утисак. Пливачи 

морају бити заштићени од свих пловила, уколико је потребно, зоне требају бити означене 

плутачама или другим знаковима. Исто треба учинити и са осталим подручјем за водене 

спортове. 

 

Критеријум 30. Корисници плаже морају бити заштићени сигурносним мерама 

 

Јавност мора имати слободан приступ плажи са Плавом заставом, чак и ако се не 

ради о гостима дотичног хотела или клуба. Пожељно је да улаз на плажу буде бесплатан. 

На неким плажама могуће је наплаћивати мању, прихватљиву накнаду за приступ шире 

јавности на плажу. 

Приступ  плажи мора бити сигуран. Такође, плаже које имају отежан приступ 

морају омогућити његову сигурност, као што су осигуране степенице и рукохвати. Исто 

тако и улице у близини плаже које је потребно прећи да би се до ње дошло морају имати 

означене пешачке прелазе. 

Шеталиште крај плаже и степенице које воде на плажу морају бити потпуне 

(довршене) и у добром стању како би биле сигурне, као и површина подручја за 

паркирање. Резервисана места за особе са инвалидитетом морају бити јасно означена и 

морају имати лаган приступ плажи и објектима. 

 

  



26 
 

Критеријум 31. На плажи мора бити доступна питка вода 

 

На плажи мора бити доступна питка вода, било из природног извора, водовода или 

неког другог извора. Извор питке воде може се налазити и у санитарним просторијама или 

на плажи, али мора бити заштићена од животињске контаминације. 

 

Критеријум 32. Најмање једна плажа са Плавом заставом на подручју општине/града 

мора имати приступ плажи и санитарне просторије за особе са инвалидитетом 

 

Приступ плажи требао би бити решен путем рампе прилагођене корисницима с 

различитим потребама. Уколико је то могуће, треба осигурати приступ у воду. 

Нужници би требали бити дизајнирани тако да омогуће приступ у колицима, као и 

другим корисницима са инвалидитетом.  

На паркиралишту, уколико га плажа има, треба увек осигурати место за инвалиде. 

 

 

Слика 7: Приступи плажи особама са инвалидитетом, прилаз за колица (слика лево), 

седећи лифт (слика десно) 

Извор: http://bestofcroatia.eu 

 

http://bestofcroatia.eu/
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8. ФИЗИЧКО - ХЕМИЈСКЕ KAРАКТЕРИСТИКЕ ЈАДРАНСКОГ МОРА 

 

Температура површине мора – највиша и најнижа температура површине 

Јадранског мора заостаје у просеку месец дана иза одговарајућих вредности температуре 

ваздуха, најнижа температуре су у фебруару, а највише у августу. Фебруарска 

температура расте од севера према југу. У највећем делу Далмације (северној и средњој) 

температура је 11°C, док у јужном делу преовлађују површинске температуре између 12-

13°C. Температура у августу такође расте од севета према југу, а њихов просек у северној 

и средњој Далмацији износи 24°C а у јужној 25°C. 

Температура у дубини мора – У августу температура опада од површине до 

дубине око 300 метара, где износи око 13°C. На дубини од 10-30 m јавља се температурни 

скок, тзв. термоклина, скок је условљен јаким загревањем у летњим месецима, односно 

двенвим температурним променама. Дневне промене температуре у Јадрану се осећају до 

дубине од 30 m, а годишње до 300 m. У најтоплијем месецу (августу) колебање у току 

дана на 30 метара код Бишева износи од 0.6 до 0.7°C. 

Сланост – је највећа у средишњем делу Јадранског мора и опада према обалама. У 

средњем и јужном Јадрану се разликују два максимума: у септембру (главни) и у 

фебруару (секундарни), и два минимума: у мају (главни) и у децембру (секундарни). 

Познато је да се испаравањем појачава концентрација соли у површинском слоју, односно 

да се снижава ниво воде. Температура и јачина ветра су главни чиниоци испаравања мора. 

Сланост отвореног дела Јадрана је у просеку 38.5 ‰, већа је у јужном (38.7 ‰), него у 

средњем Јадрану (38.3‰), оваква сланост одржава се у току целе године на отвореном 

Јадрану. Просечан салинитет на плажама са Плавом заставом на простору Далмације 

током летње сезоне износи између 27-38 ‰. (Peljar I., 1999.) 

Прозирност и боја – У већем делу Јадрана прозирност је највећа лети када је 

прилив река најмањи, тада су и падавине минималне. У јужнојадранској котлини 

прозирност је лети од 35 до 40 m, у средњем Јадрану око 30 m, а у северном који је тада 

под снажним утицајем максимума алпских река, 10-20 метара. Боја воде у Јадранском 

мору је подложна променама у току године, раликује се на отвореном мору и уз обалу, 

што показује да је зависна од континенталних утицаја, првенствено од прилива слатке 
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воде, денудације и наноса теригеног материјала. На отвореном Јадрану боја је углавном 

плава, односно модра. 

Таласи – У Јадранском мору таласи су релативно чешћи него у Средоземном мору, 

али су по димензијама нешто мањи. Разликујемо таласе буре, који имају карактеристичан 

изглед: релативно високи, с оштрим гребенима који се најчешће преламају у смеру дувања 

ветра, oдносно пребацују један преко другог уз јако пенушање. Максимална висина таласа 

буре износи до 2,5 m. Таласи јужних ветрова су знатно дужи, правилнијег су облика и 

виши, то су таласи који подрезују источне обале Јадрана и великом снагом ударају о 

оголеле клифове изваљујући понекада стене из њих. Максимална дужина ових таласа 

износи око 50 m, а висина не прелази 4 m. 

 

 

Слика 8: Јадранске морске струје 

Извор: http://proleksis.lzmk.hr/ 

 

Морске струје у Јадрану налазe се у вези са струјама у Средоземном мору и у 

истом су смеру. Из Јонског мора пролази једна струја према северу кроз Отрант и 

наставља свој ток дуж  источне обале Јадрана ка северозападу, где се код острва Вис и 

Корчула почињу одвајати мањи рукавци који скрећу према западној обали. Испред јужне 

обале Истре главна струја се раздваја у два рукавца, од којих један незнатан део иде према 

http://proleksis.lzmk.hr/
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Ријеци, а други скреће према западу и повија се поред западне обале ка југоистоку. Струја 

која иде уз источну обалу је топлија, сланија и креће се спорије. Брзина кретања 

југозападне струје дуж источне обале Јадрана је 71 km/дан (око 1 чвор), у средњем 

Јадрану (Далмацији) око 0.5 чвора. (http://www.nautickiforum.com) 

 

Табела 4: Физичко-географске одлике плажа са Плавом заставом за 2016. год. на простору 

Далмације 

 

Назив плаже Врста Облик 
Дужина 

(m) 

Ширина 

 (m) 

Температура 

воде (ºC) 

Плажа Bluesun 

хотела ,,Алан“, 

Стариград 

Бетонирана обала 
Увучена (приморска 

увала) 
500 3 22 

Плажа 

туристичког 

насеља ,,Затон“, 

Нин 

Пешчана 
Увучена (приморска 

увала) 
1500 20 22,3 

Плажа ,,Борик“, 

Задар 

Бетонирана 

обала, пешчана 
Таласаста 1000 15 22,45 

Плажа 

,,Коловаре“, 

Задар 

Бетонирана 

обала, шљунчана 
Таласаста 500 10 22,37 

Плажа 

,,Дражица“, 

Биоград на мору 

Шљунчана, 

стеновита 

Увучена (приморска 

увала) 
500 10 21,83 

Плажа 

,,Бошана“, 

Биоград на мору 

Шљунчана, 

стеновита 

Увучена (приморска 

увала) 
500 20 22,06 

Плажа ,,Лолић“, 

Пировац 
Шљунчана 

Увучена (приморска 

увала) 
1000 20 23,2 

Плажа ,,Плава 

плажа“, Водице 
Шљунчана 

Увучена (приморска 

увала) 
1000 10 22,21 

Плажа 

,,Срима“, 

Водице 

Шљунчана 
Равна 

(праволинијска) 
- - 23,41 

Плажа 

,,Бачвице“, 

Сплит 

Пешчана 
Увучена (приморска 

увала) 
- - 22,72 
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Плажа 

,,Radisson Blu-

Resort Split“, 

Сплит 

Шљунчана Таласаста 250 30 22,73 

Плажа кампа 

,,Стобреч-

Сплит“, 

Стобреч 

Шљунчана Испупчена (рт пунта) 780 40 22,6 

Плажа ,,Златни 

рат“, Бол 
Шљунчана 

Равна 

(праволинијска) 
539 15 21,98 

Плажа ,,Пунта“, 

Омиш 

Пешчана, камено 

поплочана 

Равна 

(праволинијска) 
440 30 22,5 

Плажа 

,,Николина“, 

Башка Вода 

Шљунчана Таласаста - - 22,4 

Плажа хотела 

,,Осмине“, 

Слано 

Жало, облутци 
Увучена (приморска 

увала) 
370 20 23,83 

Плажа хотела 

,,Valamar 

Dubrovnik – 

President“ 

Бетонирана, 

жало, облутци 

Равна 

(праволинијска) 
400 35 22,35 

Плажа ,,Cava“ 

Дубровник 
- - - - 22,9 

Плажа хотела 

,,Importanne 

Resort“, 

Дубровник 

Бетонирана, 

стеновита 
Таласаста 165 20 22,5 

  

Извор: http://baltazar.izor.hr 

 

Из претходне табеле види се да је просечна температура мора на плажама са Плавом 

заставом на простору Далмације за време летње сезоне (2016. године) износила 22,54оC 

(http://baltazar.izor.hr). 

  

http://baltazar.izor.hr/
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8.1 Физичко-географске одлике плажа са Плавом заставом 

 

 Морска плажа представља део обале уређене за купање људи. Министарство 

туризма Републике Хрватске и Факултет за менаџмент у туризму и угоститељству из 

Опатије представили су регионални програм уређења и управљања морским плажама на 

територији Хрватске Јадранске обале. У склопу тога дефинисан је Образац за оцењивање 

плажа (PL/14), који предвиђа поделу плажних ресурса на природне и уређене плаже које 

се дефинишу на следећи начин: 

 Уређене јавне плаже – плаже које служе већем броју тиристичких објеката и 

грађана; 

 Уређене посебне плаже – плаже које чине техничко-технолошку целину једног 

смештајног објекта у смислу Закона о угоститељској делатности; 

 Природне плаже – плаже на којима нису извршене промене у простору, у смислу 

просторног уређења, градње и које се не смеју ограђивати са копнене стране. 

Наведена подела на природне и уређене плажне просторе детаљније се класификују 

према БАРЕ техници (класификација плажа према њиховој приступачности и обалног 

пејзажа) у 5 основних категорија: 

 Удаљене плаже – теже доступне плаже (углавном морским путем или пешице -

најмање 300 m хода, налазе се у близини или на рубу руралних подручја, никако 

урбаних, до њих нема јавног превоза). 

 Руралне плаже – смештене су изван урбаних средина, до њих се не може доћи 

јавним превозом, овакве плаже немају услужне делатности, немају или имају 

мали број друштвених садржаја. Корисници их цене због мира и очуваности 

природних квалитета. 

 Месне плаже – смештене су у насељеном подручју између урбаних и руралних 

средина, често у склопу туристичког насеља или кампа. У односу на руралне 

плаже основна разлика је њихова уређеност, док су руралне плаже претежно 

природне. До њих се може доћи јавним и личним превозом. 

 Гратске (урбане) плаже – смештене су у урбаном пордучју која опслужује 

бројну популацију добро организованим услужним и туристичким 

делатностима. 
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 Ресорт плаже (плажа која чини техничко-технолошку целину неког 

смештајног објекта) има три изразите функције: 

 Плажа је у близини смештајних објеката, и већину њених корисника 

чине гости тих објеката; 

 Управљање плажом је одговорност туристичког насеља. То укључује 

чишћење плаже, обезбеђивање широког спектра рекреацијске понуде и 

услуга (лежаљке, сунцобране, педалине, jet-ski, para-sailing, разне 

активности које укључују вучу глисером, једрење и роњење, те кафиће и 

ресторане за кориснике плажа). У неким случајевима, као што су ''all-

inclusive'' аранжмани, већина тих услуга је бесплатна за госте; 

 Велика већина корисника туристичког насеља, плажу користи у 

рекреативне сврхе, а не само за одмор (купање/сунчање). 

Према саставу тла плаже могу бити: пешчане, шњунчане, бетонске и мешовите. 

Плаже са Плавом заставом су уређене плаже које сврставамо у месне, урбане или ресорт 

плаже. 

Плажа ''Николина'' у Башкој Води једна је од светлих примера гратске плаже и 

носиоца Плаве заставе. До плаже води пешачки пут и степенице, а на плажи под 

крошњама боровог дрвећа може се уживати у природној хладовини. Плажа је лепо 

уређена а како би била у што бољем стању локалне власти се труде да сваке године 

обезбеде нове количине ситног шљунка. Шљунак је средње величине на обали, а у мору 

ситан па нема страха од морских јежева и врло је пријатно ходати у плићаку. Велики 

таласи нису реткост, што нарочито воле деца. Плажа је погодна за родитеље са малом 

децом као и за младе жељне забаве. 
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Рајска плажа ''Златни рат'' (месна плажа), једна је од најлепших шљунчаних плажа 

на хрватској обали, у исто време и најпрепознатљивији симбол места Бол на острву Брач. 

Под утицајем ветрова, таласа и морских стујања брх ''Златног рата'' стално мења свој 

облик чинећи га сваки пут другачијим и поново занимљивим. Тај предео је иначе 

заштићено природно подручје и омиљено место сурфера и kite-surfera из целог света. Од 

Бола (2 km) до плаже се може доћи аутомобилом или лаганом 20 минутном шетњом уз 

море. 

 

 

Слика 9: Плажа ''Златни рат'' на осртву Брач 

Извор: http://www.otok-brac.hr 

 

За пример ресорт плаже може се узети плажа туристичког насеља ''Затон'' у Нину, 

која је право место за незабораван породични одмор. Вишеструко награђивани камп нуди 

врхунску услугу како би сва очекивања гостију била испуњена. Поседује 1,5 km 

шљунковиту и пешчану плажу на којој се може уживати у разним активностима. Деца 

уживају у чаролијама дечијих игралишта, играоница и разноврсним програмима, а богата 

понуда спортова, спортских терена, игара и турнира чини Затон савршеним местом за све 

оне који желе уживати у активном одмору.  

На жалост неке од плажа и не заслужују да буду носиоци Плаве заставе. Плажа 

''Коловаре'' у Задру има великих проблема са оближњом фабриком ''Adria'' за прераду 

рибе. Неретко долази до испуштања одпадних вода у море које ветар и морска струја 

донесу до обале. Поред белих масних мрља које се могу видети на површини осећа се и 

мирис уља и устајале рибе. Захваљујући савесним грађанима, локалној власти и 

http://www.otok-brac.hr/


34 
 

инспекцији која је задужена за испитивање квалитета мора за купање, проблеми буду брзо 

уклоњени, међутим проблем треба трајно решити јер утиче на целокупну слику и 

доживљај купача. 

 

9. КЛИМА 

 

Превладавајућа клима Далмације је вићином лети сушна средоземна 

(медитеранска) са благим кишним зимама на обали и острвима, а на најјужнијим 

пучинским отоцима (Палагружа, Сушац, Врховци, итд.) је делом још топлија субтропска 

без мраза, док је у копненом залеђу далматинске Загоре прелазна полусредоземна 

(субмедитеранска) са оштријим зимама и полусушним врућим летима. Лети на Јадрану 

преовладава дуготрајно ведро време у пољу изједначеног ваздушног присиска око 1015 

hPa. У периоду од маја до октобра на пучини струји северозападни ветар (етезија), на 

северу слаб, при средини умерен, а ближе Отранту повремено јак ветар. У исто време на 

већим острвима и обали, због неједнаке брзине грејања и хлађења мора и копна, брда и 

суседних низија, развијају се локалне дневне периодичне циркулације ваздуха. Њихови 

најизраженији делови јесу редовни дневни ветар са мора на копно и ноћни са копна низ 

падине према мору. 

Ветрови приморске Хрватске који се истичу по својој јачини су: 

• Југо - југоисточни, топао и влажан ветар, јавља се уз облачно и кишовито време 

који на простору Далмације дува већег интезитета него на простору северног 

Јадрана; 

• Бура – североисточни, хладан ветар карактеристичан по својој великој брзини и 

трајању. У Далмацији бура је обично мањег интезитета и свакако ређа него на 

северном Јадрану, а по јачини је позната бура у Клишким вратима, Вруљама, 

Макарском приморју и Ријеци дубровачкој. 
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Табела 5: Месечне вредности за Задар у раздобљу од 1949. – 2015. године 

 Месечне вредности за ЗАДАР у раздобљу од 1949-2015. године 

Месец Мај Јун Јул Август Септембар 

ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА 

Средња (оC) 13.2 17.7 21.6 24.2 23.8 

Aпс. максимум 25.8 32.0 34.6 36.1 36.1 

Датум 

(дан/год.) 
25/1962 30/2003 21/2012 22/2015 2/1998 

Апс. минимум 0.5 3.4 8.2 12.7 11.5 

Датум 

(дан/год.) 
7/2003 2/1962 8/1962 13/1993 28/1995 

ОСУНЧАНОСТ 

Сума (сати) 211.2 278.7 307.0 355.8 322.8 

ПАДАВИНЕ 

Количина (mm) 62.5 62.8 49.6 36.9 54.3 

БРОЈ ДАНА 

Ведрих 7 9 10 16 17 

Са кишом 10 9 8 5 6 

Топлих 

(tmax ≥ 25oC) 
0 4 17 29 28 

Врућих 

(tmax ≥ 30 oC) 
0 0 3 9 8 

 

Извор : http://klima.hr (21.12.2016.)  

http://klima.hr/
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Табелa 6: Месечне вредности за Сплит у раздобљу од 1949. – 2015. године 

 Месечне вредности за СПЛИТ у раздобљу од 1949-2015. године 

Месец Мај Јун Јул Август Септембар 

ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА 

Средња (оC) 14.3 19.1 23.1 26.0 25.6 

Aпс. максимум 27.7 33.2 38.1 38.6 38.5 

Датум 

(дан/год.) 
21/2000 26/1953 14/2003 5/1950 13/2015 

Апс. минимум 0.3 4.8 9.1 13.0 11.2 

Датум 

(дан/год.) 
8/2003 11/1953 8/2005 9/1979 18/1949 

ОСУНЧАНОСТ 

Сума (сати) 216.9 272.2 307.3 351.6 327.4 

ПАДАВИНЕ 

Количина (mm) 63.7 56.5 52.1 28.2 40.5 

БРОЈ ДАНА 

Ведрих 6 7 8 15 16 

Са кишом 11 9 9 6 5 

Топлих 

(tmax ≥ 25oC) 
0 9 22 30 29 

Врућих 

(tmax ≥ 30 oC) 
0 0 6 17 16 

 

Извор: http://klima.hr (21.12.2016.) 

 

 

  

http://klima.hr/
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Табела 7: Месечне вредности за Дубровник у периоду од 1949. – 2015. године 

 Месечне вредности за ДУБРОВНИК у периоду од 1949-2015. године 

Месец Мај Јун Јул Август Септембар 

ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА 

Средња (оC) 14.3 18.6 22.5 25.0 25.1 

Aпс. Максимум 26.3 32.9 35.7 36.3 38.4 

Датум 

(дан/год.) 
22/2000 29/2003 13/2003 31/2013 7/2012 

Апс. Минимум 1.6 5.2 10.0 14.1 14.1 

Датум 

(дан/год.) 
8/2003 7/1989 8/2005 2/1962 27/1969 

ОСУНЧАНОСТ 

Сума (сати) 211.8 271.6 309.1 348.7 332.6 

ПАДАВИНЕ 

Количина (mm) 89.5 65.9 58.2 33.1 66.7 

БРОЈ ДАНА 

Ведрих 6 8 12 18 19 

Са кишом 11 9 7 5 5 

Топлих 

(tmax ≥ 25oC) 
0 5 18 29 29 

Врућих 

(tmax ≥ 30 oC) 
0 0 3 10 11 

 

Извор: http://klima.hr (21.12.2016.) 

 

Када се посматрају могућности за развој туризма, купалишне сезоне, бављење 

спортовима и активним одмором, неопходно је сагледати и климатске карактеристике 

Далмације с обзиром да се већина активности одвија на отвореном простору и природи.  

У табелама су приказане средње месечне вредности у три највећа туристичка 

центра Северне, Средње и Јужне Далмације из којих можемо закључити да је август месец 

најтоплији и најсунчанији месец летње сезоне. У прилог летњој туристичкој сезони је 

мали број облачних и кишовитих дана са просечном количином падавина од 54,7 mm у 

периоду летње сезоне од маја до септембра.  

http://klima.hr/
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10. ОДРЖИВИ ТУРИЗАМ 

 

Развој одрживог туризма условљава заштиту и одрживост свих туристичких 

ресурса а темељи се на задовољавању потреба свих генерација које ће у њему егзистирати. 

Географска локација Хрватске, заједно са свим природним лепотама и културно-

историјским знаменитостима, атрактивна је за развој туризма. Томе у прилог говори 

чињеница да је Медитеран колевка старих цивилизација и култура, с погодном климом за 

одмор и разоноду, зато је и најпосећенија светска туристичка регија, с бројним културно-

историјским споменицима (Hitrec T., 2002.). Управо је положај Хрватске, у самом центру 

Европе и Медитерана, један о темељних фактора приликом одабира туристичке 

дестинације и посета туриста Хрватској. Стога и велика концентрација туриста за време 

туристичке сезоне и постсезоне, узрокује велике претње и опасности за очување животне 

средине, природних лепота и атракција Далмације. 

У циљу одрживог развоја туризма у садашњости и будућности, потребно је 

осигурати квалитетну развојну стратегију, али и новчана средства за управљање 

туризмом. Притом би требало примењивати три најважнија начела одрживог развоја: 

еколошку, социокултурну и економску одрживост. 

 Битно је пробудити свест локалног становништва и локалне заједнице, понуђача 

производа и услуга, туриста и осталих учесника везаних за туризам који су од важности за 

одрживост дестинације у туризму (Mihaljević K. M., 2016.год.). Удружење ''Лијепа наша'', 

је у обавези да на плажама са Плавом заставом у току летње сезоне прикаже најмање 5 

образовних активности, којима ће указати на важност заштите природе и околине обалног 

и морског простора. То су углавном активности о важности раздвајања отпада и његове 

рециклаже, активности везане за функционисање спасилачке службе, демонстрација 

пружања прве помоћи, ликовне радионице за најмлађе посетиоце плажа и едукације о 

''Плавој застави''. Највећи број учесника су управо деца, за коју се организују највећи број 

активности. Активности су за млађу популацију посебно занимљиве и корисне с обзиром 

на чињеницу да је то раздобље живота када се најбоље усвајају поједина нова знања. 
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10.1 Негативне последице масовног туризма и нужност одрживог туризма 

 

Експанзија масовног туризма довела је до појаве озбиљних еколошких и 

друштвених проблема у туристичким дестинацијама због чега се средином 1980-их година 

почела стварати повећана свест која је интензивирала процес проналажења новог 

развојног концепта којим би се очувао склад локалног становништва, околине и културне 

баштине. Масовни туризам се показао као посебно неосетљив на локалне природне 

ресурсе и потрошњу енергије. Осим природне (еколошке) компоненте, јавила се потреба и 

за очувањем других туристичких ресурса попут културе, традиције и обичаја, стила 

живота и свега осталога што представља атрактивности дестинације. Пре свега треба 

указати на негативне последице развоја масовног туризма и истакнути предности ''нових'' 

облика туризма чији темељи почивају на принципима одрживог развоја.  

 Крајем 1980-их година масовни туризам долази до тачке када постаје ''обичан'' и 

''досадан'', те не успева задовољити оне потребе због којих постоји у тадашњем облику. 

Туристи постају образованији, истраживачки настројени, траже искуство и интеракцију са 

локалним становништвом. Сунце и море више нису довољни  што утиче на туроператоре 

и туристичке агенције да своју понуду прилагоде таквим новим туристима. Развој 

различитих облика туризма логичан је след и нужност те су специфични мотиви потражње 

утемељени у откривању нових вредности попут физичке активности, учења, образовања, 

интеракције, очувања околиша, очувања здравља итд. 

 Због свега наведеног данас се јако улаже у квалитет плажа и њихову валоризацију. 

Плаже са Плавом заставом пружају како пасиван, тако и активан одмор, на њима се може  

 уживати у различитим спортским активностима како на копну тако и у мору, а да се при 

томе не угрози безбедност и одмор других. Такође нису више чести туристи који ће на 

Јадрану тражити хамбургере, већ ће дегустирати квалитетну домаћу храну, зачињену 

домаћом песмом, плесом и обичајима у оближњим ресторанима. Модерни туристи желе 

богат садржај на једном месту. 
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10.2 Туристички промет 

 

Туристички промет, као незаобилазна компонента развоја туризма представља 

показатељ којим се утврђује колики је укупан број туриста и број њихових ноћења 

остварен у неком подручју, односно представља синтетички тј. збирни показатељ обима, 

динамике и структуре туристичког кретања. 

 

Табела 8: Туристички промет у периоду од 1980. - 2015. године 

 1980. 1985. 1990. 1995. 2000. 2005. 2010. 2015. 

Бр. Постеља (у 000) 692 820 863 609 710 909 910 1.029 

Бр. Туриста (у 000) 7.929 10.125 8.498 2.438 7.136 9.995 10.604 14.343 

Бр. Ноћења (у 000) 53.600 67.665 52.523 12.885 39.183 51.421 56.416 71.605 

Просечан бр. ноћења по 

постељи 
77 83 61 21 55 57 62 70 

Просечан бр. ноћења по 

доласку туриста 
6,8 6,7 6,2 5,3 5,5 5,1 5,3 5.0 

 

Извор: http://www.mint.hr 

 

Из табеле се види да у последњих тридесетак година туристички промет бележи 

три различите етапе. У другој половини 1980-их број туристичких долазака наставио се 

кретати уједначеним трендом повећања те је прешао 10 милиона долазака. Потом су 

уследиле ратне године, у којима је, сасвим разумљиво, број туристичких долазака 

стреловито пао (1995. забележено је мање од 2,5 милиона туристичких долазака). У 

послератном периоду тај број опет расте, па се у последњих пар година бележи више од 10 

милиона долазака, односно преко 60 милиона ноћења. 

Од 1980. године до данас број страних туриста је већи него број домаћих, а 

традиционални гости су из Немачке, Словеније, Аустрије, Италије, Чешке и Словачке. У 

последњих је десетак година повећан број туриста из Француске, Велике Британије, 

Пољске, али и прекоморских земаља. 

 

http://www.mint.hr/
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Слика 10: Страни туристички промет по земљама 

 

Осим већ истакнутог маркетинга, који је утицао на повећање интересовања за 

Хрватску (самим тим и Далмацију), на долазак већег броја страних туриста утицало је и 

увођење нискотарифних авионских линија и разноврснија понуда јевтинијег смештаја за 

туристе нижих платежних могућности. С друге стране, развојем крстарења на појединим 

дестинацијама, посебно у Дубровнику, те отварањем и ширењем капацитета марина, 

Хрватску сваке године посећује све више туриста веће платежне моћи. Према начину 

доласка и даље преовладавају индивидуална ноћења (64%), а тек трећина у неком облику 

организованих аранжмана. Туристи се просечно задржавају 6 дана, дуже лети, а краће 

током осталих годишњих доба. 

У десет најпосећенијих градова Хрватске, налазе се три највећа далматинска града 

(Дубровник, Сплит и Задар), док од шеснаест најпосећенијих хрватских острва, једанаест 

припадају групи далматинских острва (Хвар, Брач, Муртер, Корчула идр.). 
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11. АНКЕТА 

 

Током сезоне 2013. године спроведена је анкета о програму ''Плава застава'' међу 

корисницима плажа с Плавом заставом у Хрватској, као и у другим државама које 

спроводе овај програм. Анкету у Републици Хрватској попунило је 3024 корисника плажа 

од чега 1542 мушкараца и 1482 жена. Већина испитаних (39,59%) провело је летовање са 

породицом а следе их они који проводе летовање са партнером (28,50%). 

Важније податке из анкете погледати у следећем тексту. 

 

. 

Слика 11: Питање из анкете: Одакле долазите? 

 

Више од половине анкетираних били су страни гости (53,51%), затим 30,49%  гости из 

околних земаља (Словенија, Мађарска, Србија, БиХ, Црна Гора), најмањи је број домаћих 

гостију. 
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. 

Слика 12: Питање из анкете: Године старости? 

 

Према годинама старости највише је оних између 25-44 година (38,36%), те оних између 

15-24 година (25,83%) па оних између 45-64 гoдина (25,48%). 

 

 

Слика 13: Питање из анкете: Да ли сте чули за Плаву заставу? 

 

Већина испитаника (78%) од раније зна за програм ''Плава застава''. 
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Слика 14: Питање из анкете: Да ли је Плава застава утицала на одабир дестинације за 

летовање? 

 

Нешто више од половине испитаних (57%) је приликом одабира дестинације за летовање 

водила рачуна да ли дестинација има Плаву заставу. 

 

. 

Слика 15: Питање из анкете: Шта Вама значи Плава застава? 
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Код одговора на питање ,,Шта Вама значи Плава застава?“, јавља се највећа разлика 

између одговора испитаника у Хрватској и свету. Испитани у Хрватској ''Плаву заставу'' 

повезују, готово искључиво са квалитетом воде и сигурношћу (спасилачка служба, опрема 

за спасавање). На светском нивоу испитаници ''Плаву заставу'' у великој мери повезују са 

управљањем околином (18%), јавним услугама (15%) и образовањем и васпитањем за 

околину (13%). Према овим подацима би на плажама у Хрватској, награђеним Плавом 

заставом, требало додатно обратити пажњу на групу критеријума који се односе на 

управљање околином и активностима образовања и васпитања о животној средини. 

 

 

Слика 16: Питање из анкете: Зашто сте одабрали баш ову плажу? 

 

Параметар ,,врло важно“ највише испитаника, на питање ,,Зашто сте одабрали баш ову 

плажу?“, ставили су на одговор: квалитет воде за купање и чистоћа. Такође испитаницима 

је важно и какве могућности им пружа одређена плажа: услуге (паркинг, тоалети), приступ 

особама са инвалидитетом, сигурност и др. 
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Слика 17: Питање из анкете: Да ли проверавате квалитет воде пре него што одете на 

плажу? 

 

На глобалном нивоу испитаници у великој мери пазе на резултате санитарне анализе 

квалитета воде за купање пре одласка на плажу и пре пливања. У Хрватској је тај постотак 

мањи, а на то је вероватно утицала и чињеница да се Хрватска налази на високом другом 

месту најчистијих купалишних одредишта према истраживању Европске агенције за 

заштиту околине. 

 

. 

Слика 18: Питање из анкете: Да ли сте прочитали информативну плочу? 

 

Више од половине испитаника проверава информативну прочу доласком на плажу. 
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Слика 19: Питање из анкете: Које информације сте тражили на информативној плочи? 

 

Осим квалитета воде за купање и карту плаже анкетирани траже информације о услугама 

које се пружају на плажи (тоалети, тушеви, спасилачка служба) 

 

 

Слика 20: Питање из анкете: Када сте на плажи у којим активностима уживате? 
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Главни разлози посети плажи јесу одмор и пливање, међутим многи наводе као разлог и 

природне лепоте. Анкетирани највише уживају у рекреацији на отвореном и локалним 

ресторанима (Билтен бр.4, децембар 2013., http://www.lijepa-nasa.hr).  

 Истраживања у раздобљу од 2010. до 2015. године показала су да се профил туриста 

изменио: смањио се број породичних долазака (са 52% на 48%). Још увек превладавају 

верни гости, али видљиво расте удео нових гостију, смањен је удео гостију са нижим 

примањима, док расте удео гостију са већом платежном моћи и вишим образовањем. 

Опада број дужих боравака, расте број краћих, а доминантан је одмор на мору где се чак 

75% туриста изјаснило да Хрватско приморје посећује због пасивног одмора и опуштања 

(Институт за туризам у Загребу).  

  

  

http://www.lijepa-nasa.hr/
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ЗАКЉУЧАК 

 

О бројности туриста који посећују одређене просторе зависиће интезитет 

негативних деловања на животну средину који се манифестују у смањењу квалитета 

ваздуха, воде, повећању буке, промени изгледа крајолика, повећању урбанизације, 

оштећењу флоре и фауне, и слично. Другим речима што је више туриста посетило 

одређену туристичку дестинацију, у овом случају плажу, то је већа вероватноћа за 

деградацију ње саме и њене околине. 

У планирању и развоју туризма неопходно је обратити пажњу на све чиниоце 

туризма, потом минимизирати оне негативне и оптимизирати предности које туризам 

доноси одређеној плажи. Морају бити активно укључени сви учесници туристичких 

кретања, од инвеститора, локалне власти до самих туриста. У том делу велику улогу има 

маркетинг који је временом добио ширу улогу од самог привлачења туриста у дестинацију. 

Поред примарне има улогу слања одговарајућих порука потенцијалним туристима који ће 

их прихватити (сензибилизирати) са дестинацијом коју посећују и на тај начин 

онемогућити или минимизирати негативне ефекте развоја туризма. Наведене маркетиншке 

поруке могу бити едукативног или информативног карактера, са циљем освешћивања свих 

учесника на туристичком тржишту. Већина учесника није ни свесна опасности и штете 

које могу настати приликом масовног доласка и боравка на одређеној плажи, те их је из 

тог разлога важно на време информисати. 

Хрватска се од уласка у Европску Унију суочава са новим изазовима, али и новим 

приликама у туризму. ЕУ препознаје Хрватску као туристичку дестинацију с 

потенцијалом, па је циљ да се то максимално искористи, користећи вредносни систем 

одрживог развоја и конкурентске стратегије ЕУ на подручју туризма. 

Далмација као позната туристичка дестинација широм света труди се да повећа број 

плажа са Плавом заставом, јер овом светском познатом признању путници верују, а 

дестинације се њоме поносе. Због тога туристи често одлучују провести одмор управо на 

некој од плажа са Плавом заставом. На Далматинској обали можете пронаћи плажу према 

властитом укусу: шљунковиту, пешчану, камениту, малу или велику, а заједничка им је 

чистоћа мора те исконски медитерански угођај. Будући да се признање додељује након 
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задовољавања строго дефинисаних критеријума и то само за једну сезону, ̎Плава застава̎ 

гарантује актуелност наведених карактеристика награђене плаже. 

На жалост ''Плава застава'' има своју цену (годишњу чланарину) која се мора 

платити фондацији из Копенхагена и Удружењу ''Лијепа наша'', која није мала, и због које 

највећи број плажа остаје без своје Плаве заставе иако их и те како заслужују.  

Хрватска летња туристичка сезона је многим старијим генерацијама остала у лепом 

сећању. Нормализовањем односта између Србије и Хрватске и подизањем нивоа 

безбедности туриста који долазе из емитивних центара Србије допринело би развоју 

туризма Хрватске, поправљању међусобних односа и повратку туриста из Србије 

традиционалним дестинацијама. 
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ПРИЛОГ 

 

Табела 9: Далматинске плаже са Плавом заставом од 1998.-2016. године 

Преглед далматинских плажа које су награђене међународном Плавом заставом од 1998-2016. године 

ПЛАЖА МЕСТО/ ГРАД 

ГОДИНА 

1

9

9

8 

1

9

9

9 

2

0

0

0 

2

0

0

1 

2

0

0

2 

2

0

0

3 

2

0

0

4 

2

0

0

5 

2

0

0

6 

2

0

0

7 

2

0

0

8 

2

0

0

9 

2

0

1

0 

2

0

1

1 

2

0

1

2 

2

0

1

3 

2

0

1

4 

2

0

1

5 

2

0

1

6 

Хотел ,,Алан'' Стариград                    
ТН Затон Нин                    

Борик Задар                    
Коловаре Задар                    

Јаз Преко                    
Иза Бања Свети Филип и Јаков                    
Дражица Биоград на мору                    
Бошана Биоград на мору                    
Лолић Пировац                    

Плава Плажа Водице                    
Срима Водице                    

Бањ Шибеник                    
Бијела плажа-Соларис Шибеник                    
Апартмани ,,Медена'' Сегет Доњи                    

Бачвице Сплит                    
Хотел ,,Radisson Blu-Resort 

Split“ 
Сплит                    

Св.Дује-Жњан Сплит-Жњан                    
Бене Сплит                    

Камп ,,Стобреч'' Сплит                    
Хотел ,,Le Meridien Lav'' Подстрана                    

Главица Дуги Рат                    
Златни Рат Бол                    

Вела плажа Амфоре Хвар                    
Ауто камп ,,Вира'' Хвар                    

Госпе Гусарица Комижа                    
Пунта Омиш                    

Артина Локва Рогозница                    
Пунта Рата Брела                    

Берулиа Брела                    
Стомарица Брела                    
Николина Башка вода                    

Центар Подгора                    
Доња Лука Макарска                    

Слатина Тучепи                    
Cava Дубровник                    
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Хотел ,,Осмине'' Слано                    
Хотел ,,Importanne Resort“ Дубровник                    

Хотел ,,Dubrovnik-president'' Дубровник                    
Хотел ,,Croatia'' - север Цавтат                    

                                     

         Година са Плавом заставом              Година без Плаве заставе 

Извор: Удружење ''Лијепа Наша'' 
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