
 

 
 

 

 



НАЗИВ ПРИРОДНОГ ДОБРА 

 
Споменик природе „Потпећка пећина“ 

 

КАТЕГОРИЈА ПРИРОДНОГ ДОБРА ПРЕМА КЛАСИФИКАЦИЈИ 

НАЦИОНАЛНОГ ЗАКОНОДАВСТВА И СВЕТСКЕ УНИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ 

ПРИРОДЕ (IUCN)  
 

Значајно природно добро – категорија III 

Ранг вредности: Природна добра регионалног значаја. 

 
МЕЂУНАРОДНИ СТАТУС ПРИРОДНОГ ДОБРА 

 
IUCN класифинација заштићених подручја: Category III – Natural Monument/Natural 

Landmark - Природни споменик. 

 

IUCN Листа националних паркова и заштићених подручја (United Nations List of 

National parks and Protected Areas): Не уписује се због мале површине (лимит: 1.000 ha 

за копнена подручја). 

 

 

ОСНОВНЕ ПРИРОДНЕ И СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ 
 

Врелска пећина са грандиозним улазним порталом карактеристичног изгледа, етажним 

распоредом канала и занимљивим формама кристалне орнаментике. 

 

Потпећка пећина се налази у подножју вертикалне кречњачке литице брда Градина на 

десној долинској страни реке Ђетиње у западној Србији. Одликује се грандиозним 

пећинским отвором високим 50 m и етажним распоредом канала истражених у укупној 

дужини од 555 m. 

У Потпећкој пећини се могу издвојити две главне морфолошке целине: Горња и Доња 

пећина. Улазни ходник, означен као Хангар, заједнички је за обе пећинске целине.  

Хангар се пружа, у дужини од 55 m, у виду импозантног подземног кањона са 

остењацима, по чијем дну вијуга корито пећинске реке Петнице. Горња пећина, или 

Дворана под кубетом, огромна је подземна просторија из које се пружају пећински 

канали са бројним дворанама ширине преко 15 m и висине до 8 m (Цвијићева дворана). 

Доњу пећини чине Језерски и Висећи канал. Језерски канал се завршава језером 

дугачким 15 m. 

Ова пећина представља изворску пећину са периодичним водотоком речице Петнице. 

Врело Петнице је представљено поменутим језерцетом Доње пећине. На дну језера се 

налази понор, од кога подземним путем вода отиче до извора испред пећинског улаза. 

Први извор, Велики бент, налази се 40 m низводно од пећине, а други извор, Мали 

бент, двадесетак је метара низводније. 

У пећини се виде занимљиве форме кристалне оранаментике изражене у облику 

китњастих салива и драперија, сталактита, сталагмита и стубова. Потпећка пећина је 

станиште слепих мишева, а археолошки остаци указују да је била насељена још у 

праисторији. 

 

 

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ПРИРОДНОГ ДОБРА  



 

Западна Србија, ужички крај, долина Ђетиње. 

Територија општине Ужице, катастарска општина Потпећ. 

     

ПОВРШИНА 

 

Површина простора који се предлаже за заштиту: 19,60 ha. 

 

Просторни оквир заштите: Стеновити одсек у коме се налази пећински улаз, падине 

брда Градине у залежу пећине и простор бигрене терасе испред пећинског улаза. 

 

РЕЖИМ ЗАШТИТЕ  

 

На простору који ставаљен под заштиту, у складу са чланом 49. Закона о заштити 

животне средине, успостваљен је режим заштите II степена. 

 

УПРАВЉАЧ 

 

ТО Ужице 

Трг партизана 10 

31000 Ужице 

031513485 


