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ПРЕДГОВОР 

 
  

Простор који је истраживан радом на теми докторске дисертације „Природне 
вредности као основа унапређења туристичке понуде северозападне Црне Горе“,  
мотивски и садржајно је веома изазован, док је сама тема прилично комплексна и 
захтевна. Управо, уз неке друге, то је био један од покретачких мотива приликом рада на 
овој докторској дисертацији. Изазов током рада на дисертацији, између осталих изазова, 
био је да се прикаже највећи могући део оних туристичких вредности (природних, а затим 
и антропогених) које представљају актуелни туристички потенцијал у туристичкој понуди 
истраживаног простора. То је подразумевало да се за један од циљева постави наглашен 
апликативни приступ уз потребу промоције поменутих вредности, али и потреба 
указивања на значај очувања и заштите овог највећим делом атрактивног простора. Тим 
пре, јер је истраживани простор северозападне Црне Горе пејзажно-мотивски веома богат. 
Са тог аспекта потребно је да унапређење туристичке понуде буде саставни део 
адекватног планирања развоја нарочито ако се узму у обзир учињене деградације у 
физиономији простора на најатрактивнијим локацијама, које су уз то и под одређеном 
категоријом заштите. Ово се пре свега односи на Дурмитор као једну од најдоминантнијих 
динарских планина у Црној Гори, односно Национални парк „Дурмитор“ као једну од 
туристички најатрактивнијих просторних целина у северозападној Црној Гори.  

Просторна и фунционална структура истраживаног простора је послужила као 
основа како би се утврдила његова главна својства, носеће делатности појединих делова 
простора, као и потенцијали, односно вредности које треба адекватно и на принципима 
одрживости укључити у разнолику понуду с обзиром на то да су релативно мало 
економски валоризоване у корист локалне заједнице. Мултидисциплинарност која је 
проистекла из наслова теме, као и компонентности истраживаног простора, захтевала је 
имплементацију многих сазнања проистеклих како из истраживања, тако и из коришћене 
литературе.  

На предусретљивости, стручном вођењу и, изнад свега, разумевању најтоплије се 
захваљујем ментору проф. др Драгославу Павићу, као и др Минучеру Месарошу на 
техничкој подршци.  
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1. УВОД 
          
 

Тема ове дисертације је одређена опште географским, природно географским, 
регионално географским и економскo туристичким начелима. Природне вредности на 
простору северозападне Црне Горе су представљене као основа за креирање туристичке 
понуде и њено унапређење. У дисертацији су приказати потенцијали предметног 
географског простора за потребе туристичког тржишта. 

Северозападна Црна Гора је подручје богато туристичким мотивима. У том смислу 
се имиџ овог дела Црне Горе углавном заснива на разноликости њене природе и 
природних вредности. Законодавством Црне Горе заштићен је део овог простора у оквиру 
Националног парка „Дурмитор“ и Регионалног парка „Пива“. Такође, важно је истаћи да 
су на листи УНЕСКО-а (UNESCO) басен реке Таре (програм „Човек и биосфера“ – MaB, 
1977) и НП „Дурмитор“ (програм Светске природне и културне баштине, 1980). 

Доминантношћу природних над антропогеним вредностима подручја,  туристичка 
понуда северозападне Црне Горе се детерминише најбоље и најактивније кроз посебан 
вид туризма – екотуризам. Он захтева неговање природних и специфичних пејзажних 
вредности као његовог основног капитала. То га повезује са концептом одрживог развоја 
који према дефиницији наведеној у извештају Светске комисије за животну средину и 
развој (1987), подразумева балансирање економских, социјалних и еколошких захтева 
како би се осигурало „задовољење потреба садашње генерације, без угрожавања 
могућности будућих генерација да задовоље своје потребе“.  

У вези са овим, концепт одрживог развоја обично се формулише око три кључна 
питања: економска ефикасност, друштвена једнакост и еколошка одрживост. Економска 
ефикасност подразумева обезбеђивање максималне финансијске користи кроз оптималну 
употребу природних ресурса. Друштвена једнакост се бави конверзијом, очувањем и 
промовисањем социо-културног диверзитета. Еколошка одрживост односи се на стопу 
искоришћености обновљивих природних ресурса која не сме бити већа од стопе обнове 
тог природног ресурса. Екотуризам у најширем смислу нуди како развојне шансе, тако и 
могућности да се финансирају заштићене зоне, које се већином налазе управо у овом делу 
Црне Горе. Он захтева диференцијацију на мале групе специјалних интересовања и на 
велики обим оних који одмор на плажи повезују са једнодневном посетом природних 
резервата, као делом својих доживљаја на годишњем одмору и забави (Mitrović Lješković i 
sar., 2007)   

Имајући ово у виду јасно је да је развој туризма знатно више него код других 
делатности условљен квалитетом животне средине, њених природних и антропогених 
вредности, јер се степен очуваности и атрактивности животне средине непосредно 
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одражава на могућности за развој туризма у датом простору, нарочито ако је у питању 
рекреативни туризам. Туризам је својеврсна спона између урбаних центара и области са 
изворном и добро заштићеном природом. Повећање загађености градских и индустријских 
центара појачава потребу за туристичким кретањима ка неурбанизованој животној 
средини. Захватајући велике просторе очуване природе, туризам је делатност која 
валоризује оне елементе простора који су за низ других делатности од маргиналног 
интереса (Јовичић, 2000). 

У Црној Гори, туризам је приоритетна привредна грана. Након стагнације и 
назадовања туристичке привреде крајем XX века, у првој деценији XXI века Црна Гора је 
доживела прави туристички бум. Према подацима Светске туристичке организације 
(WTO), Црна Гора је у наведеном раздобљу представљала, на релативној скали, једну од 
најбрже растућих туристичких привреда на свету. Сектор туризма и путовања ће у 
периоду од 2010. до 2019. године расти реалном годишњом стопом од 6,2%, што је изнад 
стопе раста предвиђеног на светском нивоу за исти период, која износи 4% (UN WTTC, 
2010). 

Туризам у подручју као што је северозападна Црна Гора је из наведених разлога 
зависан од еколошке стабилности јер она представља основни услов за њен туристички 
развој. Због тога је важно да туристички развој не уништава њене природне вредности и 
на тај начин одвраћа туристистичку тражњу.  

У вези са тим Деили (Daly, 1987), поборник еколошке економије прави разлику 
између економског раста и развоја. Овај аутор сматра да расти значи „природно порасти у 
величини уз помоћ додатне материје кроз асимилацију или срастање“. Развити се значи 
„проширити или остварити потенцијале, постепено доводити до пунијег, већег или бољег 
стања. Кад нешто расте оно постаје крупније, а када се нешто развија оно постаје 
другачије. Екосистем наше планете се развија (еволуира), али не расте. Његов подсистем 
економија, мора коначно престати да расте, али може наставити да се развија. Термин 
„одрживи развој“ је, отуда, смислен за економију, али само ако се разуме као „развој без 
раста“.  

Чињеница је да је веома важно стајалиште у дефинисању туризма схватање како је 
то систем, који не укључује само привреду и туристе, већ и друштво и животну средину. 
Таква идеја интерпретира се помоћу описа како сваки део тог система има међусобне везе 
са преосталим деловима и да ниједан менаџер или власник, укључен у процес, не може 
потпуно да контролише цео систем. Зато је веома важно да организатори схвате 
комплексност процеса. Акције које се предузимају унутар једног сектора, имаће утицаја 
на друге делове система. Овај модел укључује бројне и различите елементе који заједно 
граде систем туризма. Важни улазни ресурси у систему, из угла перспективе животне 
средине, јесу природни и културни ресурси, чије коришћење је подстакнуто од стране 
туристичке потребе и туристичког тржишта, владине политике и улагања унутар сектора. 
Унутар свеукупног система уочљива су три јасна подсистема, а сви се делимично 
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преклапају и у међусобној су вези. У подсистеме је укључен бизнис који се првенствено 
развија да би задовољио потребе туриста. Унутар подсистема дестинације наглашена је 
важност природних и културних атрактивности, као база за привлачење туриста. 
Резултати система упућују на чињеницу да туризам може допринети природним и 
културним променама. Промене се објашњавају као позитивне или негативне. Туризам 
истовремено може утицати на заштиту и загађивање животне средине (Holden, 2000; 
Stojanović, 2006).  

Планско омогућавање за подстицање бржег развоја овог мање развијеног дела 
Црне Горе уз потребу уједначавања насељености, као и очувања еколошке равнотеже НП 
„Дурмитор“, недавно формираног РП „Пива“, Сињајевине, као и Пљеваљске котлине, 
намеће се добрим делом као задатак инвестиционе политике. Она из тих разлога треба, 
као део економске политике, представљати и најзначајнију полугу за потребно 
подстицање развоја овог дела државе и притом уз пуно уважање принципа одрживости.  

Мере за подстицање развоја подразумевају и улагање у секторске програме 
подстицања развоја појединих привредних делатности комплементарних туризму. Пре 
свих, пољопривреде (комплементарност развоја – производња хране како за потребе 
локалног хотелијерства и ресторатерства, тако и за потребе приморја; органска еко 
производња, производња чајева и меда), што уз добро осмишљену концепцију може 
створити предуслове за ревитализацију села. 

Дисертација ће теоријско апликативном садржином омогућити унапређење система 
управљања развојем туризма, као базом потенцијалног планског инвестирања 
заинтересованих и опредељујућих субјеката. Ово је значајно због тога што је систем 
управљања у савременим условима основа успешног развоја туризма, а преко њега и 
бројних других делатности, те и укупног развоја. Унапређењем управљања развојем 
туризма, требало би доћи и до формирања адекватнијег и тржишно пожељнијег 
туристичког производа, који опет треба да јача позицију туризма на истраживаном 
простору. 

Из свега наведеног произилази да је квалитет интерног окружења изузетан 
предуслов у формирању туристичке понуде северозападне Црне Горе, па је за ово 
подручје битно да одржава квалитет животне средине на високом нивоу, што му 
представља конкурентну предност, а истовремено и обезбеђује дугорочну одрживост. 
Како квалитет туристичког производа овог дела државе веома зависи од квалитета 
животне средине, то туризам и активност очувања животне средине, генерално, имају 
пуно додирних тачака. 

 

Простор северозападног дела Црне Горе као целина до сада није био предмет 
туризмолошких истраживања. Наиме, различити аспекти ових, али и других сродних 
истраживања, били су усмерени на њене поједине делове, често и у оквиру истраживања 
везаних за шири простор планинске Црне Горе или целокупне државе (Остојић, 1983; 
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Doderović, 1996; Mitrović, Micev, 2010; Srdanović, 2010a,b; Nikčević, 1993; Николић, 2000; 
Kasalica, 1986; 1988; 2010; Јоксимовић и сар., 2013), односно као релативно интегрална 
(Brajović, 1987) или ускодисциплинарна грађа (Stanković, 1992; Љешевић, 1996; Љешевић, 
2004; Љешевић, Стијеповић, 1996; Милинчић и сар., 1996; Radojičić, 1996; Ђуровић, 2011; 
Ђуровић и сар., 2010; Djurović, 2012) која при томе као генерално веома значајна 
литература обрађује истраживани простор у једном његовом делу. Поменута чињеница 
указује на потребу и оправданост истраживачког оквира постављеног у овој дисертацији. 

 

Предмет истраживања. Главни предмет истраживања докторске дисертације је 
студиозно сагледавање могућности унапређења туристичке понуде северозападне Црне 
Горе на бази њених недовољно искоришћених природних туристичких вредности. 

Северозападна Црна Гора представља углавном високопланински простор који се 
административно посматрано налази на подручју четири општине – Жабљак, Пљевља, 
Плужине и Шавник. Међу бројним планинама, које чине главно рељефно обележје овог 
дела Црне Горе, пре свих је важно поменути: Дурмитор, Сињајевину, Пивску планину, 
Љубишњу, Волујак, Маглић, Биоч, Голију и Војник. Значајне геоморфолошке одреднице 
овог рељефно веома рашчлањеног простора представљају и Пљеваљска котлина и дубоке 
кањонске долине Таре, Пиве, Комарнице, Сушице, Драге и других мањих водотока.  

Управо разноврстан и сложен геолошки састав и грађа, наглашено хоризонтално и 
вертикално рашчлањен рељеф са високим планинама и дубоким грандиозним кањонима, 
затим специфичне климатске одлике, крашки извори и врела, бројне атрактивне реке и 
нарочито планинска језера, те богат и разноврстан биљни и животињски свет, великим 
делом имају карактер изузетних природних вредности које истраживани део Црне Горе 
чине подручјем предиспонираним за туристичка кретања базирана првенствено на 
природном туристичком потенцијалу и понуди. 

Поред поменутих природних вредности, потенцијални део туристичке понуде 
истраживаног подручја чине и антропогене материјалне и нематеријалне вредности, које 
на овом простору, у односу на природне, имају секундарни значај, али свакако битан за 
укупну туристичку понуду. И ове вредности нису у довољној мери валоризоване и 
укључене у туристичку понуду сeверозападног дела Црне Горе, а потенцијално су од 
битног значаја као њен комплементарни део. Управо, сагледавање и атропогеног 
туристичког потенцијала истраживаног подручја и могућности његовог коришћења као 
допуне природном потенцијалу и понуди, јесте битан део предмета истраживања ове 
дисертације. 

 

Циљ истраживања. Основни циљ истраживања је да се кроз анализу актуелне 
туристичке понуде и нарочито кроз сагледавање и диференцирање природних вредности 
као примарних, дође до сазнања о главним покретачким смерницама даљег развоја 
туризма у северозападном делу Црне Горе. Ова сазнања, добијена као резултат 
истраживања, у знатној мери би требала да помогну у процесу и активностима чији је циљ 
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унапређење актуелне туристичке понуде истраживаног подручја и то првенствено на бази 
богатства природним туристичким вредностима и мотивима као доминантним на 
подручју. Уједно би требала да укажу и на потребу развоја туризма у сагласности са 
концептом одрживог развоја. 

Задаци истраживања. У основи истраживањем је опредељен задатак сагледавања 
основних карактеристика природних вредности као основе унапређења туристичке понуде 
северозападне Црне Горе, односно најзначајнијих детерминанти које је одређују. У првом 
реду то су природне вредности подручја које су једна од најспецифичнијих одредница 
њене туристичке понуде. Поред ове примарне одреднице ту су и антропогене вредности 
(као комплементарни садржај у туристичкој понуди), депопулација становништва, ниво 
оствареног локалног развоја и у вези са тим стање заштите природе и заштићених 
природних добара практично као најзначајнијих фактора туристичке понуде. Како би 
главни задатак истраживањем могао бити испуњен, претходио му је задатак сагледавања 
међусобних односа и релација које постоје између наведених, практично, најзначајнијих 
обележја северозападне Црне Горе. Тим пре, јер иста синергијом опредељујуће 
детерминишу туристичку понуду уопште и самим тим и њен квалитет при чему су њена 
база природне вредности и самим тим основа њеног унапређења. 
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2. НЕКИ ТЕОРИЈСКИ АСПЕКТИ ПОЈМОВА ТУРИСТИЧКА  

РЕГИЈА, ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА И  
ТУРИСТИЧКА ПОНУДА И ТРАЖЊА 

 
 
 

Узимајући у обзир сложену тeматику ове студије, између осталог, важно је указати 
на одређене теоријске аспекте појмова туристичка регија, туристичка дестинација и 
туристичка понуда и тражња.  

Туристичка регија. Као интегрална јединица туристичке регионализације 
туристичка регија је према Васовићу (1985) таква просторна целина у којој је туризам 
доминантна или обједињујућа функција, а географски лик у основи је последица те 
функције. Елементи туристичке регије који обележавају њен туристички интегритет, али и 
индивидуалне карактеристике су: атрактивни, функционални, материјални и 
организациони.  

Код туристичких регија се могу диференцирати поједине таксономске јединице у 
зависности од њихове сличности, односно различитости које се потом категоришу и 
разврставају према хијерархијској структури у скупине (локалитети, зоне, подручје, 
субрегија).  

Према Јовичићу (1992) туристичку регију чине туристички локалитети, туристички 
центри и туристички правци. Туристички локалитети су најмање туристичке просторне 
јединице. Идентификација туристичких локалитета врши се на основу инвентаризације 
природних или антропогених потенцијала. Неки од њих могу бити рељефни облици, 
хидрографски облици, биогеографски ресурси и споменички и етнографски потенцијали 
као део антропогених потенцијала при чему климатски услови, као подстицајни, 
представљају основу њихове туристичке валоризације након издвајања појединачних 
туристичких вредности. Поједини локалитети лоцирани на фреквентним правцима 
кретања туриста нуде туристима могућност предаха у виду краћег успутног задржавања 
као рецимо мост на Ђурђевића Тари.  

Туристички центар, који чини више локалитета, представља основу туристичког 
развоја простора. Примарни и афирмисани туристички центар северозападне Црне Горе је 
Жабљак, док су секундарни и потенцијални туристички центри Пљевља, Шавник и 
Плужине. Из тих разлога Жабљак најчешће представља простор у коме туристи бораве и 
одседају (тзв. „предњи“ простор), док секундарни центри представљају тзв. „позадински“ 
простор северозападне Црне Горе. Шавник, за сада, најчешће представља једнодневну 
излетничку дестинацију. За туристички развој Плужина значајну предиспозицију може 
представљати проглашење Регионалног парка „Пива“ уз подразумевајућу активну улогу 
Туристичке организације Плужина, односно (у перспективи планираног) правног субјекта 
„Регионални парк Пива д.о.о.“.  
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Треба имати у виду да у туристичкој регији није читав њен простор подобан или 
намењен за развој туризма. Тако, простор северозападне Црне Горе је добио свој 
гравитациони центар – Жабљак, који је као такав у зачетку развоја њеног туризма плански 
развијан. Он је снабдевачки и комунални пункт, али и чвориште за остале локалитете, чија 
је туристичка атрактивност накнадним стихијским развојем туризма делом девастирана. 

Из тих разлога, али и због своје велике сложености се примарно планински 
(туристички) простор северозападне Црне Горе треба разматрати у оквиру појединих 
целина различитог карактера из чега проистиче њихова функционална усмереност с 
обзиром на то да оне располажу са довољно особености на којима се она заснива. 

Чомић и Пјевач (1997) сматрају да структуру једне туристичке регије (система) 
обухвата скуп елемената и веза међу њима, односно сталне објекте (природне и створене) 
на простору који потпада под рецептивну регију, а на коме се одвијају туристички и други 
процеси, као и трансформација самог процеса. Створене структуре повратно делују на 
процесе, који се даље развијају и делују на структуре (процеси стварају структуре, а 
структуре процесе). То значи, да у дужем временском периоду, нестаје разлика између 
процеса и структура, при чему оне чине једну целину. 
 

Туристичка дестинација. Туристичке атракције представљају један од елемената 
туристичке валоризације и зависно о њиховом значају међу њима се стварају различити 
односи у простору. То све припада ширем, туристички атрактивном простору у који су 
укључени доступни фиксни фактори који стварају различите могућности туристичког 
деловања. Резултат је просторна, туристички атрактивна целина која се може уобличити 
као туристички локалитет (дестинација), туристичко место (дестинација), туристичка 
регија (дестинација), туристичка држава (дестинација) (Dobre i sar., 2004). 

Туристичка дестинација је подручје које је релативно довољно да гарантује широк 
опсег туристичких могућности и услуга, посебно оних, обликованих за рекреацију и 
одмор, могућности за придобијање разних искустава и очување здравља (Inskeep, 1994; 
Sjekloća, 2003). 

Она се може посматрати као уникатно комплексан производ туристичке индустрије 
у сталном порасту, којег карактеришу специфичности као што су клима простора, инфра и 
супраструктура, а такође и природни и културни атрибути (Kim, 1998). 

Попеску (Popesku, 2011) туристичку дестинацију описује као локацију скупа 
атрактивности и односних туристичких објеката и услуга које туриста или група туриста 
бира да посети или коју понуда одабира да промовише, односно као подручје са 
различитим природним својствима, карактеристикама или атрактивностима које привлаче 
нелокалне посетиоце – туристе и излетнике. 

Туристичка дестинација се може дефинисати и као мање или више заокружена 
географска целина која располаже атрактивним, комуникативним и рецептивним 
факторима, односно свим оним природним, друштвеним, антропогеним, културно-
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историјским и саобраћајним факторима, као и оним неопходним за смештај, исхрану, 
одмор, рекреацију и забаву туриста (односно где је изграђена одговарајућа туристичка 
понуда) (Dobre i sar., 2004). 

Формирање веће функционалне просторне јединице од туристичког места, односно 
туристичке дестинације, осигурава: боље коришћење простора; могућност економске 
валоризације и мање квалитетних туристичких атракција; комплекснију понуду за 
потенцијалне туристе с обзиром на то да већи простор упућује на више различитих 
туристичких атрактивности, што отвара могућност бројним и различитијим туристичким 
активностима; боље могућности у стварању туристичког идентитета, самим тим и 
препознатљивост на туристичком тржишту; боље могућности и прецизнији пласман такве 
просторне јединице на туристичком тржишту; гаранцију туристима да ће у њој  као већој 
просторној јединици наћи садржајнији боравак, а то је важан, па можда и пресудан 
критеријум за доношење одлуке о туристичком путовању (Dobre i sar., 2004). 

Туристичка дестинација је оптимална комбинација фиксних и варијабилних 
фактора, те могућности туристичког деловања у складу са преференцијама тржишта, 
независно од административних граница. Фиксни фактори као простор за туристичке 
активности се не могу мењати или се дугорочно мењају (пејзажи, знаменитости, 
атрактивности, хотели, културни објекти, туристичке канцеларије). Варијабилни фактори 
су туристичке робе као и улагања рада потребног за одговарајуће повезивање тих роба и 
њихово пласирање на тржиште (Dobre i sar., 2004).  

Имајући у виду да су туристичке дестинације динамичне с променљивом понудом 
и да зависе од туристичког тржишта које се развија у квантитативном и квалитативном 
смислу карактерише их развојни процес чијим осцилацијама доприносе типови туриста с 
јасним преференцијама, мотивима и жељама (Dobre i sar., 2004).  

Развојни процес туристичке дестинације (животни циклус) карактеришу фазе 
истраживања, ангажовања, развијања, консолидације и пропадања или подмлађивања. 
Фаза истраживања подразумева чисте и још нетакнуте природне лепоте и мали број 
посетилаца у дестинацији. Понуда је још увек сиромашна. Не постоји никакав вид 
комуникација. Дестинација је на том нивоу утолико привлачна уколико још није дошла 
под утицај деловања туристичке индустрије. Могућност контактирања локалног 
становништва је велика. Ангажовање је фаза која подразумева постојање иницијативе за 
обогаћењем туристичке понуде дестинације. У првом реду се односи на угоститељски део 
понуде. То је реакција на учесталост и поступни пораст броја посетилаца дестинације који 
карактеришу ову фазу животног циклуса. Долази до сезонских осцилација у посетама, као 
и до првих иницијатива ка инфраструктурним улагањима. Развојна фаза подразумева 
долазак великог броја туриста. На врхунцу сезоне има их често више него локалног 
становништва. Контрола даљег развоја туризма прелази локалне оквире. У овој фази раста 
могуће су осцилације у квалитету. Нужно је уклапање у систем регионалног и 
националног планирања развоја. Консолидација подразумева смањење, још увек присутне, 
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стопе раста долазака. Стагнација је одраз достигнутог зенита. Дестинација губи на 
атрактивности. Изискује веће напоре како би се број посетилаца задржао. Врло често се 
манифестује присутност значајних еколошких, социјалних и економских проблема. 
Пропадање карактерише неповратно губљење посетиоца, док фаза подмлађивања 
укључује нове атрактивности, нов квалитет, нова тржишта, нове дистрибуцијске канале. 
Најчешће су то новопроизведене активности, увођење нових природних ресурса, 
алтернативних облика туризма и сл. (Dobre i sar., 2004).  

Привлачност неке дестинације за туристе може се одредити кроз природне 
атрактивности, изграђене атрактивности, културне знаменитости и социјалне 
знаменитости (Mihalič, 1998). 

Постоје четири темељна циља туристичке дестинације: допринос остваривању 
услова за повећање животног стандарда људи кроз економски раст од туризма; развој 
инфраструктуре и понуда услова за боравак и рекреацију туриста и резидената 
подједнако; осигурање развоја путем капацитета који су пригодни и примерени 
конкретном подручју и као четврти, установљење развојног програма који је конзистентан 
с економском и друштвеном филозофијом развоја нације, али и људи на конкретном 
подручју (McIntosh, Goeldner, 1985). 

Код туристичке дестинације Biger (Bieger, 2000) издваја кооперативне функције и 
то као: функцију планирања, функцију обликовања понуде, функцију заступања интереса 
и функцију маркетинга (слика 1). 

 
Слика  1. Кооперативне функције туристичке дестинације 

Извор: Bieger, 2000; Sjekloća 2003. 
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Пет је кључних тема туристичке дестинације неопходних да би се задржали 
туристи. Свака од тема на свој начин, омогућава задржавање туриста, што значи да треба 
обезбедити: ниво да дестинација мора бити у фокусу интересовања; квалитет понуде 
дестинације; аутентичну дестинацију под којом се подразумевају карактеристике, које 
само она има и које је на прву асоцијацију разликују од других дестинација; затим, 
интеграција свих активних носилаца туристичке политике у истом смеру; те иновације, 
које су неопходне услед динамичности феномена туризма (Godfrey, Clarke, 2000). 
 

Tуристичка понуда и тражња. Туристичка понуда представља количину 
туристичких добара и услуга које су понуђачи спремни продати при датом нивоу цена у 
својој држави, или при датој вредности новца у иностранству (Hunziker, Krapf, 1942). 
Насупрот њој, туристичка тражња представља количину туристичких добара и услуга, 
које су туристи спремни потрошити при датом нивоу цена и/или при датом стању 
девизних курсева (Hunziker, Krapf, 1942). При томе,  специфичност туристичке тражње се 
огледа у томе што се односи на добра која је туриста вољан и спреман купити, а не на 
добра која ће коначно потрошити или употребити, али и у томе што је дислоцирана у 
односу на туристичку понуду (Mihalič, 1994).  

Представљају део сложеног туристичког система који има своје подсистеме и своје 
законитости функционисања. При томе, туристички систем представља скуп појава и 
односа у којима овај феномен егзистира. То је отворени систем, којег карактеришу везе са 
економском, технолошком, политичком, социјалном, културном, природном, еколошком 
и другим срединама. Чине га два главна подсистема - подсистем туристичког објекта 
(подсистема туристичке понуде) који се састоји из подсистема дестинације, подсистема 
туристичких предузећа и подсистема туристичких организација; и подсистем туристичког 
субјекта (подсистема туристичке тражње). Услед тога, туристички систем не представља 
само отворен систем, који размењује енергију, материје и информације са другим 
системима који се налазе у његовом окружењу, већ систем чији се елементи повезују и 
укрштају са елементима других система (Kaspar, 1996; Martinović, 2003; Sjekloća, 2003). 

Неки аутори, поред туристичке понуде и тражње, као главних подсистема 
туристичког система укључују још и подсистем доступности, који садржи подсистем 
физичке доступности (транспорт) и подсистем организације доступности (организација 
путовања, туристичке агенције). Према томе, туристичка понуда добија на значају, 
уколико се ова два подсистема укључе у подсистем туристичке понуде, као његови 
саставни делови (Мihalič, 1995; Martinović, 2003). Карактеристике туристичке понуде су 
специфична структура, хетерогеност и просторна и временска статичност, при чему је она 
састављена из два основна елемента: примарне и секундарне туристичке понуде (Мihalič, 
1995; Planina, Mihalič, 1997; Martinović, 2003). Критеријум за поделу представља 
могућност или немогућност производње добара која чине туристичку понуду. На основу 
поделе туристичке понуде на примарну и секундарну, могуће је објаснити на који начин 
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се поједини делови мењају са променом туристичке тражње и како се понуда мора 
прилагођавати променама на тржишту (Planina, Mihalič, 1997; Martinović, 2003).  

Примарна туристичка понуда обухвата добра, која нису производ људског рада, 
или које човек не може поново производити на одговарајућем нивоу квалитета, јер су 
настала у неком подручју, или временском периоду, које је претходило формирању 
туристичке тражње. Чине је, природна (планине, пећине, јаме, реке, језера, вегетација и 
др) и антропогена (културно-историјски споменици, музејске збирке, археолошка 
налазишта и др) добра. Њихова количина и квалитет постоје у природи и то само у 
одређеном подручју и/или у одређеном времену. Основу за туристичку понуду 
представља тренутно стање добара. Антропогена добра представљају производ људског 
рада у ближој, или даљој прошлости, а од секундарне туристичке понуде се разликују у 
томе што су радови из прошлости непоновљиви у садашњости, због атрактивности коју 
поседују.  

Секундарна туристичка понуда представља резултат људске производње роба и 
услуга. Обухвата добра, која човек производи, једнаког квалитета и употребне вредности. 
Садржи инфраструктуру и темељна постројења, или објекте, које туриста употребљава 
посредно и за којима нема непосредне тражње, као и објекте за производњу производа и 
понуду услуга, за којима постоји непосредна тражња за куповином, или узимањем у најам, 
те и резултате производње (роба и услуге у угоститељској делатности, трговина, промет).  

Најзначајније факторе туристичке понуде представљају природне карактеристике 
подручја, богатство историјског и културног наслеђа, саобраћајна инфраструктура, 
расположиви објекти за смештај и исхрану туриста, организација и објекти за забаву и 
рекреацију, итд. (Planina, Mihalič, 1997; Martinović, 2003). При томе, туристичка тражња 
постоји првенствено за примарну туристичку понуду, а тек онда за секундарну, која 
представља допуну примарној (Мihalič, 1994). 

За успех туристичке понуде на туристичком тржишту утицај имају фактори који 
делују на туристичку тражњу. То су индивидуални утицај, друштвени утицај, државни 
утицај, утицај околине, утицај економије и утицај понуде. Индивидуални утицај обухвата 
нагон за путовањем, исконску потребу, радозналост, нагон за истраживањем, осамљеност, 
контакт, задовољство, активност, опоравак, регенерацију, послове и комуникацију. 
Друштвени утицај подразумева вредности и норме, друштвено уређење, друштвену 
структуру, односе према слободном времену и мобилност. Државни утицај укључује 
законодавство, политичке односе и девизне и царинске прописе, као и прописе о путним 
исправама. Утицај околине укључује климу, пејзаж, екологију, урбанизацију и стамбене 
прилике. Утицај економије се огледа кроз општи привредни развој, трговачке односе, 
доходак, расподелу, цене и девизне курсеве, радна места и услове, транспортне трошкове. 
Утицај понуде обухвата услуге и производе, цене, токове продаје и рекламу. Са друге 
стране, непокретност туристичке понуде везане за дестинацију, такође доприноси томе да 
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се понуда не може брзо и једноставно мењати као што је случај код тражње  (Dobre i sar., 
2004). 

Из изнетог произилази да је у реализацији туризма као економске делатности један 
од најважнијих задатака успостављање контаката између туристичке понуде и туристичке 
тражње. Тражња је од понуде, као што је раније наведено, дислоцирана и ако се не 
сусретну једна и друга не могу се остварити основни садржаји ове делатности. У овом 
спајању понуде и тражње незаменљиву улогу имају туристичке агенције као посреднички 
фактори (Dobre i sar., 2004). 
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3. СТРУКТУРНО-МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР РАДА  

И МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА 
 

    
Рад који је конципиран тако да се састоји од шеснаест главних поглавља,  

нерачунајући поглавље које се односи на списак литературних референци, може се 
поделити у четири веће интегралне целине. У оквиру прве целине пре свега су дата уводна 
разматрања везана за тему, затим преглед досадашње научне и истраживачке литературе 
која се односи на истраживани простор и истакнути су предмет, циљ и задаци рада. Потом 
су дати неки теоријски аспекти појмова туристичка регија, туристичка дестинација и 
туристичка понуда и тражња, дакле појмова важних за разумевање теме рада. На крају 
прве целине размотрен је структурно-методолошки оквир рада и коришћене методе 
истраживања. 

У оквиру друге целине, уједно и највеће, прво су представљени географски, 
туристичко-географски и саобраћајно-географски положај истраживаног подручја. Затим 
се кроз детаљно сагледавање природних карактеристика и вредности, стања заштите 
природе и прегледа заштићених природих добара, потом друштвених карактеристика и 
услова, инвентаризације антропогених вредности, те анализе материјалне базе туризма, 
указује на ресурсну основу туристичке понуде северозападне Црне Горе и на услове 
развоја туризма на овом подручју.  

Трећа целина рада у свом првом делу обухвата анализу туристичког промета на 
истраживаном подручју оствареног у вишегодишњем периоду и разматрање постојећих и 
потенцијалних облика туризма као показатеља актуелне туристичке понуде и могућности 
њеног унапређења. У другом делу ове целине на основу SWOT анализе је указано на 
подстицајне и ограничавајуће факторе који утичу на туристичку понуду северозападне 
Црне Горе и на могућности подизања њеног квалитета. Затим је извршено туристичко 
зонирање разматраног простора, као и сагледавање могућности планирања одрживог 
туристичког развоја. У завршном делу треће целине рада представљени су резултати 
анкетног истраживања спроведеног у циљу утврђивања ставова туриста о туристичкој 
понуди истраживаног подручја.  

Четврта целина рада обухвата закључна разматрања дата у форми аналитичко-
синтетичке дискусије која притом укључује смернице за унапређење туристичке понуде 
истраживаног подручја, односно подизања степена његовог туристичког развоја.  

 

Током израде докторске дисертације коришћене су следеће методе и 
истраживачке технике: теоријска анализа садржаја, аналитичко-синтетичка метода, 
дескриптивна метода, компаративна метода, статистичко-графичка обрада података, 
теренско истраживање (систематско посматрање и прикупљање података на терену, 
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анкетно испитивање туриста по методу случајног узорка), картографска метода, метода 
туристичког вредновања и ЅWOT анализа.  

Потребни квантитативни подаци су обезбеђени из одговарајућих статистичких 
годишњака, релевантне научне грађе, а делом и путем поменутог анкетног испитивања. У 
презентацији добијених квантитативних резултата примењен je графички приступ 
(представљање резултата путем графикона). 

За графички приказ геоморфолошких карактеристика Црне Горе у целини, као и 
геоморфолошких и хидрографских карактеристика самог истраживаног подручја, 
коришћењем поменутог картографског метода, израђене су одговарајуће тематске карте. 
Наиме, геоморфолошка карта Црне Горе и геоморфолошка и хидрографска карта 
истраживаног подручја, израђене су помоћу софтверског пакета ESRI ArcGIS v10.1. 
Подлога геоморфолошке тематске карте је израђена на основу глобалног дигиталног 
модела рељефа SRTM (резолуције од 90 m), као и сенченог рељефа добијеног на основу 
SRTM модела. За израду тематских слојева површинске хидрографије коришћени су 
слободно доступни извори података у векторском формату (CORINE land cover 2006 - 
V17. и Catchment Characterisation and Modelling - CCM2.1), који су приликом састављања 
карте верификовани, и по потреби у одређеним мањим областима допуњени, измењени 
или генерализовани. 
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4. ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА  

СЕВЕРОЗАПАДНЕ ЦРНЕ ГОРЕ 
  

    
Географски положај. Северозападна Црна Гора представља део континенталног 

севера државе, односно раније поменутог Северног региона (Министарство економије, 
2011; 2014). На северозападу и северу ово подручје је омеђено државном границом према 
Републици Босни и Херцеговини (Републици Српској), а на североистоку према 
Републици Србији. Унутар Црне Горе, на истоку се граничи са општином Бијело Поље, на 
југоистоку са општином Мојковац, на југу са општином Колашин, а на југозападу са 
општином Никшић (карта 1).   

 

 
Карта 1. Географски положај и границе северозападне Црне Горе 

(према Политичкој карти Црне Горе; извор: http://www.ezilon.com) 
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Северозападна Црна Гора има површину од 3.198 km2, што je 23,1% површине 
државе. Административно, чине је четири општине - Жабљак, Пљевља, Плужине и 
Шавник. Унутар северозападне Црне Горе је издвојено уже, Дурмиторско подручје, које 
обухвата површину од 1.852 km2 са општинама Жабљак, Плужине и Шавник. Тако 
посматрано северозападну Црну Гору чине две велике целине, Дурмиторско подручје 
(58%) и простор општине Пљевља (42%).   

Географски положај северозападне Црне Горе карактерише периферност како 
унутар Црне Горе, тако и у односу на прекогранични простор. Ово из разлога што су 
главни развојни привредни и демографски полови Републике Црне Горе на југу, а у 
Србији и Босни и Херцеговини у деловима држава значајно удаљеним од њихових 
граничних појасева са Црном Гором. Услед тога северозападна Црна Гора дели 
(не)повољност географског положаја са географским положајем прекограничног простора 
у Србији и Босни и Херцеговини. Истовремено на основу пограничности северозападне 
Црне Горе се отвара могућност ревитализације њеног географског положаја 
успостављањем чвршће прекограничне сарадње. Посматрајући интерно географске 
положаје међу општинским центрима истраживаног подручја, истиче се нешто повољнији 
географски положај Шавника унутар подручја имајући у виду да се овај град налази на 
релативној средокраћи између приморја и севера Црне Горе. 

Туристичко-географски положај. Туристичко-географски положај има важну 
улогу у туристичкој валоризацији туристичког подручја уопште, а самим тим и њених 
туристичких вредности које су од значаја за стварање туристичке понуде различите 
структуре и организације и као такав има велики функционални значај. Туристичко-
географски положај северозападне Црне Горе се може разматрати кроз њен положај према 
главним туристичким правцима и према главним емитивним туристичким просторима. 

Положај према главним туристичким правцима. Главни туристички правци ка 
Црној Гори и даље унутар ње су усмерени ка Јадранском мору. Ови правци имају карактер 
најзначајнијих туристичких праваца јер су усмерени ка главној туристичкој дестинацији 
Црне Горе. Уз ово, положај према главним туристичким правцима је одређен и 
доступношћу Црне Горе у саобраћајном погледу, па се из тог разлога они могу релативно 
поистоветити са друмским и ваздушним саобраћајним правцима, јер се одвијају њима.  

Друмски туристички (саобраћајни) правци су од већег значаја за туристички 
положај разматраног простора. Они се издвајају као посредни правци ка планинским 
регионима северозападне или североисточне Црне Горе било да су усмерени са севера или 
југа; правци ка Јадранском мору и комбиновани (северозападна Црна Гора и Јадранско 
море, односно североисточна Црна Гора и Јадранско море). Овај комбиновани правац 
отвара могућност и практично отелотворује транзитни вид туризма.  

Као непосредни туристички правци унутар подручја издвојени су дурмиторски и 
комарничко–пивски туристичко-саобраћајни правац. Дуж ових праваца размештени су 
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природно-мотивски потенцијали (Пошћенска долина са групом глацијалних језера, Добри 
до, Пивско језеро, кањон Комарнице – Невидио и други потенцијали). 

Ваздушни туристички (саобраћајни) правци су од мањег или готово занемарујућег 
значаја за северозападну Црну Гору, јер подгорички, тиватски и (у мањој мери) 
дубровачки аеродром служе за прихват туриста чије су одредиште превасходно 
летовалишта на Јадранском мору. Стога туристички положај северозападне Црне Горе 
према овом туристичком правцу се може оценити као релативно неповољан и од 
занемарљивог значаја, ако се апстрахује излетнички долазак одређеног броја поменутих 
туриста. За очекивати је да туристички положај северозападне Црне Горе према овом 
туристичком правцу буде делом побољшан захваљујући магистралној саобраћајници 
Рисан – Жабљак.  

Положај према главним емитивним туристичким просторима. Туристички 
правци су спрега за повезивање емитивних туристичких простора са туристичким 
дестинацијама. Емитивне туристички простори се могу поделити на интерне и екстерне. 

Интерни емитивни туристички простор је простор који укључује Подгорицу и 
приморје Црне Горе. Северозападна Црна Гора, а пре свега Дурмитор, имају значај за овај 
емитивни простор као што га на пример у Србији имају Златибор и Тара за Београд и 
Нови Сад. 

Екстерни емитивни туристички простор је простор који укључује претежно 
простор Балканског полуострва, средње и западне Европе. Као такав се поклапа са 
емитивним, тј. дисперзивним туристичким тржиштима. Овде се првенствено мисли на 
Србију, Словенију, Мађарску, Чешку Републику, Босну и Херцеговину, Пољску, Израел, 
Русију, јер је највећи прилив туриста управо из ових земаља, те Хрватску, Италију, 
Немачку, Француску и Велику Британију.  

Саобраћајно-географски положај. Комуникацијски правци северозападне Црне 
Горе су искључиво друмски. Имају магистрални, регионални и локални значај повезујући 
подручје са емитивним туристичким просторима, а истовремено дају саобраћајно–
географском положају и на транзитности. Посредна веза железницом на траси пруге 
Београд – Бар се остварује у Мојковцу удаљеном 83 km од Пљеваља, односно 69 km од 
Жабљака.  

Главне саобраћајнице којима је северозападна Црна Гора повезана са околним 
простором, и у односу на које се може одредити карактер њеног саобраћајно-географског 
положаја, су следеће:  
 - магистрална саобраћајница Шћепан Поље – Плужине – Никшић (која повезује 
истраживани простор са Фочом и Сарајевом, односно Подгорицом и приморјем). Ово је и 
главна комуникациона оса у Пиви, на западу истраживаног подручја, која прелази преко 
Пивског језера и бране код Мратиња; 
 - магистрална саобраћајница Жабљак – Рисан (повезује разматрани простор са 
морем);  
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  - регионална саобраћајница Пљевља – Жабљак – Никшић (повезује простор са 
Ужицем, Београдом и Новим Садом, односно Подорицом и приморјем); 
 - регионална саобраћајница Пљевља – Ђурђевића Тара – Мојковац (даље према 
Колашину и Подгорици, односно Бијелом Пољу и Београду). 
   

Посматрајући однос контрактивне зоне северозападне Црне Горе и дисперзивних 
зона емитивних места уопште, према путевима, пругама и аеродромима, саобраћајно-
географски положај истраживаног подручја се може оценити као задовољавајући сходно 
актуелним туристичким кретањима. Потреба је да у долазећим временима буде 
побољшан, јер добра саобраћајна повезаност доводи до смањења потребног времена да 
туристи дођу до подручја, као и до побољшане сигурности у саобраћају. 
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5. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ВРЕДНОСТИ  

КАО ОСНОВА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ  
СЕВЕРОЗАПАДНЕ ЦРНЕ ГОРЕ 

 
 

У овом поглављу представљене су главне геолошке, геоморфолошке, климатске, 
хидролошке, педолошке и биогеографске карактеристике северозападне Црне Горе. Ове 
одлике на истраживаном подручју великим делом имају карактер природних туристичких 
вредности па су у том контексту и посматране и анализиране. Цео простор се генерално 
одликује наглашеним геодиверзитетом и биодиверзитетом, разноврсном хидрографијом и 
уопште појавом бројних природних туристичких атракција, као и климом која у највећeм 
делу подручја погодује и зимскoj и летњoj туристичкoj сезони својственим за планинско-
котлинске пределе. Управо на бази поменутих чињеница истраживано подручје примарно 
представља дестинацију оних облика туризма који су базирани на природним 
туристичким вредностима и потенцијалима који су далеко наглашенији од антропогених.  

 
 

5.1. ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ВРЕДНОСТИ 
 

Геолошка грађа директно утиче на формирање рељефа неког подручја, како 
површинских, тако и подземних облика. Чини једну од одредница геодиверзитета неког 
подручја, при чему може представљати и самосталну туристичку вредност (нпр. геолошки 
профили) и једну од основа туристичких кретања научно-истраживачког и едукативног 
карактера. 

Подручје Црне Горе, крајњи југоисточни део Динарида, у геолошком смислу 
представља гранични простор између старе Родопске масе на североистоку и Јадранске 
масе, дела афричког геотектонског комплекса, на југу и југозападу. Овде је током 
геолошке прошлости често долазило до промена односа мора и копна и до интензивних 
набирања и раседања. Ово је резултирало разноврсношћу и сложеношћу фацијалне грађе, 
заступљеношћу геолошких формација од палеозојских до кенозојских и великим 
богатством фосила. За подручје северозападне Црне Горе нарочито су својствене 
поменуте геолошке одлике. У прилог овој констатацији иде и чињеница да геолошки 
профил и серије какве се налазе у дубоким кањонима око Дурмитора представљају 
изванредну „књигу“ геолошке, као и биолошке прошлости овог масива (Brajović, 1987) 
као централног дела истраживаног простора. 

У границама северозападне Црне Горе, као и у осталим деловима земље, најстарији 
геолошки слојеви припадају млађем палеозоику (девон, карбон, перм). На простору 
северозападне Црне Горе најстарији палеозојски слојеви налазе се источно и 
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североисточно од реке Таре, а чине их претежно кластичне стене: пешчари, флиш, 
аргилофилити, метапешчари и конгломерати са сочивима кречњака. На већим 
површинама у долини Таре, делом и у долини Ћехотине (југозападно од Пљеваља) 
раширене су наслаге млађег палеозоика, које припадају карбону и перму (Radojičić, 1996). 

Највећи део простора северозападне Црне Горе, нарочито дурмиторског подручја, 
изграђен је од наслага мезозојске старости (тријас, јура и креда). Ради се углавном о 
карбонатним стенама па се може рећи да је овде генерално заступљен једноставан 
литолошки састав (Мирковић, 1983). Доњи тријас је развијен у кластичној фацији 
верфенских слојева коју чине формације лискуновитих шкриљаца и пешчара, песковитих 
шкриљаца, ређе сивих, плочастих кречњака и доломита. Ови седименти углавном су 
ерозијом откривени на дну дубоких долина, али их услед тектонског издизања има и на 
вишим нивоима. Верфен каo кластична маса има велики хидролошки значај јер задржава 
подземне воде и на тај начин омогућава појаву бројних врела на његовом контакту са 
кречњаком којим је покривен. У оквиру истраживаног подручја, верфен је у већој мери 
утврђен у долини Ћехотине, у подножју Љубишње, и у долини Таре, и то у свим 
проширењима њене кањонске долине. Такође, важно је истакнути да су уске зоне верфена 
констатоване и дуж тектонских линија, на надморским висинама већим од 1.400 m, на 
Дурмитору и Сињајевини. Знатне наслаге верфена постоје и у долини Буковице, Тушине, 
око Боана. У долини Пиве, око Сињца и Врбице, затим на Горанску, у Мратињском 
потоку и око Шћепан Поља, верфенске геолошке формације су омогућиле формирање 
долинских проширења и питомији изглед крајева. 

Највећу заступљеност седименти средњег тријаса имају северно од реке Таре, 
тачније на Љубишњи и око Пљеваља. Формације ове старости су присутне и на 
Сињајевини, Дурмитору, у долини реке Пиве и поменуте Таре. Седименте средњег тријаса 
на истраживаном делу Црне Горе литолошки представљају кречњачке фације – сиви, 
грудвасти кречњаци спрудног карактера, слојевити и масивни. 

Седименти горњег тријаса представљени су доломитима, доломитичним 
кречњацима и кречњацима. Део једног од два горњотријаска доломитична појаса у Црној 
Гори делом се пружа и на истраживаном подручју. Појас овде почиње од долине Пиве 
(Горанско, околина Сињца), а наставља се уз кањон Комарнице, преко Бајова поља, 
Брезана и делова Војника. Доломит овог појаса је по својој структури сличан доломиту 
југозападног појаса, с тим што су овде нешто заступљенији доломитични кречњаци. Што 
се тиче горњотријаских кречњака, они у границама истраживаног подручја заузимају 
знатан простор око тока Ћехотине (око села Бољанићи и Готовуша), затим на Љубишњи, 
Маглићу, Дурмитору и Сињајевини. Овде су кречњаци најчешће беличасте, светлосиве, 
пепељасте или жућкасте боје, масивни и слојевити (Radojičić, 1996). 

Слојеви доње јуре на истраживаном подручју јављају се у облику лијаске фације 
црвених плочастих, па и шкриљавих кречњака. Ови седименти су заступљени на Војнику, 
на неколико мањих локалитета у Пивској жупи, затим на Пивској планини, Трескавцу, на 
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југозападним падинама Волујка, у јужним деловима Пивске планине, на Сињајевини и око 
Пљеваља. Кречњачки седименти средње јуре јављају се на Војнику где их није могуће 
раздвојити од седимената горњeјурске старости, као и у виду узаног појаса на Пивској 
планини. На подручју Пивске жупе и поменуте планине Војник кречњаци горње јуре се 
јављају са средњејурским формацијама. Идући ка североистоку кречњаци горње јуре све 
су масивнији. Најчешће су банковитог спрудног карактера и веома нагрижени крашком 
ерозијом. Заступљени су на Пивској планини, Дурмитору (Боботов кук, Кржања), на 
Сињајевини (Корман, Кучајевица, Орујица, Мрчејевац), у долини Таре и на југозападним 
падинама Љубишње (Radojičić, 1996). 

Седименти доње креде, представљени банковитим сивим и белим кречњацима, 
откривени су на планинама Војник, Трескавац, као и на Леденици у зони врха Ружица. 
Кречњаци и доломити горње креде заступљени су на Голији на крајњем западу 
истраживаног подручја. Крајем креде и почетком палеогена наталожене су наслаге флиша, 
у литератури познате под зазивом дурмиторски флиш. Ове наслаге чине крупнозрни 
хетерогени кречњаци, брече, конгломерати и песковито-лапоровити седименти. У 
границама истраживаног подручја дурмиторски флиш у виду узане зоне почиње од 
Лебршника, а затим наставља преко долина Пиве и Сушице, потом средњим делом 
Дурмитора и даље према југоистоку захватајући долину Буковице и Бијеле.  

У завршном делу приказа распростањења мезозојских седимената, важно је рећи да 
су се у Црној Гори на тријаским, јурским и кредним формацијама  формирала бројна 
лежишта црвених и белих боксита. Конкретно, на подручју северозападне Црне Горе 
јављају се само црвени боксити тријаске бокситоносне формације који уједно чине 
најстарије наслаге боксита у Црној Гори. Лежишта црвеног боксита су откривена у Пиви 
(кањон Комарнице, Борова глава, Руђино гувно, Црвена стијена и Илиџа), на јужним 
падинама Дурмитора и на Горанску (Radojičić, 1996). 

Стене кенозојске старости (палеоген, неоген, квартар) такође имају одређену 
заступљеност у границама севеозападне Црне Горе. Палеогени седименти, представљени 
сивим и црвеним лапорцима, глинцима, пешчарима, бречама и конгломератима, јављају се 
на планини Голији, на крајњем западу истраживаног подручја.  

Неоген је развијен у фацији језерских седимената (кварцни валуци, конгломерати, 
брече, глине и лапорци) који имају велики економски значај јер су праћени налазиштима 
угља. На подручју шире околине Пљеваља издвојено је више басена у којима су откривене 
неогене језерске наслаге са слојевима угља. Ради се о пљеваљском, шуманском, маочком, 
матарушком и отиловичком басену. Неогени седименти језерског порекла регистровани 
су и на око двадесет локалитета низводно од Пљеваља у долини Ћехотине, углавном са 
њене десне стране. Такође, језерски седименти неогене старости заступљени су и на 
заравни Брезана, као и у Црквичком пољу на Пивској планини. 

Квартарне творевине на подручју северозападне Црне Горе представљене су 
глинама, флувиоглацијалним наносима, моренским материјалом, алувијалним и 
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делувијалним наслагама. Квартарне глине на истраживаном подручју откривене су у 
долини Ћехотине, док су флувиоглацијални седименти акумулирани у облику речних 
тераса у долини Таре. Флувиоглацијални материјал потиче од морена кога су током 
плеистоцена и касније транспортовале реке, отоке ледника. Претежно је састављен од 
облутака, шљунка, песка и глиновитог песка. Морене су, као продукт акумулативног рада 
глечера током плеистоцена, пре свега заступљене на Дурмитору и Сињајевини, центрима 
глацијације истраживаног подручја. Изграђене су од полузаобљених крупнијих или 
ситнијих стена и стенског материјала. Алувијални наноси, сачињени од песка, муља и 
песковите глине, јављају се око река (Тара, Пива, Ћехотина и др.) у заравњенијим 
деловима њихових долина где су водотоци спорији. На крају,  делувијални седименти се 
јављају на планинским падинама и најчешће их чине комади кречњачких и доломитских 
стена  (Radojičić, 1996). 

Поред преовлађујућих седиментних стена, на истраживаном подручју постоје и 
магматске стене са ограниченим распрострањењем. Ради се о магматским еруптивним, 
вулканским, стенама изливеним претежно током средњег тријаса. Највећу заступљеност 
ове стене имају на планини Љубишњи, у Мратињу, на североисточним падинама Пивске 
планине, у Пивској жупи, затим у долини Таре, на Дурмитору, Сињајевини и на Ковачу. 
Овде се еруптиви првенствено јављају у две групе. Прву чине андезити и дацити са 
међупрелазима, а другу спилити, односно кератофири са међупрелазима. Такође, 
спорадично се јављају и дијабази у Пивској жупи и риолити на Сињајевини и око насеља 
Тимар источно од Шавника. Генерално, магматске стене имају велики значај за рударство. 
Управо у овим стенама позната су лежишта олова и цинка. Једно такво је на северним 
падинама Љубишње где се налази рудник Шупља стијена (Radojičić, 1996). 

У циљу бољег увида у геолошку грађу и тектонске односе на истраживаном 
подручју, ове ће одреднице бити сагледане и кроз заступљеност геолошких формација у 
оквиру издвојених основних геотектонских јединица о којима ће бити речи и у поглављу 
везаном за геоморфолошке карактеристике и вредности. Такође, биће детаљније 
представљене геолошке и геотектонске карактеристике неких од туристички 
најатрактивнијих делова северозападне Црне Горе.  

Од запада и југозапада према истоку и североистоку истраживаног подручја 
смењују се кучка, дурмиторска и пљеваљска геотектонска зона. Кучку зону изграђују 
серије слојева кречњака, доломита и шкриљаца старости од горњег перма до горње креде. 
У геолошкој грађи дурмиторске зоне заступљени су дурмиторски флиш, мезозојски 
кречњаци и доломити и местимично шкриљци и еруптиви. Пљеваљска зона је изграђена 
претежно од палеозојских и верфенских шкриљаца – песковитих и глиновитих седимената 
флишолике структуре. У вишим деловима планина ове зоне има и мезозојских кречњака, 
доломитичних кречњака и доломита, док су у котлинама и долини Ћехотине наталожене 
раније поменуте слатководне неогене доњомиоцене језерске наслаге у којима има угља 
(Radojičić, 1996). 
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Када су у питању туристички атрактивни предели истраживаног подручја, пре 
свега је важно поменути Дурмитор. Овај планински масив изграђују марински седименти 
палеозоика, затим мезозоика (тријаса, јуре и креде), као и копнене квартарне наслаге. 
Палеозојске стене, представљене песковитим и лапоровитим шкриљцима и 
конгломератима, јављају се око Тушине и у долини Буковице. Верфенске наслаге 
заступљене су у кањонима (Шћепан Поље, Јасена, Лијечевина, Тепца, Ђурђевића Тара и 
Левер Тара) и у подножју источних падина масива Дурмитора, од Млинског потока до 
ушћа Тушине у Буковицу. Ове наслаге су често пробијене еруптивима, тачније дијабаз-
порфиритима. Преко верфенских наслага леже, често дебели и до 800 m, кречњаци 
тријаса, затим кречњаци и доломити јуре и шкриљаве наслаге дурмиторског флиша. 
Слојеви флиша који, како је већ наведено, припадају највишем хоризонту горње креде, 
захватају велико пространство на Дурмитору. Од њих су изграђени бројни гребени попут: 
Стожине, Ранисаве, Седлене греде (слика 2), Увите греде, Пруташа (слика 3), Крецмана и 
др. За Дурмитор су карактеристични веома сложени тектонски односи. Нарочито велики 
значај на формирање главних обриса рељефа имао је расед који се пружа источним 
подножјем масива дуж којег су доњотријаски седименти уздигнути и до 1.500 m нв 
(Radojičić, 1996).  

 

 
Слика 2. Флишни гребен Седлена греда - туристичка атракција Дурмитора 

Фото: М. Срдановић 
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Слика 3. Флишни гребен Пруташ - туристичка атракција Дурмитора 

Фото: М. Срдановић 
 
У геолошкој грађи планинске области Волујака, која укључује и Маглић и Биоч, 

учествују кречњаци, пешчари, шкриљци, рожнаци, туфови, порфирити, андезити и 
дијабази. Североисточне и централне делове ове планинске области изграђују претежно 
седименти тријаске старости. Већина планинских врхова Волујака, Маглића и Биоча 
изграђена је од стратификованих белих, црвених и мрких кречњака средњег и горњег 
тријаса, а затим од кречњака са прослојцима рожнаца и спрудних кречњака исте старости, 
као и највећи део осталог простора планинске области (Radojičić, 1996). 

Пространа планина Сињајевина претежно је изграђена од тријаских, нешто мање 
јурских кречњака и доломита, чија дебљина прелази 1.000 m. У источном делу планине 
геолошки састав је нешто разноврснији. Наиме, овде се у долинама и око Забојског језера, 
које се налази изван истраживаног подручја у општини Мојковац, јављају верфенски 
пешчари, еруптиви и рожнаци (Radojičić, 1996). 

Структурна јединица Војника, Голије и Лебршника обухвата планине Лебршник, 
Леденицу, Голију, Војник и Трескавац који се налази у склопу јужних огранака 
Дурмитора. Овој јединици би даље припадале Бољске греде и Ивица. Структурна 
јединица је изграђена од карбонатних творевина средњег и доњег тријаса, а затим од 
слојева кластита (верфен), еруптива средњег тријаса и наслага кредно-палеогеног флиша. 
Ова јединица је навучена преко навлаке (краљушти) „високог крша Старе Црне Горе“, 
дуж реверсне дислокације  (Љешевић, 2004).  

У геолошкој грађи Љубишње учествују стене млађег палеозоика, мезозоика и 
квартара. Палеозојски шкриљци су заступљени око Левер Таре и око Пљеваљске котлине. 
Преко ових формација леже моћне наслаге верфенских шкриљаца и тријаских и јурских 
кречњака. Овде знатно распрострањење имају и еруптиви, нарочито у северозападном 
делу око Шупље стијене и око Голог Вјетарника. Крш се појављује у југозападном делу 
планине, као и на највишим врховима (Radojičić, 1996). 
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На крају овог поглавља важно је указати и на сеизмичке карактеристике 
истраживаног подручја. Током геолошке прошлости тектонски веома активан простор 
Црне Горе, ни данас у том погледу не представља стабилан део Земљине коре. Наиме, 
целокупна Црна Гора је сеизмички активно подручје. Конкретно њен истраживани, 
северозападни део припада сеизмичким областима у којима је очекивана максимална 
снага земљотреса 7–8 степени MCS скале (Radojičić, 1996). Оваква чињеница свакако не 
иде у прилог туристичким кретањима и уопште развоју туризма за које земљотреси 
представљају потенцијалну претњу и ограничавајући фактор. 
 

 

5.2. ГЕОМОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ВРЕДНОСТИ 
 
Специфичан планинско-котлински рељеф северозападног дела Црне Горе 

испресецан дубоким импресивним кањонским долинама, у целини генерално представља 
једну од најважних природних туристичких вредности подручја. Посматрајући поједине 
елементе рељефа, велики број њих има одлике самосталних туристичких вредности који 
као такви представљају основу туристичке понуде северозападне Црне Горе. То се пре 
свега односи на неке планине и кањоне већих водотока. Поред геолошке грађе, рељеф 
представља другу важну одредницу израженог геодиверзитета истраживаног подручја. 
Пружа могућности и предиспозиције за одвијање различитих облика туристичких кретања 
и активности пре свих спортско-рекреативног, еколошког, излетничког и едукативног 
карактера.   

Сложена геолошко-литолошка основа, као и интензивни тектонски и ерозивни 
процеси, условили су да је рељеф Црне Горе у целини генерално врло динамичан и 
комплексан, чему у великој мери доприносе управо геоморфолошке карактеристике 
истраживаног подручја. Висински посматрано у рељефу Црне Горе могу се издвојити три 
степенице. Истраживано подручје захвата делове највише рељефне степенице коју чине 
високе заравни (1.200–1.800 m нв), испресецане дубоким кањонским долинама, изнад 
којих се издижу високе планине са бројни врховима вишим од 2.000 m нв.  

Гледано у целини, у Црној Гори је доста изражена основна подела Динарида на 
њихов спољашњи (предео дубоког крша) и унутрашњи део (предео флувиокрша, флувио-
денудационог и флувијалног рељефа). У тектонском погледу простор северозападне 
Црне Горе припада унутрашњим Динаридима, где су основне геотектонске јединице 
раније поменута кучка, дурмиторска и пљеваљска зона. 

Кучка зона захвата крајњи западни део истраживаног подручја у делу планина 
Голије и Војника, које чине део њене основне антиклиналне геотектонске јединице. 
Антиклинални део дурмиторске зоне у оквиру северозападне Црне Горе, где захвата њен 
средишњи и највећи део, чине планине Дурмитор и Сињајевина, одакле се ова зона 
наставља даље на југ ка Проклетијама. Терен у оквиру ове зоне је доста искраљуштан. 
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Истраживања показују да ова антиклинала, великим делом у облику навлаке, належе на 
кучку зону на западу и југозападу. На другој страни, на истоку и североистоку, гранична 
линија налегања пљеваљске зоне преко синклинале дурмиторске зоне иде долином 
Ћехотине и даље долином Лима. Поменута пљеваљска зона у оквиру истраживаног 
подручја у виду ужег појаса захвата његов крајњи источни и североисточни део, односно 
пљеваљску котлину и околне планине. Једна од битних карактеристика ове зоне је да је 
овде терен јако изломљен млађим тектонским покретима (Radojičić, 1996). 

Поред тектонских и ерозивни процеси су имали велику и важну улогу у 
формирању рељефа Црне Горе. Тај утицај је нарочито био изражен на истраживаном 
подручју. Управо ерозивним радом формирани су неки од туристички најатрактивнијих 
облика у рељефу северозападне Црне Горе (кањони, пећине, циркови и др.) који као такви 
чине важан део туристичке понуде подручја.  

Интензитет ерозије био је условљен снагом одређеног агенса, литолошком 
основом, односно подложношћу одређених стена на механичку и хемијску ерозију, затим 
дужином трајања фаза тектонског мировања терена, климатским приликама, њиховим 
променама и др. Током терцијара клима у овим крајевима, као и на ширем простору, била 
је прилично уједначена у дужим периодима, са вишим температурама и већом количином 
падавина. Након савске фазе алпске орогенезе, тачније у миоцену, наступила је дужа фаза 
релативног мировања терена, што је био случај и средином и крајем плиоцена. Генерално, 
током читавог терцијара на кластичним стенама и флувиокршу деловала је јака 
флувијална ерозија и денудација, а на кречњацима корозија. Нарочито је био интензиван 
корозивни процес током дужих фаза мировања терена на контакту кречњака и кластичних 
стена. У олигоцену и миоцену у кречњацима су образоване простране заравни попут 
Језерске површи и Пивске планине. Ове заравни су у доњем плиоцену и каснијим фазама 
тектонског уздизања терена издизане и денивелисане. Покрети су интензивирали речну 
ерозију која је у кречњацима стварала дубоке и грандиозне, туристички веома атрактивне 
кањоне, попут кањона Таре, Пиве, Комарнице и др. Током последњег леденог доба у 
плеистоцену високе планине и површи су биле захваћене глацијацијом и покривене 
планинским ледницима који су формирали бројне циркове, валове, моренске бедеме и 
друге облике рељефа настале глацијалном ерозијом и акумулацијом. Нарочито је 
Дурмитор богат глацијалним облицима рељефа. Савремену фазу развоја рељефа на 
посматраном подручју, нарочито на планинским падинама и заравнима, карактерише 
интензиван процес спирања и ерозије земљишта. Овим процесом је поред земљишта 
угрожена и вегетација, путна и друга инфраструктура и објекти (Radojičić, 1996). 

За рељеф великог дела истраживаног подручја изразито је везан појам крша, краса 
или карста под којим се подразумева скуп облика рељефа и карактеристичних појава 
протицања воде у карбонатним стенама, првенствено у  кречњацима и доломитима. Овде 
су се развили најтипичнији површински и подземни облици крашког рељефа као што су: 
шкрапе, шкрипови, вртаче, увале, крашка поља, јаме и пећине (Radojičić, 1996; Љешевић, 
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2004). Због великог учешћа карбонатних стена у геолошкој грађи истраживаног подручја, 
карстни рељеф и хидролошке специфичности улазе у ред његових најизразитијих 
природних карактеристика. 

 

Генерално, Црна Гора је подељена на пет главних рељефних целина (Radojičić, 
1996). Истраживано подручје највећим делом припада висински и просторно 
најдоминантнијој рељефној целини у земљи, тзв. области високих планина и површи 
(карта 2). Крајњи северни, североисточни и источни делови подручја рељефно припадају 
тзв. области североисточне Црне Горе или Ћехотине. 

 

 
Карта 2. Рељеф Црне Горе 

 



Мр Мићо Срдановић                                                                                   Докторска дисертација 

 

33 

Област високих планина и површи чине морфолошки и геолошки различити 
планински ланци између којих су планинске површи и дубоки кањони. Високе планине, 
површи и кањони великим делом се налазе у границама истраживаног подручја. Друга 
наведена рељефна област, на северу, североистоку и истоку разматраног подручја, 
представљена је дугим и широким простором просечне надморске висине око 1.000 m 
ограниченим високим планинама (Radojičić, 1996). И ова, планинско-котлинска, рељефна 
целина великим делом се простире у границама истраживаног подручја где централно 
место заузима Пљеваљска котлина окружена планинама.  

Дакле, основне морфолошке целине у рељефу северозападне Црне Горе чине 
високе планине, односно планински гребени, затим високе површи, потом речне долине 
(међу којима су посебно кањони морфлошки изражени и туристички атрактивни) и 
котлине, као трећа целина. Поред ових, присутни су и мањи рељефни облици, у првом 
реду крашки и глацијални, који својом учесталошћу и наглашеном морфологијом, у 
великој мери доприносе укупним рељефним карактеристикама и специфичностима, као и 
атрактивности истраживаног подручја. Из наведених разлога крашки и глацијални рељеф 
биће детаљно представљен кроз посебна подпоглавља, док ће при анализи главних 
рељефних целина исти бити само поменути.  

 
 
5.2.1. Планине и површи 
 
Око тридесет планина истраживаног подручја, са бројним врховима преко 2.000 m 

нв (табела 1) распоређено је у поменутим планинским ланцима генералног динарског 
правца пружања. У оквиру рељефне области високих планина и површи могу се издвојити 
два, а у граничном појасу према Босни и Херцеговини (Републици Српској) и Србији, на 
северу, североистоку и истоку Црне Горе, један планински ланац.  

 

Табела 1. Највиши познатији планински врхови северозападне Црне Горе 
Врх Планина Надморска висина (m) 

Боботов кук Дурмитор 2.523 
Безимени врх  Дурмитор 2.487 
Шљеме Дурмитор 2.455  

Ђевојка (Соа) Дурмитор 2.440 
Милошев ток Дурмитор 2.426 
Бандијерна Дурмитор 2.409 
Рбатина Дурмитор 2.401 
Лучин врх  Дурмитор 2.396 
Велики Витао Биоч 2.396 
Пруташ Дурмитор 2.393 

Велики Маглић  Маглић 2.388 
Минин богаз  Дурмитор 2.387 
Власуља  Волујак 2.337  
Планиница Дурмитор 2.330 
Врста  Биоч 2.321  

Савин кук Дурмитор 2.313 
Обла глава Дурмитор 2.303 
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Врх Планина Надморска висина (m) 
Терзин богаз Дурмитор 2.303 
Студенац Волујак 2.294 
Међед  Дурмитор 2.287 

Сува Ртина  Дурмитор 2.284 
Гледиште Биоч 2.273 

Шарени пасови  Дурмитор 2.248 
Дерњачиште Љубишња 2.238  
Седлена греда  Дурмитор 2.227  
Увита греда Дурмитор 2.199 

Пашина гомила Дурмитор 2.196  
Црвена греда Дурмитор 2.175 
Ракље Дурмитор 2.159 

Чворов богаз Дурмитор 2.152 
Штуоц Дурмитор 2.104 

Буручковац Трескавац 2.094  
Ружица Пивска планина 2.092 
Лојаник Дурмитор 2.091 

Бољске греде Дурмитор 2.091 
Ранисава Дурмитор 2.084 

Мала Љубишња Љубишња 2.073 
Велики Пећарац Сињајевина 2.042 
Велики Старац  Сињајевина 2.022  
Бабин врх Сињајевина 2.013  

Извор: Pulević i sar., 1997; Radojičić, 1996; Brajović, 1987. 
 
Ови планински ланци се значајним делом пружају по ободу и унутар истраживаног 

подручја. На западном и југозападном ободу северозападне Црне Горе део првог 
планинског ланца у основи чине Голија и Војник, као и мање планине и површи између 
њих и између Војника и Журима и даље Маганика на југоистоку, који се у целости већ 
налази изван истраживаног подручја, а чини део поменутог планинског ланца. Део другог 
планинског низа, који се генерално пружа крајњим северозападним и средишњим делом 
истраживаног подручја, овде у основи чине високе планине, односно планинске области: 
Волујак, Љубишња, Дурмитор и Сињајевина. Део трећег планинског ланца на северном, 
североисточном и источном ободу истраживаног простора чине планине: Ковач, Вис, 
Градина, Клик, Камена гора и Црни врх (карта 3).  
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Карта 3. Рељеф северозападне Црне Горе 

 
У даљем тексту биће детаљније представљене туристички најатрактивније планине 

и површи северозападне Црне Горе.  
 

Дурмитор представља пространу планинску област оивичену са севера и 
североистока кањоном реке Таре, са западне и југозападне стране кањонима Пиве и 
Комарнице, док јој источну и југоисточну границу чини река Буковица узводно од ушћа 
реке Тушине, као и саобраћајница на потезу Доња Буковица – Вражје језеро – Његовуђа – 
Ђурђевића Тара од које се даље према југоистоку издиже висока и пространа Сињајевина 
(карта 3). Дугачак је око 55 km, а широк 18–21 km. 

Дурмитор је туристички најатрактивнија планина Црне Горе, најзначајнија 
дестинација планинског зимског и летњег туризма у земљи. Може се рећи да је једина 
планина истраживаног подручја која је туристички афирмисана (Ромелић, Ћурчић, 2001). 
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Ради се о једној од најимпозантнијих планина целокупних Динарида са изванредним 
пејзажима, где се смењују зелене шумско-травне и огољене сиве стеновите површине 
(слика 4). Његову значајну вредност представљају и релативно приступачни високи 
планински врхови (Radojičić, 1996). Као такав Дурмитор је омиљена дестинација за 
планинаре и љубитеље природе. Захваљујући бројним, првенствено природним 
вредностима, на подручју ове планине проглашен је национални парк. 

 

 
Слика 4. Карактеристичан дурмиторски пејзаж са Језерском површи и  

централним планинским масивом у позадини - гребени  
Савин кук (лево) и Међед (десно) као изузетни видиковци 

Фото: М. Срдановић 
 
Једна од рељефних специфичности Дурмитора је велика висинска разлика између 

појединих његових делова која износи и преко 2.000 m. Највиши врх Дурмитора је 
Боботов кук (2.523 m нв) (слика 5), док је најнижа тачка на ободу ове планинске области 
на саставу Таре и Пиве код Шћепан Поља (433 m нв). На северу, стране Дурмитора стрмо 
се спуштају у кањон Таре, а на југу гребени Ивица и Трескавац се спуштају у кањон 
Буковице и Комарнице. На Дурмитору су видни трагови тектонских покрета и ерозивно-
акумулативног, пре свега крашког и глацијалног, процеса и дробљења стена.  

 



Мр Мићо Срдановић                                                                                   Докторска дисертација 

 

37 

 
Слика 5. Боботов кук (2.523 m нв)  
Извор: http://www.summitpost.org 

 
Са тектонског аспекта Дурмитор се морфолошки може различито поделити. Ова 

планина припада двема, раније поменутим, тектонским јединица, кучкој и дурмиторској. 
Кучка тектонска јединица заузима југозападни део планине, гребене: Пруташ, Вјетрена 
брда, Седлена греда, Стожина, Ружица, Лојаник и Бољ. Дурмиторска тектонска јединица 
заузима остали део ове простране планинске области. Дуж краљушти Ранисаве са 
североистока дошло је до реверсног кретања дурмиторске тектонске јединице преко 
седимената кучке тектонске јединице (Живаљевић и сар., 1989). 

Tрансверзалном долином генерално динарског правца пружања Дурмитор je 
морфолошки подељен дуж флишне зоне на линији Валовити до – Добри до – Тодоров до 
на северни, виши и јужни, нижи део. Северном Дурмитору припадају највиши планински 
гребени: Планиница, Пруташ, Боботов кук, Шљеме, Минин богаз, Безимени врх, Рбатина, 
Штуоц, Црвена греда, Међед и Савин кук. Јужном делу Дурмитора припадају гребени: 
Лојаник, Бољ, Седло, Ранисава и Трескавац. Лонгитудиналном долином, која има 
меридијански правац, Дурмитор се даље може поделити на источни и западни део. Та 
долина иде кањоном Сушице, Шкркама, Добрим долом, долином горње Комарнице. 
Укрштањем поменуте две долине на Дурмитору су се издвојила четири морфоструктурна 
квадранта, од којих североисточни, највећи и највиши припада сливу Таре, а остала три 
сливу Пиве. У основи се издвајају два главна гребена који имају динарски правац 
пружања. Северни почиње од Планинице изнад Пишча, а завршава Савиним куком, а 
јужни почиње Ружицом изнад Боричја, а завршава Ранисавом над извориштем Буковице. 
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Овако ограничен Дурмитор заузима површину од око 270 km2. Сливу Пиве припада око 
180 km2, а Таре око 90 km2. Просечна надморска висина дурмиторског масива износи око 
1.820 m (Љешевић, 2004).   

Дурмиторска планинска област, разноврсног и сложеног геолошког састава и грађе 
и веома различите литолошке основе терена, које су условиле изразиту динамичност 
рељефа, најчешће се морфолошки дели на три главне рељефне целине. Поред масива 
Дурмитора, овој планинској области припадају и две високе површи – Језерска површ и 
Пивска планина (Radojičić, 1996). Језерска површ се простире источно, а Пивска планина 
западно од централног дурмиторског гребена. На овај начин Дурмитор је морфолошки 
први рашчланио Ј. Цвијић (1899) у раду „Глацијалне и морфолошке студије о планинама 
Босне, Херцеговине и Црне Горе“ (Станковић, 1992). 

Масив Дурмитора или централни планински гребен Дурмитора не представља 
јединствену целину, већ га чини више гребенских низова у основи динарског правца 
пружања међусобно раздељених дубоким вртачама, увалама и удолинама. Аутори 
издвајају различит број гребенских низова. Према Радојичићу (Radojičić, 1996) овде се 
могу издвојити три низа гребена. Први чине Ружица (2.092 m нв), Лојаник (2.027 m нв) и 
Бољске греде (2.066 m нв); други низ чине гребени Ракље (2.159 m нв), Пруташ (2.393 m 
нв), Увита греда (2.199 m нв) и Седлена греда (2.227 m нв); трећи низ дурмиторских 
гребена чине Сува Ртина (2.284 m нв), Боботов кук1 (2.523 m нв) и Шљеме (2.455 m нв). У 
односу на поменуте, слабије су повезани гребени Штуоц (2.104 m нв) и Пашина гомила 
(2.196 m нв) на северу и североистоку, и Међед (2.287 m нв) и Савин кук2 (2.313 m нв) на 
истоку масива (Radojičić, 1996; http://www.visokogorcicg.com).  

У оквиру централног планинског гребена Дурмитора Љешевић (1996) издваја пет 
упоредних планинских ланаца неуједначене ширине и висине. Кренувши од крајњег 
севера, уз кањон Таре се пружа први гребенски ланац који чине Пирлитор (1.635 m нв), 
Надгора (1.625 m нв), Штуоц (2.104 m нв) и Црвена греда (2.175 m нв). Други и уједно 
највиши ланац је онај средишњи који почиње на истоку Савиним куком (2.313 m нв), а 
затим се наставља преко Шљемена (2.455 m нв), Мининог богаза (2.387 m), Боботовог 
кука (2.523 m нв), Безименог врха (2.487 m нв) и Планинице (2.330 m нв) и завршава над 
кањоном Сушице. Као бочне гране овом ланцу је додат низ који чине Међед (2.287 m нв) 
и Терзин богаз (2.303 m нв), а северније и низ Чворовог богаза (2.152 m нв), Обле главе 
(2.303 m нв) и Рбатине (2.401 m нв). 
                                                
1 Први познати алпинистички успон на Боботов кук, највиши врх Дурмитора и северозападне Црне Горе, извршио је аустријски 
географ Оскар Бауман (1864–1899), док су надморску висину Дурмитора први забележили руски геодети негде после 1878. године и на 
њима поставили пирамиде од камена.  
Око Боботовог кука издиже се осталих петнаестак највиших врхова Дурмитора, високих преко 2.300 m нв, међусобно блиских висина 
(Касалица, 1975), стога не чуди једна забелешка Вука Стефановића Караџића (пореклом из Петњице код Шавника): „Гдје који 
приповедају да се у Херцеговини говори за Дурмитор да је небеска соха, тј. да је тако висок да небо држи“.  
2 Савин кук (2.313 m нв) је препознатљив по томе што се готово уз сам врх налази извор питке воде „Савина вода“. По предању име 
потиче од Саве Немањића (Светог Саве), који је ту правио почивала и одмарао (Остојић, 1989). 
А. Крстић (1902-1980), пионир пејзажне архитектуре код нас, je 1977. године изнео мишљење да је то највиши крашки извор у 
кречњаку за који се зна у свету. На Савину куку је 1910. године изграђена стаза којом је на њега изашао краљ Никола I Петровић 
Његош (1840–1921) (Brajović, 1987). 
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Поменута два ланца се додирују на крајњем северозападу чиме је између њих 
образован амфитеатар источних дурмиторских падина са низом удубљења. У питању су 
удубљења Алишнице и Црепуљ пољане на северу, затим Валовити до и Локвице у 
средишњем делу и удубљење Калице између Савиног кука и Међеда. 

Трећи, флишни ланац, почиње од Ранисаве (2.084 m нв), па се пружа преко Седлене 
греде (2.227 m нв), Увите греде (2.199 m нв), Вјетрених брда (2.231 m нв), Штита (2.236 m 
нв), Пруташа (2.393 m нв) и завршава се на Пивској планини. Овај ланац се са ланцем 
највиших врхова додирује у средишњем делу код Зубаца и са њим ограђује две долине 
динарског правца. Ради се о Пошћенској долини, на истоку и басену Шкрке,  на западу. 

Јужни, најдужи гребенски ланац почиње од Ивице недалеко од Шавника, а затим се 
наставља преко Боља (2.091 m нв), Лојаника (2.091 m нв) и Ружице (2.092 m нв) и 
завршава се над кањоном Пиве. Између овог и флишног ланца формирана су два велика 
удубљења – Добри до на истоку и Тодоров до на западу. Последњи, најкраћи је 
југозападни ланац који прати кањон Комарнице од Гостаје до села Дужи и познат је као 
гребен Буручковaц (2.094 m нв). 

Поред наведених, у склопу планинског масива Дурмитора, постоје и бројни други 
гребени, међу којима су туристички нарочито атрактивни они са надморском висином 
изнад 2.000 m (слика 6).  

 

 
Слика 6. Највиши врхови Дурмитора 

Извор: http://www.summitpost.org 
 
Пре свих, важно је поменути врх Ђевојка (2.440 m нв), који заједно са Боботовим 

куком (2.523 m нв) и Безименим врхом (2.487 m нв), чини високу, импресивну стену под 
називом Соа Небеска („Подупирач неба“). У групи највиших врхова Дурмитора су и: 
Милошев ток (2.426 m нв), Бандијерна (2.409 m нв), Лучин врх (2.396 m нв), Шарени 
пасови (2.248 m нв) и др. (табела 1). Гледајући у целини на Дурмитору постоји више од 
четрдесет врхова са надморском висином изнад 2.000 m. 
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Уздизање централног планинског масива Дурмитора са високих површи, преко 
којих воде бројни путеви, те разбијеност масива на велики број гребена, ову планину, како 
је раније наведено, чини приступачном до њених највиших врхова, по чему је она 
специфична. Од свих планинских врхова, по својој атрактивности првенствено се 
издвајају Боботов кук, Међед и Савин кук, између осталог и због тога што се са њихових 
видиковаца пружа импресиван поглед на околне дубоке кањоне, заравни и планинске 
врхове. 

 

Језерска површ (Дробњачка површ, Језера дробњачка) представља пространу 
зараван између централног планинског масива Дурмитора,  Сињајевине и кањона Таре. 
Протеже се у правцу север–југ у дужини од око 20 km са највећом ширином око 10 km. 
Просечна надморска висина површи је око 1.450 m. Благо је нагнута од севера ка југу. 
Њен највиши део је на северу изнад кањона Таре (око 1.500 m нв), а најнижи на југу према 
Буковици (око 1.300 m нв). Ова пространа и висока површ формирана је у поремећеним 
кречњацима јуре и тријаса, а мањим делом и у флишоликим горњокредним седиментима 
(Radojičić, 1996). 

Услед акумулације моренског материјала током плеистоцена у виду издужених 
бедема и међуморенских депресија, Језерска површ има благо заталасану површину. 
Моренски материјал су на површ наталожили ледници који су се спуштали са 
дурмиторског масива и Сињајевине. Изнад наслага морена спораднично се издижу 
безводне и усамљене кречњачке главице, док се на равнијим деловима површи јављају 
увале и вртаче (Станковић, 1992; Radojičić, 1996). 

 

 
Слика 7. Језерска површ 

Извор: http://www.summitpost.org 
 
Захваљујући атрактивним пејзажима (слика 7), као и постојању смештајно-

угоститељске и путне инфраструктуре и добре повезаности са ширим околним подручјем, 
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Језерска површ представља туристички атрактиван простор за излетнике, љубитеље 
природе, пешачења, планинског бициклизма и сл.  

Пивска планина представља источни део простране Пивске површи, коју од њеног 
источног дела, Пивске Жупе, дели ток Комарнице–Пиве. Великим делом представља 
високу зараван ограничену кањонима Таре, Сушице, Пиве и Комарнице (Radojičić, 1996). 
Ради се о кречњачкој висоравни која је од главног дурмиторског гребена на истоку 
одвојена дубоком кањонском долином Сушице те стога није прекривена моренским 
материјалом као што је то случај са Језерском површи (Љешевић, 2004).  

Пивска планина се протеже правцем северозапад–југоисток у дужини од око 40 km, 
а највећа ширина јој је око 12 km. Има просечну надморску висину око 1.450 m. Обод 
заравни је нешто виши од њеног средишњег дела и целом дужином се стрмо спушта у 
кањонске долине којима је ограничена (Radojičić, 1996). Генерално овде се могу издвојити 
три висинска нивоа. Најнижи је ниво на коме је смештено село Безује, у јужном, и Доњи 
Унач, у северном делу Пивске планине са надморском висином 1.200–1.250 m. Средњи 
ниво, са надморском висином 1.400–1.480 m, имају подручја Дубљевића, Борковића, 
Пишча, Херцегове Стране, Суморове Горе, Барног дола, Бабића, Јеринића и Жеичног. 
Највиши ниво површи је на 1.750–1.800 m нв (Љешевић,  2004).  

Ова скрашћена површ је углавном безводна јер атмосферске воде због 
преовлађујуће заступљености испуцалих кречњака у њеној геолошкој грађи, највећим 
делом пониру, подземно отичу и избијају у ободним кањонима као снажни и атрактивни 
крашки извори и врела. Пивска планина се одликује карактеристичним крашким рељефом 
представљеним бројним плитким вртачама, увалама и доловима (Radojičić, 1996; 
Љешевић, 2004).  

 

 
Слика 8. Заравњен терен на Пивској планини у пределу села Трса 

Извор: http://www.panoramio.com 
 

Због своје генерално питоме морфологије (слика 8), као и већег броја макадамских 
и асфалтних путева, Пивска планина, попут Језерске површи, постаје све значајнији 
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простор за љубитеље природе, нарочито љубитеље пешачења и планинског бициклизма 
(http://www.visokogorcicg.com) 

 

Волујак је друга висока, пространа и туристички веома атрактивна планинска 
целина која, како је раније наведено, поред планине Волујак обухвата и планине Маглић и 
Биоч (слика 9). Овај високи планински предео, која уједно представља важан део 
Регионалног парка „Пива“, налази се на северозападу истраживаног подручја у граничном 
појасу са Босном и Херцеговином (Републиком Српском) чинећи природну границу 
између две државе (карта 3), заједно са нижим планинама Лебршник (1.985 m нв) и Вучево 
(1.876 m нв). Планинска област Волујака је ограничена речним долинама Врбнице, Пиве, 
Дрине и Сутјеске. Највиши врхови на планини Волујак су Власуља (2.337 m нв) и 
Студенац (2.294 m нв), на планини Маглић то je врх Велики Маглић (2.388 m нв), док су 
на планини Биоч највиши врхови Велики Витао (2.396 m нв), Врста (2.321 m нв) и 
Гледиште (2.273 m нв). У средини између ових планинских масива налази се пространа 
увала Урдени долови у чијем је најнижем делу (1.517 m нв) формирано Трновачко језеро 
(Radojičić, 1996; http://www.visokogorcicg.com).  

 

 
Слика 9. Планине Маглић и Биоч 
Извор: http://www.panoramio.com 

 
Ова пространа планинска скупина, на хидролошком чвору неколико речних 

сливова, захвата површину од око 200 km2. Централно место у овој планинској области 
имају гребени Биоча. Од Биоча се према северу одвајају гребени Маглића, који је 
регресивним радом Мратињске ријеке сужен на уски гребен. Према северозападу изнад 
изворишних кракова се пружа гребен Волујка, а даље према изворишту Мушнице и 
Неретве уски гребен Лебршника (Љешевић, 2004). У претежно кречњачкој области у 
формирању рељефа значајну улогу је имао крашки процес. Током плестоцена, овде су 
формирани и карактеристични ерозивни и акумулативни глацијални облици рељефа 
(Radojičić, 1996). 
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Сињајевина (Сињавина) је висока и пространа планина која се наставља 
југоисточно од Дурмитора, односно Језерске површи, задржавајући динарски правац 
пружања (карта 3). Поред Језерске површи, границе јој чине и реке Тара, Морача, Тушина 
и Буковица. Највећим делом се налази у границама истраживаног подручја. Само на 
крајњем југоистоку, где има и највећу висину, залази на територије општина Мојковац и 
Колашин.  

Сињајевина представља највишу кречњачку зараван у Црној Гори, односно површ 
са надморском висином 1.600–1.900 m (слика 10). Са планинске површи издижу се бројни 
планински гребени, међу којима је велики број оних са висином изнад 2.000 m: Бабин врх 
(2.013 m нв), Велики Пећарац (2.042 m нв), Велики Старац (2.022 m нв), Јабланов врх 
(2.203 m нв), Вранова глава (2.215 m нв), Бабин зуб (2.227 m нв), Савина греда (2.101 m 
нв) и др. На истоку и југоистоку у површ су се усекле реке Бистрица, Штитаричка река и 
Плашница (Radojičić, 1996; http://www.visokogorcicg.com).  

 

 
Слика 10. Планина Сињајевина 
Извор: http://www.montenegro.travel 

 
Различита литолошка основа Сињајевине, нарочито различито понашање кречњака 

и доломита према корозивном процесу, условила је да дуж контактних зона поменутих 
геолошких формација дође до образовања удолина и увала углавном издуженог облика. 
Свакако најзаступљенији облик крашког рељефа на овој планини су вртаче, које су 
посебно  развијене у њеном централном делу. Поред крашких облика, на Сињајевини 
постоје и ерозивни и акумулативни глацијални облици рељефа који су последица 
плеистоценог ледничког рада. 

Генерално, може се рећи да се општи изглед рељефа Сињајевине одликује 
питомошћу чему знатно доприноси и чињеница да је око 90% површине планине 
покривено травном вегетацијом, тј. ливадама и пашњацима (Radojičić, 1996). Сињајевина 
је туристички запостављена, мада првенствено својим рељефом, атрактивним пејзажима и 
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бројним планинарским стазама пружа велике могућности за различите активности у 
природи попут планинарења, планинског бициклизма и сл. 

 

Голија представља планинско било (слика 11) на западу истраживаног подручја 
(карта 3) које се динарским правцем протеже између Никшићког и Гатачког поља. Дужине 
је око 20 km, ширине до 8 km, док јој је средња надморска висина око 1.800 m. Према 
југозападу ова планина се стрмо спушта у удолину Голије и Дуге, а према североистоку 
границу јој чине бројне увале као што су: Шипачно, Јасеново Поље, Липова раван, превој 
Јаворак, Љељена дола, Брезна, Бајово поље, Пејовића поље и др. Највиши врхови иду 
средином планине. Ради се о врховима: Голија (1.942 m нв), Чардак (1.935 m нв), Лисац 
(1.698 m нв), Шишман (1.508 m нв) и Брезови врх (1.160 m нв) (Radojičić, 1996; Љешевић, 
2004). Према Љешевићу (2004) Голија је једна од најкарстификованијих планина Црне 
Горе, те спада у ред најнепроходнијих предела у земљи. На њој су добро развијени и 
површински и подземни крашки облици рељефа. За разлику од крашких, глацијални 
облици рељефа су слабије заступљени јер морфологија ове планине није погодовала 
развијању интензивније глацијације током плеистоцена (Radojičić, 1996). 

 

 
Слика 11. Планина Голија  

Извор: http://www.panoramio.com 
 
Планина Војник се у ланцу наставља југоисточно од Голије (карта 3). Ова 

атрактивна планина са изузетним пејзажима, великим делом прекривена шумским и 
травним покривачем (слика 12), има дужину око 17 km и ширину до 8 km (Radojičić, 
1996). Захвата површину од око 87 km2 (Љешевић, 2004). 
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Слика 12. Планина Војник 

Извор: http://www.dinarskogorje.com 
 

Према северозападу Војник је ограничен превојем Јаворак, а према југоистоку 
површи Крновом. Према северу се планинске падине, у делу Конџила, веома стрмо 
спуштају у кањон Комарницe, а нешто блаже ка заравни Брезана. Према југу, односно ка 
Никшићком пољу, планина се доста стрмо спушта до надморске висине од око 1.000 m, 
где прелази у кречњачку зараван Јасенова поља и Праге. Планина Војник је испресецана 
дубоким удолинама, доловима и вртачама, између којих се издижу бројни врхови: Кита 
(1.338 m нв), Мали Војник (1.773 m нв), Кленова глава (1.883 m нв), Војник (1.998 m m 
нв), Гола брда (1.749 m нв), Јаблан брдо (1.474 m нв) и др. Планина је током плеистоцена 
била заглечерана што је за последицу имало формирање ерозивних и акумулативних 
глацијалних облика на њеној површини (Radojičić, 1996). Планина Војник је 
најимпозантнија кад се гледа са северне стране, са планинског гребена Ивице. 

 

Леденица је планина југоисточно од Врбнице, која са југа ограничава Горњу 
Жупу, а на северу представља својеврстан наставак планине Голије. Простире се 7–10 km 
западно од Пивског манастира и 5–8  km јужно од села Смријечно (карта 3). Састоји се из 
три дела. На истоку је Ружарица са Великим Ковиоцем. То је пространа карстификована 
зараван (слика 13), просечне надморске висине око 1.700 m погодна за планинарење. 
Према западу се наставља полукружни гребен Добрелице, а према северозападу 
планински гребен Леденик. Највиши врх планине је Ружица са надморском висином од 
1.945 m (Љешевић, 2004; http://www.visokogorcicg.com). Леденица је нарочито погодна за 
планинарење и излете у природу. 
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Слика 13. Планина Леденица 

Извор: http://www.visokogorcicg.com 
 
Љубишња се простире између река Таре и Ћехотине и највиша је планина у 

општини Пљевља (карта 3). Протеже се од Косанице до Мештревца у Републици Српској 
(Босна и Херцеговина). Средином планине, од северозапада ка југоистоку уздижу се 
бројни планински врхови међу којима су висински најистакнутији: Шупља стијена (1.497 
m нв), Кобиља глава (1.869 m нв), Мала Љубишња (2.073 m нв), Дерњачиште (2.238 m нв), 
Велик вис (1.805 m нв), Каблови (1.769 m нв), Голи Лисац (1.748 m нв) и др. Упоредо са 
кањоном Таре, око највиших делова Љубишње, простиру се високе крашке заравни: 
Глибаћи, Бобово, Слатина и Оградице, које су на сличним надморским висинама (око 
1.450 m нв) као и Језерска и Пивска површ.  

 

 
Слика 14. Планина Љубишња 
Извор: http://www.meteo.co.me 

 
Геолошки и нарочито морфолошки, Љубишња се доста разликује од осталих 

високих планина у Црној Гори. Веома сложеног и разноврсног геолошког састава и грађе, 
ова планина, са врховима преко 2.000 m нв није била знатније захваћена глацијалном 
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ерозијом, па су стога изостали леднички облици рељефа. Генерално, ради се о 
морфолошки питомој планини, готово без литица која је највећим делом обрасла травном 
вегетацијом и црногоричном шумом (слика 14) (Radojičić, 1996). Као таква, Љубишња је 
веома погодна за излете у природи, планинарске шетње, планински бициклизам и сл. 

 

Поред детаљније представљених планина, на истраживаном подручју постоје и 
друга мања планинска узвишења која се одликују рекреативним и естетским својствима 
захваљујући којима имају потенцијал да постану локације за различите видове планинског 
туризма. То су првенствено планине на северу, североистоку, истоку и југу истраживаног 
подручја: Обзир (1.869 m нв), Лисац (1.769 m нв), Ковач (1.533 m нв), Вис (1.431 m нв), 
Градина (1.345 m нв), Клик (1.366 m нв), Камена гора (1.483 m нв), Црни врх (1.492 m нв), 
Журим (2.036 m нв), Лола  (2.032 m нв) и др. Већина ових планина само делом залази у 
границе истраживаног дела Црне Горе (карта 3). 

 
 
5.2.2 Котлине 
 
На истраживаном подручју, поред мањих котлина (Маочка, Отиловићка и др.), 

најизразитији представник овог облика рељефа је Пљеваљска котлина. Представља 
највеће проширење композитне долине Ћехотине које се налази на североистоку 
истраживаног подручја (карта 3). Котлина се пружа правцем северозапад–југоисток у 
дужини од око 9 km, ширине је 6,5 km са средњом надморском висином дна од 770 m. 
Захвата површину од око 54 km2, од чега равног дела 16 km2. Са дна котлине се издижу 
мањи брежуљци и брда (Стражица, Илино брдо, Плијеш и др.) (Radojičić, 1996), што 
значајно доприноси већој динамици рељефа и њеној већој естетској вредности (слика 15). 
У котлини, на обалама реке Брезнице је подигнуто насеље Пљевља, а развојем град се 
проширио на обале Ћехотине и Везишнице. 

 

 
Слика 15. Пљеваљска котлина са брдско-планинским окружењем 

Извор: Васовић, 2009. 
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Гледано у целини, терен котлине је генерално нагнут од југоистока према 

северозападу те је у том правцу усечен и ток Ћехотине као главни водоток овог простора. 
Дно котлине је ребрасто рашчлањено долинама Ћехотине и њених притока (Васовић, 
2009). 

Пљеваљску котлину непосредно окружују бројна брда међу којима се морфолошки 
истичу Голубиња, Маљевац, Главица, Богишевац, Билибегово Брдо и др. Шире 
посматрано, у рељефу доминирају планине Љубишња, Лисац, Чемерно, Јабука, Бунетина 
и Ковач, као и висоравни Бољанићка, Бобовска, Косаничка и Матарушка.  

На простору Пљеваљске котлине и околног подручја током неогена je билo 
формиранo пространо језеро за време чијег су егзистовања акумулирани раније поменути 
језерски седименти праћени наслагама угља констатованим у бројним басенима шире 
околине Пљеваља. По неким подацима наслаге лигнита захватају простор од 9,8 km2, лево 
и десно од Ћехотине, тј. у Пљеваљској и суседним, мањим котлинама или крашким 
пољима. Mоћност наслага угља је 10–25 m, док процењене залихе износе око 250 милиона 
тона.  

Поменуто језеро је повлачењем оставило бројне језерске (абразионе) терасе 
урезане по ободу котлине, које сведоче о његовом постојању. У плиоценском стадијуму 
развитка језеро је испуњавало велики простор. Тада је на североистоку допирало до 
планинског венца Ковач–Чемерно–Црни врх–Камена гора, на југоистоку до Стожера, на 
југозападу до венца Љубишња–Обзир–Бунетина–Бурен, а на северозападу до Дрине. 
Језеро је у овој фази имало издужен и динарски правац пружања. Својим највишим 
нивоом досегло је до надморске висине од 1.180 m. Било је врло дугачко и прилично уско 
са највећом дубином у Пљеваљској котлини од 400 m. Спуштањем језера, Ћехотина је 
дубила корито, усецала га у акумулираним језерским наносима, а у делу планине Коврен, 
у горњем току, формирала је изразиту клисуру дубине 200–300 m и дужине око 4 km 
(Васовић, 2009).  

Генерално посматрано, морфолошка специфичност простора котлине је релативно 
мала висинска разлика терена на релативно великом простору. Она износи 125 m, јер је 
најнижа кота котлине 750 m нв, а највиша 875 m нв у пределу крша северозападно од 
града. На модификацију рељефа котлине битно је утицао и човек. У делу где су отворени 
површински копови угља првобитни терен је снижен за 15–30 m, а за исто толико је 
повећана висина на местима депоновања јаловине (Васовић, 2009). 

Посматрајући истраживано подручје у целини може се констатовати да је простор 
Пљеваљске котлине и њеног окружења са геоморфолошког аспекта битно различит од 
осталих делова северозападне Црне Горе. Блаже рељефне форме простора Пљеваљске 
котлине и окружења у односу на изражену вертикалну и хоризонталну рашчлањеност 
рељефа осталих делова северозападне Црне Горе, доприносе укупној геоморфолошкој 
разноврсности дестинације. Генерално, питом рељеф котлине и њеног брдског окружења 
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погодује различитим спортско-рекреативним, излетничким активностима 
карактеристичним за овакве пределе.  

 
 
5.2.3. Речне долине 

 
Посебну геоморфолошку специфичност и природну вредност северозападне Црне 

Горе представљају импозантне, туристички атрактивне дубоке речне долине, углавном 
кањонског, а затим и клисурастог типа. Овај простор првенствено је дисециран већим 
дурмиторским кањонима Таре, Пиве, Сушице, Комарнице и Буковице, а потом и мањим 
кањонским долинама Драге, као једине реке са Љубишње, и мањим дурмиторским 
кањонима Врбнице, Грабовице и др. Такође, простор је дисециран и клисурама Ћехотине, 
Селачке и Вашковске ријеке. У оквиру НП „Дурмитор“, подручја са најзначајнијим 
природним вредностима северозападне Црне Горе, налазе се делови кањона Таре, цели 
кањони Сушице и Драге, највиши делови кањонске долине Комарнице, доњи делови 
долина Селачке и Вашковске ријеке.  

Према Васовићу (1985) у кругу пречника од само 50 km, на простору Дурмитора, 
усечено је пет великих кањона (карта 3). Оволика концентрација дубоких импозантних 
кањонских долина не постоји нигде другде у свету, што свакако доприноси 
јединствености овог подручја и његовој укупној атрактивности и туристичкој 
привлачности.  

Интензивно усецање кањона на дурмиторском простору проузроковано је 
повлачењем некадашњег Панонског језера, затим раније поменутим издизањем околних 
заравни и геолошким саставом терена. Панонско језеро је једно време било веома 
пространо и дубоко и бројним заливима оно се завлачило у ободне делове свог басена. 
Такав један залив „пружао се према југу и у њега се негде између Бање Ковиљаче и 
Зворника, уливала и Дрина. Када је Панонско језеро почело отицати отоком кроз Ђердап у 
Црно море, онда се његов поменути залив повлачио према северу и Дрина се по његовом 
дну продужавала. Али је Панонско језеро, отичући, постајало све плиће, те је и Дрина 
морала према њему спуштати своје корито и удубљавати се. То се удубљивање вршило 
идући од ушћа узводно и тако се пренело и на обе главне дринске саставнице Тару и 
Пиву, као и на њихове притоке, Сушицу, Комарницу и Буковицу. Тако је, у ствари, 
отицање и сплашњавање Панонског језера изазвало стварање поменутих кањонских 
долина.“ (Васовић,1985, 373). 

Кањони су усечени у Језерску и Пивску површ које су изграђене првенствено од 
кречњака, доломитичних кречњака, доломита, а затим и еруптивних стена тријаске и 
јурске старости. Јован Цвијић је сматрао да је неколико чињеница утицало на стварање 
ових кањона. Наиме, реке Тара и Пива су долазиле из меканих флишних терена и улазиле 
у карстни простор са знатном количином воде, што им је у изражене падове на уздужним 
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профилима, давало велику ерозиону снагу. Због тога су у кречњачкој заравни Пивске 
планине урезале своја узана корита и долине, при чему је речна ерозија била нешто јача од 
карстификације. Формирање ових кањона отпочело крајем миоцена и трајало кроз цео 
плиоцен и квартар, чиме им се старост датира на преко 11 милиона година (Завод за 
заштиту природе, 2011). 

 

Кањон Таре представља најатрактивнији део долине ове реке, уједно најдуже 
речне долине у Црној Гори. Кањон почиње на територији општине Мојковац код села 
Бистрица, односно код ушћа истоимене реке у Тару, а завршава код Шћепан Поља 
спајањем Таре и Пиве. Пружа се генерално динарским правцем у дужини од око 80 km, од 
чега је је у саставу НП  „Дурмитор“ 59 km кањона (Станковић, 1992). Кањон у дужини од 
25 km, од места где се у Тару улива река Драга, па све до Шћепан Поља чини границу са 
општином Фоча која је у саставу Републике Српске, односно Босне и Херцеговине. Кањон 
Таре уједно представља и југозападну границу општине Пљевља и границу за подручје 
Пиве (карта 3) (Radojičić, 1996). 

Кањон Таре је усечен кроз највише делове Динарида претежно у тријаским и 
јурским кречњацима између планина Сињајевине и Дурмитора са леве (на западу и 
југозападу) и Љубишње и Златног бора са десне стране (на истоку и североистоку). По 
дубини је први у Европи и после Колорада најдубљи на свету (слика 16). Већ између ушћа 
Бистрице и Тепаца кањон је дубок 1.000 m (Radojičić, 1996). Најдубљи је између Великог 
Штуоца (2.104 m нв) и Обзира (1.869 m нв), где досеже дубину од 1.300 m (Brajović, 1987), 
а у најнижем делу (Ђавоље лази) је сужен на свега 2–3 m (Крешић, 1988).  

 

 
Слика 16. Кањон Таре - једна од највећих туристичких  

атракција северозападне Црне Горе 
Извор: https://ekozona.files.wordpress.com 

 
На неколико потеза где је река у подлози испод кречњака открила кластичне стене 

(шкриљце, пешчаре и еруптиве) формирана су долинска проширења. У границама 
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истраживаног простора то су: Премћани, Ђурђевића Тара, Левер Тара, Тепца (Radojičić, 
1996).  

Услед наглашене изломљености уздужног речног профила Таре, у речном кориту 
се јавља више букова као што су: Жута прла, Соколина, Бијело врело, Бјеловац, Бајова 
пећина, Трешњица, Бијеле плоче, Архангел, Црне плоче, Ободина, Ђурашица, Тепачки, 
Сиљевачки, Лизавица, Замрштен, Ноздрућ, Продрта усов, Брштановица, Пећине, Борови, 
Варда, Ћелије, Младићки вир, Вјерновића, Граб, Жањ, Зеленац, Крсманов камен, Кадијин 
камен, Шипчаница, Папратиште, Чегрло, Дебело јошје и Црвена стијена (Љешевић, 1996). 

 

Кањон Пиве, леве саставнице Дрине, такође представља једну од најзначајнијих 
природних атракција северозападне Црне Горе и уз кањон Таре је међу најимпресивнијим 
у држави (слика 17). Овај кањон генерално меридијанског правца пружања, усечен у 
скрашћену Пивску површ, налази се у западном делу истраживаног подручја и 
представља западну границу Дурмитора (карта 3). Има дужину од 33 km и дубину до 
1.100 m (Radojičić, 1996). Убраја се у ред најдубљих и најимпозантнијих кањона у свету. 
Већим делом кањон је у одређеној мери потопљен изградњом ХЕ „Пива“.  

 

 
Слика 17. Кањон Пиве низводно од ХЕ „Пива“ 

Извор: http://www.utnv.org 
 
Кањон Комарнице је још једна од веома значајних природних вредности 

истраживаног подручја која се налази у његовом западном и југозападном делу (карта 3). 
Представља најатрактивнији део долине ове реке (слика 18). Укупна дужина речне долине 
је око 48 km, док се сам кањон пружа од села Комарница па готово до сутока Комарнице и 
Сињца у дужини од око 30 km. Са обе стране кањонске долине пружају се кречњачке 
заравни у којима се Комарница усекла.  
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Слика 18. Кањон Комарнице  
Извор: http://www.summitpost.org 

 
Најдубље место кањона је Орлова главица где је стена површине око 60 m2, која 

„виси“ над кањоном, а висока је у односу на реку преко 550 m. 
 

 
Слика 19. Кањон Невидио - туристичка атракција од изузетног значаја 

Извор: http://www.panoramio.com 
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Посебну геоморфолошку занимљивост и велику туристичку атракцију представља 
део кањона под називом Невидио (кањон Мале Комарнице) код села Пошћење. Кањон се 
пружа у дужини од око 4 km непосредно пре спајања Комарнице са Придворицом. Кањон 
Невидио је  дубок углавном до 300 m, а на појединим местима има ширину свега 2–3 m 
(слика 19). Постоји и једна деоница кањона, која се зове Капија камиказа, дуга око 80 m, а 
понегде широка свега 25 cm. На више места овде се само скоком са стене у реку може 
наставити пролаз кањоном који је ту дубок око 500 m. Кањон је освојен када се у њега 1. 
августа 1965. године спустила екипа од 11 чланова Планинарског друштва „Јаворак“ из 
Никшића (Radojičić, 1996; https://ekozona.wordpress.com).  

 

Кањон Сушице представља један од најспектакуларнијих облика рељефа у 
северозападној Црној Гори. У целости се налази у оквиру НП „Дурмитор“ и једна је од 
његових главних атракција (слика 20). Формирала га је Сушица, лева притока Таре између 
површи Мале Црне Горе и недајског дела површи Пивске планине (карта 3). Кањон је 
усечен од врха до дна у спрудним мезозојским кречњацима па нема никаквих проширења 
нити одступања на његовом уздужном профилу (Љешевић, 1996). 

 

 
Слика 20. Кањон Сушице - дурмиторска атракција  

Извор: http://www.panoramio.com 
 

Кањон Сушице је дуг око 15 km, а дубок око 700 m. Узводно од кречњачког одсека 
Скакала, кањон се наставља у крашку увалу Долове и даље у увалу Шкрке (Radojičić, 
1996). На овај начин кањон Сушице представља својеврстан природни коридор којим се 
може доспети у централне делове  масива Дурмитора, испод његових врхова – Боботовог 
кука и Пруташа.  

Кањон Драге, десне притоке Таре, усечен је у источне обронке планине Љубишње, 

између површи Ограђенице и Бобова и представља још једну од рељефних атракција 

истраживаног подручја. У горњем, изворишном делу слива, долина Драге је шира и плића 
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са блажим нагибом страна. Међутим, низводно од Теловог пања долина добија кањонске 

одлике. Тешко је проходна због стрмих, а понегде и потпуно вертикалних превисних 

страна. На њеном уздужном профилу уочава се неуједначеност нагиба талвега. Кањон 

Драге је дубок до 800 m и дуг 6–7 km са два водопада. У свом најужем делу, који се зове 

Тијесно (слика 21), широк је само 10–12 m (Љешевић, 1996; http://www.montenegro.travel; 

http://www.durmitor.rs).  

 
Слика 21. Кањон Драге  

Извор: Извор: http://www.pk-kanjon-drage.tk 
  
Међу познатнијим мањим дурмиторским кањонима наглашених естетских 

вредности су и кањони Врбнице и Буковице. Кањон Врбнице има дужину од 10,7 km и 
највећу дубину око 750 m код Крагујевих брда. Кањон Буковице је дуг 8,4 km, а код 
Доброг села дубок око 360 m (Stanković, 1992).  

 

Клисура Ћехотине представља најатрактивнији део композитне долине ове реке 
која се налази на североистоку и истоку истраживаног подручја (карта 3). Дужина долине  
је око 140 km, од чега у Црној Гори око 110 km. Сама клисура, усечена у падинама 
планине Коврен, налази се у горњем делу тока, односно слива реке, узводно од насеља 
Вруља. Пружа се генералним правцем југоисток–северозапад у дужини од око 4 km. 
Клисура има стрме стране и дубину 200–300 m (Васовић, 2009; Radojičić, 1996).  

 

Клисура Селачке ријеке, десне притоке Таре, усечена је од пренћанског дела 
површи до Ђурђевића Таре. Долина је у горњем делу плића и паралелна са Таром. Од села 
Чавањ улази се у импозантни клисурасти део долине чија је дубина 400–500 m. Клисура је 
веома стрмих страна, понегде и вертикалних, где поприма карактер и кањонске, тешко 
проходне долине. На уздужном профилу јавља се више прелома што је последица 
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наслеђене морфологије ширег простора, као и хетерогености геолошке грађе подлоге у 
којој је клисура усечена (Љешевић, 1996). 

 

Клисура Вашковске ријеке, исто тако десне притоке Таре, је такође једна од 
туристичких атракција истраживаног подручја. Усечена је у тријаским кречњацима испод 
села Вашкова, са десне стране долине реке Таре. Клисура је дугачка око 2,5 km и дубока 
500–600 m. Клисурасти део долине има веома изломљен уздужни профил и наглашено 
стрме долинске стране (Љешевић, 1996). 

 
 
5.2.4. Крашки облици рељефа 
 
У складу са преовлађујућом заступљеношћу кречњачко-доломитских формација у 

геолошкој грађи великог дела истраживаног подручја, овде су развијени различити 
површински и подземни крашки облици рељефа. Они доприносе укупном 
геоморфолошком диверзитету подручја, а одређени облици крашког рељефа, као што су 
на пример неке пећине, представљају важне природне вредности и туристичке атракције 
дестинације. 

Површински крашки облици рељефа. На подручју сeверозападне Црне Горе 
површински крашки облици рељефа су представљени пољима, увалама, доловима, 
удолинама, вртачама и шкрапама (Radojičić, 1996) о којима је делом већ било речи. 
Притом је важно имати у виду чињеницу да је на формирање крашког рељефа високих 
планина на истраживаном подручју веома снажнан утицај имао и глацијални процес 
изражен током плеистоцена који је дакле претходио савременом крашком процесу 
(Ђуровић и сар., 2010). Може се рећи да су управо увале, долови и удолине заправо 
облици полигенетског порекла, примарно крашко-глацијалног. Ови површински крашки 
облици су пре плеистоцена имали блаже форме, али су потом захваћени глацијацијом, 
када су увале и долови претворени у циркове, а удолине у ледничке долине, продубљени и 
проширени. Тада су створене њихове данашње основне контуре које су под снажним 
утицајем савременог крашког процеса. У вези са наведеним Ђуровић и сарадници (2010) у 
вишим деловима Дурмитора издвајају два генетска типа високопланинских увала - 
глацијалне у највишој зони и глацијално-крашке на нешто мањим висинама. На још 
мањим висинама поменути аутори издвајају и глацијално-флувијалне увале, као трећи 
генетски тип овог облика рељефа.  

Узимајући у обзир чињеницу о снажном утицају глацијалног процеса у образовању 
морфологије увала, долова и удолина у високопланинским деловима истраживаног 
подручја, исти се могу посматрати и као фосилни глацијални облици, односно као 
циркови и ледничке долине. 

 Посматрајући у целини истраживани простор, облици површинског крашког 
рељефа су најразвијенији на Пивској планини, Дурмитору, Сињајевини и Голији. 
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 Како је раније наведено Пивска планина се одликује карактеристичним крашким 
рељефом представљеним пре свега бројним плитким вртачама (слика 22), увалама и 
доловима (Недајно, Кнежевићи, Бојати и др.) (Radojičić, 1996). На простору Пиве, 
карстном ерозијом и другим генетским чиниоцима, настала су и два поља, Црквичко, на 
северу и Брезанско, на југу. 

 

 
Слика 22. Вртаче на Пивској планини 

Извор: http://www.summitpost.org 
 
Црквичко поље се налази на самом северу Пивске планине, готово над ставама 

Пиве и Таре. Поље је у свом североисточном делу отворено према кањону Таре. Са 
осталих страна је уоквирено узвишењима Маће, Сокола и Грабач врха. Површина поља је 
1,5 km2, дужина 3 km, а просечна ширина 300–500 m. Чине га Горње поље, Ченгића поље, 
Доње поље и Враца (Љешевић, 2004). 

Брезанско поље се налази на самом јужном ободу Пивске површи у делу где 
северозападна подгорина планине Војник прелази у површ. Чине га Горња Брезна, Доња 
Брезна и Бајово поље. Дугачко је 18 km, широко 700–3.000 m, док му је површина око 24 
km2, што га сврстава у ред највећих поља у карсту Црне Горе уопште (Љешевић, 1975).   

 

Различита литолошка основа, посебно различито понашање кречњака и доломита 
према ерозивним процесима, условила је да дуж контактних зона углавном са флишним 
формацијама дође и до формирања поменутих увала и удолина као доминантних облика 
површинског крашког рељефа на Дурмитору којих овде има више десетина. Такође, овде 
су добро развијене и вртаче различитих форми. Међу увалама и удолинама на Дурмитору 
се издвајају пре свега: Добри до, Тодоров до, Шкрка, Локвице, Алишница, Долови и др.  

Увала Добри до (1.650 m нв), формирана на контакту кречњака и флиша, налази се 
на путу Жабљак–Трса. Ова пространа увала, дужине 3.350 m и ширине до 1.500 m 
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(Ђуровић и сар., 2010) пружа се равце северозапад-југоисток. Обод увале се степеничасто 
спушта према најнижем средишњем делу удубљења којим тече периодични водоток. 

Тодоров до је валовита увала у коју се из Доброг дола прелази преко превоја 
Пријеспе (1.820 m нв). Има дужину око 750 m и ширину до око 500 m (Ђуровић и сар., 
2010). У њој су врло добро очувани трагови ледничке ерозије. Од средишњих делова ове 
увале, терен се степеничасто уздиже према Пруташу, а према северозападу се прелази у 
Бљуштурни до и даље на Пивску планину (Radojičić, 1996). 

Шкрка (1.700 m нв) је увала на југозападу, дубоко испод највиших врхова 
Дурмитора. Дугачка око 2,5 km, а широка до 1,2 km. Формирана је на контакту кредног 
флиша и тријаских кречњака. У једном делу увале налазе се бројне вртаче, а по стрмим 
падинама Боботовог кука, у дужини од око 2 km, протеже се 200–300 m широко 
сипариште сачињено од веома крупних комада стена. По дну увале се налазе сачуване 
морене, а по њеним странама мутониране стене као остаци ледничке ерозије. Према 
Шареним пасовима стране ове импозантне увале се издижу степеничасто, а према 
Пруташу веома стрмо. Увала Шкрка је према северозападу отворена и преко Долова и 
Скакала савијајући се према североистоку продужава се у кањонску долину Сушице. 

Локвице (1.700 m нв) спадају у ред најпространијих дурмиторских увала. Почиње 
испод стрмих одсека Боботовог кука, Мининих богаза и Шљемена, па се степеничасто 
спушта према североистоку све до Црног језера. Локвице више имају изглед удолине у 
којој се налази више мањих увала. На стрмим странама око Локвице формирала су се 
велика, углавном висока сипаришта, а на њеном неравном дну су бројне мање вртаче 
(Radojičić, 1996). 

Северније од Локвица дуги је низ увала, које се протежу од подножја Боботова 
кука према истоку и североистоку. То је предео Горње и Доње Алишнице која се наставља 
у Црепуљине пољане те преко кречњачког превоја прелази у дубоку увалу Долове, испод 
стрмих одсека Црвене греде, а затим у удолину под називом Млински поток. Низ увала 
Алишнице је сличан низу увала Локвице, с тим што су прелази између алишничких увала 
стрмији (Radojičić, 1996). Такође, овде је важно поменути да се у ували Долови налази 
вртача Велики до (атар села Босаче) дужине 400 m, ширине 200 m и дубине 60–90 m. 
Густина вртача на Штуоцу прелази 120 по km2, а у Тонзи (зараван - Мала Црна Гора) 
више од 150 вртача по km2 у (Љешевић, 1975; Љешевић, 1996). 

Северни део Дурмитора је мање вертикално рашчлањен и има наглашенији 
карактер крша. Тако се на крајњем северозападу овог простора, између кањона Таре и 
Пиве, налази поменута веома скаршћена кречњачка зараван Мале Црне Горе чија је 
просечна надморска висина 1.450 m.  

 

Као што је раније наведено и на Сињајевини су такође развијени површински 
крашки облици рељефа. Најразвијеније су вртаче и то у њеним средишњим деловима. И 
на овој планини постоји већи број увала међу којима оне веће називају пољима. У 
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средишњем делу су таква поља Тушинско, Кричачко и Шаранско. Други низ чине: Одраг 
поље, Суво поље, Драгошевац. Трећи низ, североисточно, чине Пашино поље и Смољан 
поље. У Шаранцима је пространа увала Погрижде, везана према западу на Јаблан поље, а 
ка истоку на Дједово поље. У Шаранцима је и велика увала звана Гомила. Такође и изван 
граница истраживаног подручја, на крајњем југоистоку Сињајевине, постоји већи број 
увала (Radojičić, 1996). 

 

Голија је, како је већ наведено, једна од најкарстификованијих планина Црне Горе 
и као таква спада у ред најнепроходнијих предела у земљи (Љешевић, 2004). То се 
нарочито може рећи за југоисточне и југозападне делове ове планине који су изграђени од 
чистих кречњака те имају карактер дубоког крша. Овде су површински крашки облици 
представљени шкрапама, шкриповима и вртачама (Радојичић, 1996). 

 

Подземни крашки облици рељефа. Пећине и јаме потенцијално представљају 
веома важан део туристичке понуде истраживаног подручја. Тектонски покрети који су 
довели до разламања круте карбонатне масе погодовали су на значајном делу овог 
простора развоју карстног процеса по дубини. То је омогућило настанак веома дубоких 
јама како оних на Дурмитору, које се налазе баш у зони дурмиторске дислокације, тако и 
оних које нису још испитане у пределу дубоког карста Пивске планине, Вучева и Голије 
(Љешевић, 2004). Стога је овај простор од стране Љешевића (1986) назван „спелеолошким 
Елдорадом“. 

Имајући у виду простор централног дела северозападне Црне Горе, који захвата и 
НП „Дурмитор“, истиче се податак да 92% његове територије има карбонатну подлогу, па 
су спелеолошки објекти овде врло развијени и представљају значајан спелеолошки 
полигон. У оквиру националног парка су евидентирана 304 спелеолошка објекта, од којих 
186 пећина и 118 јама (Љешевић, 1996). Висинска разлика између најнижег спелеолошког 
објекта (Мијића пећина на локацији Вашковске стене, кањон Таре, 418 m нв) и највишег 
(Безимена јама на локацији Сљеме, 2.390 m нв) износи 1.972 m. Изнети подаци указују на 
изузетну развијеност крашког процеса у овом делу истраживаног подручја (Милинчић и 
сар., 1996). 

Међу туристички најзначајнијим пећинама истраживаног простора истичу се: 
Ледена пећина (слика  23), Партизанска пећина, Водена пећина, Мила, Титова пећина 
(заправо окапина – благо повијени кречњачки одсек), Симова (Жугића) пећина, пећина 
Отеша у Пиви (Касалица, 1986). О овим пећинама биће више речи у оквиру поглавља 
везаног за облике туризма, тачније за спелеотуризам. 
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Слика 23. Ледена пећина - туристичка атракција Дурмитора 

Извор: http://www.summitpost.org 
 

Важно је рећи да у Пиви нема много пећина што је последица велике 
рашчлањености рељефа. Такође, одређени број ових облика рељефа је недоступан јер је 
потопљен акумулацијом ХЕ „Пива“ (Љешевић, 2004). 

Међу јамама на овом простору нарочито се истиче објекат на локацији Вјетрена 
брда поред саобраћајнице Жабљак – Трса– Плужине око 11 km југозападно од Жабљака. 
Овде се на надморској висини од 2.196 m налази најдубља Jама нa Вјетреним брдима 
(слика 24), дубока 755 m. Представља круну спелеолошких истраживања на Дурмитору 
која су почела још 1970. године, а открили су је 1984. године чланови пољског 
спелеолошког клуба „KKS“ из Катовица (http://www.asak.org.rs).  

 

 
Слика 24. Јама на Вјетреним брдима - туристичка атракција Дурмитора 

Извор: http://www.ota-simicek.net 
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Такође, веома значајни јамски системи су и они у Малом ломном долу, у 
Обручинама, као и Тодорова јама у Горњем Уначу у Пиви. Јама у Малом ломном долу се 
налази источно од Јаме на Вјетреним брдима. Спелеолошким истраживањима утврђена јој 
је дубина од 605 m и укупна дужина канала од 1.870 m. Откривена је 1984. године када је 
била друга јама по дубини у бившој СФР Југославији те је стога добила назив и Велика 
јама (Милинчић и сар., 1996).  Данас је ово четврта јама по дубини на простору бивше 
СФРЈ (Крешић, 1988). Улаз у јаму се налази на надморској висини од 2.020 m. До јаме се 
може доћи најпре асфалтним путем са којег се одваја код извора Студенац подно Малог 
ломног дола, а затим пешке планинском стазом.  

Јамски систем у Обручинама се налази на југозападном ободу националног 
парка, јужно од Лојаника. Карактеристичан је по разгранатости вертикалних канала и по 
већем броју улаза. Овај систем чине три посебна, али међусобно повезана јамска система. 
Улаз у јаму је на 2.140 m. Дубина јаме је 467 m, а укупна дужина канала 4.200 m. Јама има 
више назива, а најчешће се користе називи јама Са улазима или Петогрла (Милинчић и 
сар., 1996). До ове јаме се може доћи након одвајања са асфлатног пута код Шарбан локве 
планинарском стазом према горњем току Комарнице.  

Као потенцијално туристички важан спелеолошки објекат битно је поменути и 297 
m дубоку Тодорову јаму у Горњем Уначу у Пиви (Љешевић, 2004). 

 
 
5.2.5. Глацијални облици рељефа 
 

Како је раније констатовано на високим планинама северозападне Црне Горе 
савременом крашком  процесу  претходио  је  интензиван плеистоцени глацијални 
процес који је у многоме образовао основне контуре савремених површинских крашких 
облика рељефа (Ђуровић и сар., 2010). Бројне високопланинске увале и долови током 
плеистоцена имали су улогу циркова, а удолине - ледничких валова, па се исти могу 
посматрати делом и кроз призму ерозивних фосилних глацијалних облика морфолошки 
измењених савременим крашким процесом. По ободу, односно у подножју високих 
планинских гребена, аклумулиран је моренски материјал у виду моренских бедема као 
акмумулатвних глацијалних облика. Центар глацијације истраживаног подручја био је 
Дурмитор, али су и друге високе планине биле захваћене глацијалним процесом, пре свих 
Сињајевина, Волујак и Војник. 

 

Дурмитор је за време плеистоцена био захваћен снажном глацијацијом. Моћни 
ледници, велике ерозивне и акумулативне моћи и дугог трајања, оставили су бројне 
облике у рељефу (циркове, валове, преиздубљења у валовима) и омогућили постанак и 
развој интересантних хидрографских објеката, међу којима се посебно истичу туристички 
атрактивна глацијална језера чији су басени настали управо радом ледника (Црно језеро, 
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Мало језеро, Змијиње језеро, Шкрчка језера, Сушичко језеро, Валовито језеро и др.). На 
местима акумулације морена и заосталих партија отпорнијег кречњака су ниске издужене 
косе - моренски бедеми и кречњачка узвишења - хумови (Станковић, 1992). 

Према Ј. Цвијићу који је 1897. године први утврдио трагове леденог доба на 
Дурмитору, снежна граница за време најинтензивније глацијације налазила се на 
надморској висини од око 1.400 m, а при повлачењу ледника на ивици главне дурмиторске 
масе, на надморској висини од 1.780 m, односно 1.925 m. Сматра се да је плеистоцена 
глацијација Дурмитора3 била јача од савремене залеђености Алпа. Ледничке трагове на 
Дурмитору после Ј. Цвијића, испитивао је 1929. године Б. Ж. Милојевић. Откривено је 
дванаест већих циркова међу којима су неки од најспектакуларнијих Велика Калица са 
ледником Дебели Намет (слика 25), затим Шкрка, Валовити до, Горња Алишница, цирк 
Валовитог језера, Добри до и др. 

 
 

 
Слика 25. Цирк Велика Калица са ледником Дебели Намет на ободу 

Извор: http://www.summitpost.org 
 
Просечна надморска висина на којој се налазе дурмиторски циркови је око 1.900 m, 

при чему се циркови на присојним странама планинског масива на висинама већим за 50–
100 m. Сличне разлике постоје у висини снежне границе која се кретала од 1700–1900 m 
нв. То значи да су у области вечног снега и леда остајали сви врхови који су били 
покривени дебелом масом леда, па су се из циркова ледене реке разилазиле на све стране. 
Рачуна се да је укупна површина ледничког покривача на Дурмитору износила око 230 
km2 (Лазаревић, 1994). 

                                                
3 Од некада пространог и моћног плеистоценог ледничког покривача на Дурмитору, преостао је само један минијатурни ледник под 
називом Дебели Намет који се налази у највишем делу цирка Велике Калице (Djurović, 2012).  
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Са источне стране главног дурмиторског гребена, према Језерској површи, кретала 
су се четири ледника. Њихова дужина износила је од 2,5–6 km. Састајали су се на месту 
где се данас налази Црно језеро. Поред поменутих, на Језерску површ приспевало је још 
неколико краћих ледничких језика који су се спајали на овој површи у источној 
подгорини Дурмитора и тако стварали јединствен леднички покривач или суподински 
ледник који је захватао површину од око 140 km2. Већи део ледничког материјала, који су 
ледници донели са Дурмитора, наталожен је на Језерској површи (слика 26). Дебљина 
моренског материјала (чеоне морене се јављају у четири низа) местимично износи око 60 
m. Била би још и већа да ледници који су се одвајали од суподинског ледника нису однели 
моренски материјал у оближње кањоне.  

 

 
Слика 26. Моренске наслаге покривене травном вегетацијом у подножју Савиног кука 

Извор: http://www.summitpost.org 
 
Од суподинског ледника одвајали су се више краћих и два дужа ледничка језика: 

жабљачки и ледник који се кретао Пошћенском долином. Жабљачки ледник почињао је од 
Црног језера. Његова дужина, од Црног језера до Пирлитора, износила је 15 km, али ако се 
њој дода дужина Алишничког ледника, који је такође хранио жабљачки ледник, онда 
укупна дужина жабљачког ледника износи 21 km. Ширина жабљачког валова, изграђеног 
за време старије глацијације, износи до 800 m. У старији, усечен је млађи валов, изграђен 
за време вирмске глацијације. Његова ширина износи око 150 m, а дубина око 100 m. 
Други већи ледник, који се одвајао од суподинског ледника на висоравни Језера, кретао се 
према југоистоку, ка долини Буковице. Био је дужи од 5 km. 

Од дурмиторског гребена, према југу су се кретала два паралелна ледника сличне 
дужине. Један се кретао долином Комарнице - комарнички ледник, а други удолином 
Бобан-Крњача. Њихова дужина износила је по 15 km. Чела ледника силазила су све до 
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надморске висине од 1.000 m, тј. до изнад кањона Комарнице, одакле су се 
стропоштавали. То су били висећи ледници. 

Са западне стране Дурмитора, постојала су такође два дужа ледника: ледник Пирни 
до и Сушички ледник. Ледник Пирни до био је дугачак 7,5 km. Чеоне и бочне морене 
наталожио је на надморској висини од 1.400 m, у близини долине Пиве, према којој се 
кретао. Сушички ледник (дебљине 350 m) је полазио из шкрчког цирка, кретао се око 5 km 
долином Сушице и онда се отапао, на надморској висини од 1.140 m. На месту где се 
некад ледник отапао, сада се налази Сушичко језеро, које је заграђено чеоном мореном.  

Сви дурмиторски ледници, који су се спуштали са централног планинског масива, 
градили су имресивне долине међу којима се својом величином издвајају долине 
Алишничког, Локвичког, Сушичког, Пошћенског, Каличког, Комарничког и Пирнидолског 
ледника (Љешевић, 1996). 

Моренског материјала има доста само на Језерској површи, док су на осталом 
простору морене ретке, а нарочито су ретке чеоне морене. Утврђене су на два места: у 
валову Пирни до и код Сушичког језера. Томе је узрок, као што је речено, чињеница да је 
дурмиторски планински масив са свих страна ограничен дубоким кањонима, према којима 
су се кретале „ледничке реке“. Због тога, дурмиторски ледници долазили су само до ивице 
кањона, а онда су се стропоштавали низ стрме кањонске стране. На тај начин, у кањоне 
Таре, Комарнице и Пиве, падао је, заједно са ледом, и сав моренски материјал. Брзе реке 
су га захватале и носиле даље, таложећи га дуж својих долина и долине Дрине. Сведоци 
тога су бројни. У Шћепан Пољу на саставцима Пиве и Таре, дебљина флувиоглацијалног 
материјала износи преко 20 m.  

Дакле, зато што је већина дурмиторских ледника била висећа, највећи део 
моренског материјала, однет је у околне кањоне. Изузетак чини Језерска површ, тј. 
површина коју је покривао велики суподински ледник, односно платоски ледник 
(Љешевић, 1996). У том моренском материјалу образовао се већи број језера, због чега 
источна подгорина Дурмитора и носи назив Језера. На Дурмитору би било више језера да 
планина није изграђена од кречњачких стена које пропуштају воду. Због тога су се језера 
очувала само у моренском материјалу или на некој непропустљивој стени  (Лазаревић, 
1994). 

 

У високопланинској области Волујака глацијација није била изражена као на 
Дурмитору, али је ипак леднички процес оставио значајне трагове на морфологију ове 
планинске области. Већи ледници формирали су се у централном делу Волујака и у раније 
поменутој ували Урдени долови, која је тада била претворена у цирк, а где је формирано 
атрактивно Трновачко језеро. И многе друге крашке увале током плеситоцена су биле 
претворене у циркове из којих су се низ стрме планинске стране према околним долинама 
спуштали леднички језици. Конкретно ледник из Урдених долова, који су отворени према 
северозападу преко долине Суве, кретао се према долини Сутјеске. Ледник који се 
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формирао у цирковима на источној страни Маглића кретао се према Улобићу и Пољани и 
у зони отапања у Сухој гори образовао моренске бедеме. У цирковима Великог крша, 
Горњег дола и Гледишта на Биочу, формирали су се ледници који су се кретали према 
истоку и југоистоку, а који су моренски материјал наталожили на подручју Кошара, 
Јаворка и Брљева. Управо радом ледника овде је образована долина Суводо између 
Јаворка и Пиве. Из циркова са Јајца и Бичких греда спуштали су се ледници према 
Штирну и Оштрој греди где су акмулирали моренски материјал. Такође, више моренских 
бедема има у селима Зуква, Стубица, Стабна и Милошевићи у сливу Врбнице. Управо у 
овом делу, на падинама Волујака, су два ледничка језера - Велико и Мало Стабањско. 
Такође, мањи фрагменти моренских наслага сачувани су на површи Вучја и на Препеличју 
(Radojičić, 1996).     

  
На Сињајевини, пространој високопланинској заравни, плеистоцена глацијација је 

имала платоски карактер. У складу са том чињеницом, у највећем делу планине нема 
моћнијих наслага моренског материјала. Углавном се ради о подинским моренама. 
Главнину моренског материјала ледничке масе су однеле са планине стропоштавајући се у 
ободне дубоке кањоне. Највећи ледник на Сињајевини кретао се дуж Плашнице, од 
највиших врхова планине према Колашинској котлини. Друго подручје нагомилавања 
моренског материјала било је у долини Бистрице где морене покривају велики простор и 
завршавају се код ушћа поменуте реке у Тару. На Сињајевини је значајан и ледник у 
њеном северном делу који се кретао удолином Зминице. Управо иза морене, коју је 
образовао овај ледник, настало је атрактивно Зминичко језеро које се налази у границама 
истраживаног подручја. С тим у вези важно је рећи да је моренски материјал са 
Сињајевине наталожен и око оближњих Рибљег и Вражјег језера која се такође налазе у 
границама истраживаног простора. Од важнијих глацијалних облика на Сињајевини битно 
је поменути и цирк у њеном југоисточном делу, високо изнад кањона Таре, у којем је 
формирано Забојско језеро (Radojičić, 1996). Овај атрактивни лимнолошки објекат се 
налази у границама НП „Дурмитор“, у делу који припада територији општине Мојковац, 
дакле на ободу истраживаног подручја. 

 

И на планини Војник глацијални процес је битно утицао на стварање основних 
црта рељефа. Током плеистоцена главна акумулација ледничког леда била је у високим 
увалама и доловима смештеним између планинских врхова. Овде су циркови мањих 
димензија, а ледници су се из њих низ планинске падине кретали у различитим правцима. 
Главнина ледника се кретала према северу у долину Комарнице и на зараван Брезана. У 
правцу запада, од највишег врха планине према ували Жива, кроз дубоко усечену долину, 
кретао се ледник који је транспортовани моренски материјал акумулирао у поменутој 
ували. На крају, важно је поменути и леднике који су се са планине Војник спуштали 
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према истоку и североистоку, један из мале увале према Крушевицама, а други са Орлова 
брда у Мокро (Radojičić, 1996). 
 

 

5.3. КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ВРЕДНОСТИ 
 

Анализом климатских карактеристика може се одредити вредност климе за 
одговарајуће врсте туризма. Притом је неопходно уважавати чињеницу да је клима 
директна и индиректна туристичка вредност, јер се на различите начине одражава на 
друге природне карактеристике. Директна туристичка вредност је онда када се користи за 
хелиотерапију и зимске спортове на снегу, а индиректна када делујући на водене објекте, 
рељеф, биљни и животињски свет, условљава многе њихове туристичке компоненте. Како 
клима директно и индиректно делује на температуру воде, изглед и раст вегетације, 
услове станишта човека и животиња, особености снежног покривача, дужину зимско-
спортске и летње купалишне сезоне, затим на услове за одвијање саобраћаја, на појаву 
временских непогода и др., намеће се нужност њеног студиозног проучавња. Клима 
представља чест садржај у средствима туристичке пропаганде и основу афирмације 
подручја на туристичком тржишту. Уз то, клима планинских предела делује стимулативно 
и седативно на људски организам, те се уважава као основа климатотерапије (Станковић, 
1994a).  

Климатске одлике у планинским пределима попут северозападне Црне Горе, имају 
карактер природних туристичких вредности и атрактивности што им даје улогу фактора 
који утиче на формирање различитих облика туристичких кретања (Ромелић, Ћурчић, 
2001). Клима је овде значајан и незаобилазан чинилац приликом туристичке валоризације 
простора. Наиме,  клима уз остале природне погодности чини један од предуслова за 
развој туризма на овом подручју (Mitrović, Micev, 2010). Од нарочитог су значаја 
климатски услови и метеоролошке појаве које представљају основу за рекреацију и зимске 
спортове (Остојић,1983). 

Специфичност климе истраживаног подручја огледа се у свакодневном сударању 
метеоролошких процеса дијаметрално супротних карактеристика, са великим термичким 
асиметријама и са најразличитијим физичким особинама (Mitrović, Micev, 2010), што је 
последица утицаја већег броја климатских фактора. Поред географске ширине, 
приоритетан утицај на климу овде имају релативна близина мора и изузетно рашчлањен, 
морфолошки сложен рељеф. Тако се услед поменуте близине мора истраживано подручје 
налази на додиру израженог маритимног са континтенталним климатским утицајем, што 
битно дефинише климу овог простора. Узимајући у обзир наглашену вертикалну 
рашчлањеност терена, рељеф на истраживаном подручју има улогу веома снажног 
климатског фaктора чијим се деловањем овде образују различити типови климе 
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првенствено они са планинским и котлинским обележјима. Међу осталим битним 
факторима, тачније климатским модификаторима, су пре свега разноврстан биљни 
покривач, као и снежни покривач који значајним делом године покрива подручје 
северозападне Црне Горе, нарочито њене високопланинске пределе.  

Из свега поменутог, у границама истраживаног подручја се често на веома малом 
хоризонталном растојању јављају битне климатске и микроклиматске разлике на које не 
могу потпуно реално да укажу подаци са званичних метеоролошких станица. На основу 
ових података могу се сагледати само генерални климатско-метеоролошки услови 
истраживане регије. 

У прилог свеобухватнијем сагледавању климатских карактеристика истраживаног 
подручја, а пре анализе климатских прилика на основу података са метеоролошких 
станица, важно је указати на позицију северозападне Црне Горе у оквиру Кепенове поделе 
климата. Према климатској рејонизацији Црне Горе базираној на Кепеновој подели 
климата, највећи, планински део истраживаног подручја генерално припада умерено 
хладном и влажном, снежно-шумском климату (Df), док је за подручје Пљеваљске 
котлине карактеристичан умерено топли и влажни климат (Cf). Поменути Df климат је 
заступљен са подтиповима Dfs"bx" и Dfs"cx". За ове подтипове карактеристична је 
температура ваздуха најхладнијег месеца испод -3°C, а најтоплијег изнад 10°C. То је 
умерено хладна или тзв. бореална или снежно-шумска и стално влажна клима, што 
потврђује Валтеров климадијаграм који показује да на овом подручју нема аридног 
периода.  Овде је летња сума падавина мања од зимске. Примарни утицај на појаву 
влажних периода током године има надморска висина. Зиме су хладне и снежне. До око 
1.500 m нв просечна температура ваздуха најтоплијег месеца је нижа од 22°C, али четири 
и више месеци у просечној години имају температуре више од 10°C. Изнад 1.500 m нв 
лета су свежа, односно мање од четири месеца у току године имају просечну температуру 
вишу од 10°C. За годишњни ток падавина карактеристична су два максимума, примарни и 
секундарни (Burić, Micev, 2008). На подручју Пљеваљске котлине умерено топли и 
влажни климат (Cf) је заступљен у виду подклимата Cfwbx" што значи да је температура 
најхладнијег месеца виша од -3°C, док је средња температура најтоплијег месеца нижа од 
22°C. Током године нема изразито сувих периода, а најмање падавина је у зимском 
месецу. У току године јављају се два максимума, примарни и секундарни (Burić, Micev, 
2008; Васовић, 2009).  

За анализу општих климатских карактеристика северозападне Црне Горе 
коришћени су расположиви вешегодишњи подаци о вредностима климатских елемената 
са мерних станица: Жабљак (1.450 m нв), Пљевља (784 m нв), Плужине (700 m нв) и 
Шавник (840 m нв). Притом мерне станице Жабљак и Пљевља улазе у ред синоптичких 
или главних метеоролошких станица, док станице Плужине и Шавник припадају 
категорији климатолошких (http://www.meteo.co.me).  
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У складу са обезбеђеним подацима о вредностима климатских елемената исти су 
анализирани за следеће мерне станице и одговарајуће периоде: 

• температура ваздуха - за мерне станице Жабљак и Пљевља у периоду 1981–2010. 
године и за мерне станице Плужине и Шавник у периоду 2000–2010. године (Завод 
за хидрометеорологију и сеизмологију, 2014); 

• ветар - за мерне станице Жабљак и Пљевља у периоду 1960–1979. године 
(Касалица, Љешевић, 1997);  

• релативна влажност ваздуха - за мерне станице Жабљак и Пљевља у периоду 
1981–2010. године и за мерну станицу Плужине у периоду 2000–2010. године 
(Завод за хидрометеорологију и сеизмологију, 2014); 

• облачност - за мерне станице Жабљак и Пљевља у периоду 1981–2010. године и за 
мерне станице Плужине и Шавник у периоду 2000–2010. године (Завод за 
хидрометеорологију и сеизмологију, 2014); 

• инсолација - за мерне станице Жабљак и Пљевља у периоду 1981–2010. године 
(Завод за хидрометеорологију и сеизмологију, 2014); 

• количина падавина и висина снежног покривача - за мерне станице Жабљак и 
Пљевља у периоду 1981–2010. године и за мерне станице Плужине и Шавник у 
периоду 2000–2010. године (Завод за хидрометеорологију и сеизмологију, 2014). 

 

 

5.3.1. Температура ваздуха 
 
Температура ваздуха je климатски елемент који је значајан пре свега са аспекта 

развоја летњег и зимског спортског туризма (Касалица, Љешевић, 1997). Највећи утицај 
на туристичка кретања температура ваздуха има посебно када је у питању дужина и 
квалитет летње и  зимске туристичке сезоне. За купалишни туризам најнижа граница 
средње температуре ваздуха је 20°С, а воде изнад 18°С, док је за зимски туризам 
детерминанта висина и трајање снежног покривача и ниска температура ваздуха, испод 
0ºС (Лековић, 2012). За планинске пределе, какав је велики део северозападне Црне Горе, 
нарочито су значајни временски периоди са негативним температурама ваздуха, као 
једним од предуслова за појаву и задржавање снега неопходног за тзв. зимско-
рекреативну активност која чини најважнији сегмент туристичких кретања на планинама 
истраживаног простора (Ромелић, Ћурчић, 2001). 

Узимајући у обзир пре свега висинске положаје мерних станица у Жабљаку (1.450 
m нв), Пљевљима (784 m нв), Плужинама (700 m нв) и Шавнику  (840 m нв), као и 
котлински положај Пљеваља, вредности, а нарочито међусобни односи средњих месечних 
и годишњих температура ваздуха на овим станицама (табела 2), највећим делом су 
очекиване. Наиме, на висински најистакнутијој метеоролошкој станици Жабљак током 
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читаве године средње месечне температуре ваздуха су најниже што као резултат даје и 
убедљиво најнижу просечну годишњу вредност овог елемента (5,4°C). Супротно томе, на 
најнижој станици у Плужинама, током једанаест месеци у години (осим у септембру), 
средње месечне темпертуре ваздуха су највише што резултира и највишом просечном 
годишњом вредношћу (9,7°C). Мада се станица у Пљевљима налази на нешто нижој 
надморској висини у односу на станицу у Шавнику, у Пљевљима је због њеног котлинског 
положаја и честе изложености температурној инверзији, током целе године у просеку 
температура ваздуха нижа, па је самим тим и просечна годишња вредност нижа за 0,5°C 
(табела 2). Притом током поређења средњих месечних и годишњих вредности 
температура ваздуха на ове две станице треба имати у виду да је разматрани период за 
станицу у Пљевљима тридесет, а за станицу у Шавнику једанаест година.   

Пре свега услед поменутог котлинског положаја и изложености температурној 
инверзији, Пљевља су после Жабљака зими најхладнији град у Црној Гори. Положај 
Пљеваља у котлини окруженој планинама, а делимично и голим крашким висоравнима, 
главни су узрок зимским хладноћама. Са околног високог планинског простора зими се 
спушта хладан ваздух, који се наталожи и устали на дну котлине, узрокујући велике 
хладноће. Иако је испресецана клисурастим долинама Ћехотине, Везичнице и Брезнице, 
Пљеваљска котлина је прилично затворена, без могућности значајнијег проветравања и 
стога представља типски пример подручја са температурном инверзијом и честим маглама 
(Васовић, 2009). 

 

Табела 2. Средње месечне и средње годишње температуре ваздуха (°C) за м.с. 
Жабљак, Пљевља, Плужине и Шавник у вишегодишњем периоду  

Месец 
Мет. ст. 
(период) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Жабљак 
(1981–2010) 

-3,5 -3,5 -0,4 3,8 9,4 13,1 15,2 14,9 10,5 6,5 1,3 -2,3 5,4 

Пљевља 
(1981–2010) 

-1,8 -0,2 4,0 8,3 13,4 16,6 18,5 18,3 14,0 9,7 4,0 -0,4 8,7 

Плужине 
(2000–2010) 

-0,1 0,9 4,7 9,0 14,2 17,4 19,6 19,5 13,9 10,7 5,7 0,9 9,7 

Шавник 
(2000–2010) -0,8 0,6 4,3 9,1 13,7 16,9 19,1 19,0 14,1 10,2 4,9 0,5 9,3 

Извор: Завод за хидрометеорологију и сеизмологију, 2014. 
 
Анализирајући годишње токове средњих месечних температура ваздуха за четири 

разматране мерне станице (графикон 1), може се констатовати да су они међусобно веома 
слични. Наиме, на свим станицама средње месечне температуре ваздуха континуирано 
расту од  јануарско-фебруарског минимума на станици Жабљак, односно јануарских 
минимума на остале три станице, ка јулским максимумима, да би затим вредности на свим 
станицама континуирано опадале према крају године и даље ка поменутим минимумима 
(графикон 1). При анализи средњих месечних температура ваздуха за четири станице, 
важно је приметити да је најдужи четворомесечни период (децембар–март) са негативним 
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вредностима карактеристичан за Жабљак (табела 2), што је веома важно са аспекта зимске 
туристичке сезоне, односно одржавања снежног покривача на Дурмитору као 
најзначајнијој дестинацији зимско-спортског туризма у Црној Гори. 

 

 
Графикон 1. Средње месечне температуре ваздуха (°C) за м.с. Жабљак, Пљевља,  

Плужине и Шавник у вишегодишњем периоду 
Извор: Завод за хидрометеорологију и сеизмологију, 2014. 

 
Највеће годишње колебање средњих температура ваздуха је на станици Пљевља 

где температурна амплитуда износи 20,3°C (VIImax=18,5°C; Imin= -1,8°C). На станици 
Шавник годишња амплитуда износи 19,9°C (VIImax=19,1°C; Imin= -0,8°C), на станици у 
Плужинама амплитуда је 19,7°C (VIImax=19,6°C; Imin= -0,1°C), док је најмања на станици 
Жабљак са вредношћу 18,7 °C (VIImax=15,2°C; I,IImin= -3,5°C). 

На основу анализе средњих температура ваздуха у вишегодишњем периоду према 
годишњим добима, осим констатације да су на свим станицама зимске температуре 
најниже, а летње највише, могу се уочити и још неке специфичности међусобних односа 
температурних вредности. Поред осталог, важно је истаћи да просечне зимске 
температуре имају негативне вредности само на станицама Жабљак и Пљевља, као и да су 
на свим станицама просечне јесење температуре ваздуха више од пролећних, што погодује 
продужетку летње туристичке сезоне на истраживаном подручју. Ова чињеница је према 
Касалици и Љешевићу (1997) нарочито значајна за Жабљак као водећи планински 
туристички центар не само истраживаног подручја, него и целе Црне Горе.  

Посматрано по метеоролошким станицама, наглашено најнижу просечну зимску 
температуру ваздуха у разматраном периоду има Жабљак (-3,1°C). Затим следе Пљевља (-
0,8°C), Шавник (0,1°C) и на крају Плужине (0,6°C) са највишим зимским температурним 
просеком. Пролеће је најсвежије на подручју Жабљака (4,3°C), док су у Пљевљима 
(8,6°C), Шавнику (9,0°C) и Плужинама (9,3°C) просечне пролећне температуре ваздуха 
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знатно ниже и међусобно уједначене. Сличан је однос и просечних летњих температура. 
Наиме, на Жабљаку је просечна температура током лета наглашено најнижа (14,4°C). У 
Пљевљима (17,8°C), Шавнику (18,3°C) и Плужинама (18,8°C) летњи температурни 
просеци су међусобно уједначени и виши од просека на мерној станици Жабљак за 3,4–
4,4°C. Такође, и током јесени станица Жабљак (6,1°C) се издваја по наглашено најнижој 
просечној температури ваздуха, нижој за 3,1–4,0°C од просечне јесење температуре на 
станицама Пљевља (9,2°C), Шавник (9,7°C) и Плужине (10,1°C). 

За потпуније упознавање температурних прилика на истраживаном подручју, као 
веома значајном фактору туристичких кретања, важно је размотрити и средње максималне 
и средње минималне месечне и годишње температуре ваздуха за четири поменуте мерне 
станице. 

Анализирајући вредности средњих максималних месечних и годишњих 
температура ваздуха за разматране станице (табела 3), између осталог се може увидети 
да су температурне вредности током целе године, као и сама годишња вредност (18,4°C), 
очекивано најниже на станици Жабљак, док на преостале три станице одговарајуће 
месечне и годишње вредности показују висок степен уједначености. Наиме, просечне 
годишње максималне температуре ваздуха на станицама у Пљевљима (23,4°C), 
Плужинама (23,3°C) и Шавнику (23,0°C) имају веома сличне вредности (табела 3). 

 
 Табела 3. Средње максималне месечне и средње максималне годишње температуре ваздуха (°C) 

за м.с. Жабљак, Пљевља, Плужине и Шавник  
у вишегодишњем периоду  

Месец 
Мет. ст. 
(период) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Жабљак 
(1981–2010) 

10,2 10,0 13,0 16,1 21,4 25,2 27,8 27,7 23,3 20,5 15,4 10,5 18,4 

Пљевља 
(1981–2010) 

12,4 14,3 19,6 22,7 27,6 30,9 33,2 33,3 29,0 25,4 19,3 13,4 23,4 

Плужине 
(2000–2010) 

11,4 13,5 19,1 23,2 29,0 32,4 34,8 34,9 27,9 23,4 18,2 11,2 23,3 

Шавник 
(2000–2010) 11,0 13,5 18,7 22,7 27,8 32,0 34,1 34,0 27,9 24,4 18,7 11,1 23,0 

Извор: Завод за хидрометеорологију и сеизмологију, 2014. 
 
Са аспекта туристичких кретања овде је нарочито важно истаћи релативно ниске 

апсолутне максималне, па самим тим и средње максималне температуре ваздуха 
карактеристичне за Жабљак. Ово веома битно рекреативно својство планинског климата 
до изражаја долази током летње сезоне и постсезоне када у нижим котлинским, 
долинским и низијским пределима владају високе температуре (Касалица, Љешевић, 
1997).  
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Графикон 2. Средње максималне месечне  температуре ваздуха (°C) за м.с. Жабљак, 

 Пљевља, Плужине и Шавник у вишегодишњем периоду 
Извор: Завод за хидрометеорологију и сеизмологију, 2014. 

 
Мада се могу уочити разлике у времену појаве најнижих и највиших месечних 

вредности од станице до станице, годишњи ходови средњих максималних месечних 
температура ваздуха су међусобно генерално слични (графикон 2). На станици Жабљак 
(10,0°C) најнижа вредност је у фебруару, на станицама Пљевља (12,4°C) и Шавник 
(11,0°C) у јануару, а на станици у Плужинама (11,2°C) у децембру. Највише вредности 
средњих максималних тампература ваздуха у Жабљаку (27,8°C) и Шавнику (34,1°C) 
забележене су у јулу, а у Пљевљима (33,3°C) и у Плужинама (34,9°C) у августу (табела 3). 
На свим станицама вредности континуирано расту од најнижих ка највишим вредностима, 
а затим континуирано опадају ка наведеним најнижим средњим максималним месечним 
температурама (графикон 2). 

Највеће годишње колебање средњих маскималних температура ваздуха је у 
Плужинама (23,7°C). Нешто мања годишња амплитуда је у Шавнику (23,1°C), а значајно 
мања у Пљевљима (20,9°C) и нарочито у Жабљаку (17,8°C). 

Aпсолутно максималнa забележенa температурa ваздуха у разматраном 
тридесетогодишњем периоду на метеоролошкој станици Жабљак износи 32,4°C (23. VIII 
2007. год.), а на станици Пљевља 38,7°C (23. VIII 2007. год.). У једанаестогодишњем 
периоду на станици у Плужинама апсолутни температурни максимум је 39,0°C (23. VII 
2007. год.),  а на станици у Шавнику 37,5°C (22. VIII 2000. год.) (Завод за 
хидрометеорологију и сеизмологију, 2014). 

 

При анализи средњих минималних месечних и годишњих температура ваздуха 
за четири станице (табела 4), пре свега се може констатовати да су на висински 
најистакнутијој станици у Жабљаку током целе године вредности средњих месечних 
минимума, као и просечна годишња вредност (-6,8°C), наглашено најниже, док су на 
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висински најнижој станици у Плужинама месечне вредности током целе године и сама 
годишња вредност (-1,7°C) наглашено највише. На преостале две станице средње месечне 
минималне температуре ваздуха су веома уједначене што резултира и блиским просечним 
годишњим  вредностима. Тако годишњи просек за станицу Пљевља износи -4,3°C, а за 
станицу Шавник -3,9°C (табела 4). 

 

Табела 4. Средње минималне месечне и средње минималне годишње температуре ваздуха (°C)  
за м.с. Жабљак, Пљевља, Плужине и Шавник  

у вишегодишњем периоду  
Месец 
Мет. ст. 
(период) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Жабљак 
(1981–2010) 

-17,8 -17,9 -14,0 -7,6 -1,3 1,4 3,4 3,8 -0,1 -5,2 -10,7 -15,6 -6,8 

Пљевља 
(1981–2010) 

-16,6 -15,2 -9,4 -4,1 0,7 4,0 6,4 6,1 2,6 -3,3 -8,4 -14,2 -4,3 

Плужине 
(2000–2010) -12,2 -11,6 -7,7 -2,0 3,2 5,9 9,0 8,8 3,6 -0,5 -6,7 -10,7 -1,7 

Шавник 
(2000–2010) 

-15,6 -14,6 -9,6 -3,0 2,0 5,1 6,8 6,5 1,4 -3,6 -8,4 -13,5 -3,9 

Извор: Завод за хидрометеорологију и сеизмологију, 2014. 
 

Годишњи токови средњих минималних месечних температура ваздуха на свим 
станицама су међусобно веома слични. То се нарочито може рећи за станице Пљевља, 
Плужине и Шавник на којима вредности континуирно расту од најнижих јануарских ка 
највишим јулским вредностима да би потом, такође континуирано, опадале ка поменутим 
најнижим вредностима. Континуиран растући, односно падајући ход је присутан и на 
станици Жабљак, с тим што су најнижа и највиша вредност померене за један месец, 
односно на фебруар и август. Период негативних средњих минималних месечних 
температура ваздуха у разматраним вишегодишњим периодима на подручју Жабљака 
траје девет (IX–V), а на преостале три станице, седам (X–IV) месеци  (графикон 3). 
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  Графикон 3. Средње минималне месечне температуре  ваздуха (°C) за м.с. Жабљак,  

Пљевља, Плужине и Шавник у вишегодишњем периоду  
              Извор: Завод за хидрометеорологију и сеизмологију, 2014. 

 
Годишње колебање средњих минималних месечних температура ваздуха је највеће 

у Пљевљима (23,0°C), а затим према величини годишње амплитуде следе Шавник 
(22,4°C), Жабљак (21,7°C) и Плужине (21,2°C) са најмањом вредношћу. 

Aпсолутно минимална измерена температура ваздуха у тридесетогодишњем 
периоду на мерној станици Жабљак је -26,4°C (12. I 1985. год.), а на станици Пљевља -
29,2°C (13. I 1985. год.). Током једанаестогодишњег разматраног периода на станици у 
Плужинама апсолутни температурни минимум је -20,1°C (26. I 2000. год.), а на станици у 
Шавнику -24,3°C (26. I 2000. год.) (Завод за хидрометеорологију и сеизмологију, 2014). 

Доводећи у везу апсолутне минималне температуре ваздуха са раније наведеним 
апсолутним температурним максимумима, може се констатовати да је очекивано највећа 
годишња амплитуда екстремних температура у Пљевљима, насељу у котлини, где износи 
чак 67,9°C. Према величини амплитуде затим следи Шавник са вредношћу од 61,8°C, 
потом Плужине са 59,1°C и Жабљак са најмањом амплитудом од  58,8°C. Касалица и 
Љешевић (1997) истичу да релативно снижене годишње амплитуде како средњих 
месечних, тако и апсолутних температура ваздуха на подручју Жабљака, доприносе 
укупној рекреативној вредности климе Дурмитора што овој планини према том основу 
даје предност у односу на околни простор где су амплитуде веће.   
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5.3.2. Ветар 
 
Као климатски елемент ветар представља директну последицу промена у величини 

и распореду ваздушног притиска. Његов правац, учесталост, брзина и јачина у планинско-
котлинским подручјима какво је северозападна Црна Гора, у великој мери су одређени 
рељефом, тачније надморском висином, конфигурацијом терена и правцем пружања већих 
рељефних целина. Оваква подручја су карактеристична по појави ветрова из различитих 
праваца, са различитом честином и интензитетом. Због тога је приликом туристичке 
валоризације, изградње туристичке инфраструктуре и планирања и организације 
туристичких кретања у планинским пределима веома важно познавати режим ваздушних  
струјања.  

Неки аспекти првенствено негативних утицаја ветра на туризам и туристичка 
кретања који су својствени нарочито планинским туристичким дестинацијама, могу се 
сагледати кроз неколико примера. Уколико је јачина ветра већа, утолико он 
деструктивније утиче на туристичка кретања у планинским простору, посебно током зиме 
у условима изазивања вејавице, непријатних удара снежних и ледених честица, повећања 
осећаја хладноће и опште нелагодности посетилаца. Јак ветар може да отежа па и потпуно 
онемогући кретање жичара, што нарочито током зимске туристичке сезоне често 
представља велики проблем (Ромелић, Ћурчић, 2001). У вези са правцем дувања ветрова и 
појавама тишина су и последице које негативно утичу на загађење животне средине 
индустријским димом и прашином.  Приликом избора локације смештајних и других 
објеката за потребе туриста веома је важно познавати пре свега доминантне правце ветрова 
на истој и др.  

У складу са расположивим подацима у даљем тексту ће бити анализиране средње 
годишње честине и тишине (табела 5), као и средње годишње јачине ветрова (у бофорима) 
у двадесетогодишњем периоду за метеоролошке станице Жабљак и Пљевља (табела 6). 

Према подацима у табели 5, Жабљак је током године у просеку најизложенији 
ветровима из јужног (16,2%), а затим из северног (11,5%) и североисточног (9,5%) правца. 
Ветрови са најмањом честином су западни (3,6%) и северозападни (4,5%), а потом следе 
североисточни (5,2%), југозападни (5,5%) и источни (6,3%) ветар (графикон 4). 

 
Табела 5. Средње годишње честине и тишине ветрова (%) за  

 м.с. Жабљак и Пљевља у вишегодишњем периоду 
Правац ветра/C 

Мет. ст. N NE E SE S SW W NW C 

Жабљак 11,5 9,5 6,3 5,2 16,2 5,5 3,6 4,5 37,8 
Пљевља 5,4 6,0 1,9 3,1 5,0 5,8 3,9 4,7 64,2 

                  Извор: Radojičić, 1996. 
 

За Жабљак као центар зимско-спортског туризма ветрови из јужног, југозападног и 
југоисточног правца имају посебан значај јер током зиме доносе влажне ваздушне масе и 
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обилне снежне падавине (Касалица, Љешевић, 1997). Такође, од туристичког је значаја и 
релативно велика учесталост тишина у Жабљаку (37,8%), које су присутне током обе 
туристичке сезоне што чини посебну климатску погодност (Mitrović, Micev, 2010). 

 

 
Графикон 4. Годишња ружа средњих честина ветрова за м.с. Жабљак и Пљевља  

у вишегодишњем периоду (Radojičić, 1996) 
 
У Пљевљима, као котлинском граду, ветрови представљају далеко ређу појаву него 

у Жабљаку (графикон 4). Најчешћи, североисточни ветар има просечну годишњу честину 
од свега 6,0%. По учесталости затим следе југозападни (5,8%) и северни (5,4%) ветар. 
Далеко најмању честину има источни (1,9%), а потом североисточни (3,1%) ветар. За 
Пљевља су карактеристичне веома честе тишине на шта указује висока просечна годишња 
вредност која износи 64,2% (табела 5). Према Васовићу (2009) веома учестале тишине 
утичу на температурне инверзије у Пљевљима и појаву великих магли, нарочито у 
зимском периоду. 

Када је у питању јачина ветрова, може се констатовати да она на обе разматране 
станице генерално није велика (графикон 5). Наиме, на станици Жабљак просечна 
годишња јачина се креће у интервалу од 1,5 (источни и североисточни ветар) до 3,0 (јужни 
и југозападни ветар) бофора, а на станици Пљевља у распону од 2,0 (западни ветар) до 3,2 
(јужни ветар) бофорова степена (табела 6). 

 

Табела 6. Средње годишње јачине ветрова (у бофорима) за м.с. 
Жабљак и Пљевља у вишегодишњем периоду 

Правац ветра 
Мет. ст. N NE E SE S SW W NW 

Жабљак 2,0 1,5 1,5 2,4 3,0 3,0 2,1 2,1 
Пљевља 2,2 2,3 2,2 2,6 3,2 2,6 2,0 2,1 

                          Извор: Radojičić, 1996. 
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Генерално, мале јачине ветрова и ретка појава оних олујног карактера (Mitrović, 
Micev, 2010), представљају нарочито велику климатску погодност за подручје Жабљака, 
као туристичку дестинацију. Заједно са учесталим тишинама, релативно мале јачине 
ветрова чине лакше подношљивијим ниске зимске температуре карактеристичне за 
планинско подручје Дурмитора. Значајно олакшавају туристичка кретања, пре свих 
спортско-рекреативне активности попут скијања и осталих активности на снегу. 

 

 
Графикон 5. Годишња ружа средњих јачина ветрова (у бофорима) за м.с. 

Жабљак и Пљевља у вишегодишњем периоду (Radojičić, 1996) 
 
При анализи ваздушних струјања, конкретно на подручју Дурмитора, свакако је 

важно споменути и локалне ветрове, даник и ноћник. Ови ветрови се наизменично 
смењују у току 24 сата. Даник, током лета преноси топлије ваздушне масе из нижих према 
вишим деловима планине, а ноћник, карактеристичан за тихо и ведро време, преноси 
хладније ваздушне масе са високопланинског гребена ка његовој подгорини. Даник и 
ноћник употпуњују слику о карактеру ваздушних струјања на Дурмитору, најзначајнијој 
планинској туристичкој дестинацији у Црној Гори, као и представу о директном и 
индиректном значају ветра за туристичка кретања (Касалица, Љешевић, 1997).   

 

 
 
5.3.3. Релативна влажност ваздуха 
 
Од влажности ваздуха битно зависи степен кондензовања водене паре и стварање 

магле, облака, кише, снега и других облика падавина. У директној је вези са температуром 
ваздуха која утиче на интензитет испаравања, а тиме и на степен влажности ваздуха који 
се најбоље одсликава преко релативне влажности. При оптималним условима за живот 
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човека релативна влажност ваздуха износи 60%, а температура ваздуха 22ºС, и то 
када је време мирно и стабилно.  

Узимајући у обзир наведене чињенице, може се рећи да је релативна влажност 
ваздуха битан климатски елемент са аспекта туристичких кретања. Због тога је важно 
познавати износ и годишњи режим релативне влажности ваздуха првенствено у 
дестинацијама које своју туристичку понуду базирају на природним туристичким 
вредностима.  

Анализирајући податке са три метеоролошке станице северозападне Црне Горе 
(табела 7) највише вредности релативне влажности ваздуха у вишегодишњем просеку су 
током целе године у Плужинама, што даје и највишу просечну годишњу вредност од 
81,9%. Нешто нижу и у највећем делу године међусобно прилично уједначену релативну 
влажност ваздуха (осим у периоду фебруар–мај) имају Жабљак и Пљевља. На веома 
сличну релативну влагу на поменутим станицама указује и просечна годишња вредност, 
која за Жабљак износи 76,2%, а за Пљевља 74,8% (табела 7). 
 

Табела 7. Средње месечне и средње годишње вредности релативне влажности  
ваздуха (%) за м.с. Жабљак, Пљевља и Плужине  

у вишегодишњем периоду 
Месец 
Мет. ст. 
(период) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Жабљак 
(1981–2010) 

80,9 79,9 78,3 75,8 72,6 70,6 68,7 70,3 75,5 78,4 80,8 83,2 76,2 

Пљевља 
(1981–2010) 

82,1 76,7 71,8 70,0 70,0 71,1 69,2 70,0 75,1 77,5 80,8 83,2 74,8 

Плужине 
(2000–2010) 

85,9 84,0 81,8 82,2 79,7 77,8 74,6 74,7 81,5 85,2 86,9 88,7 81,9 

Извор: Завод за хидрометеорологију и сеизмологију, 2014. 
 
На све три мерне станице је генерално доста сличан годишњи ток релативне 

влажности ваздуха. Генерални тренд очекиваног опадања вредности нарушен је само на 
станици Пљевља у периоду април–јун  (графикон 6). На свим станицама период ниске 
влажности ваздуха везан је за топлији део године и то за Жабљак и Плужине за период мај–
август, а за Пљевљу за период април–август. На све три станице у вишегодишњем просеку 
минималне вредности релативне влажности ваздуха су у јулу. За Плужине јулска вредност 
износи 74,6%, за Пљевља 69,2% и за Жабљак, 68,7%. Највише вредности су током хладнијег 
дела године, тачније у периоду новембар–фебруар, са максимумом у децембру који за 
Плужине износи 88,7%, а за Жабљак и Пљевља 83,2% (табела 7).  
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Графикон 6. Средње месечне вредности релативне влажности ваздуха (%) за м.с. 

Жабљак, Пљевља и Плужине у вишегодишњем периоду 
Извор: Завод за хидрометеорологију и сеизмологију, 2014. 

 
Разматрано по годишњим добима, на све три станице релативна влажност ваздуха је 

најмања лети, највећа зими, док је јесен нешто влажнија од пролећа. Гледано по станицама, 
Плужине имају највећу релативну влажност ваздуха током сва четири годишња доба. 
Вредност релативне влажности ваздуха на овој станици креће се од просечних 75,7% током 
лета, до 86,2% током зиме. Пролећна вредност износи 81,2%, а јесења 84,5%. На станици 
Жабљак просечна вредност овог елемента се креће од летњих 69,9% до зимских 81,3%. 
Током пролећа вредност износи 75,6%, а током јесени 78,2%. На мерној станици у 
Пљевљима летња вредност релативне влажности ваздуха износи 70,1%, а зимска 80,7%. 
Током пролећа просечна вредност је 70,6%, а током јесени 77,8%.  

Са аспекта туристичких кретања важна је чињеница да је релативна влажност 
ваздуха најмања током лета што погодује формирању повољнијих биоклиматских услова и 
смањењу осећаја спарине у току летњег дела туристичке сезоне.  

 
 
5.3.4. Облачност 
 
У туристичким дестинацијама чија је понуда првенствено природног карактера, 

степен покривености неба облацима представља важан чинилац који директно и 
индиректно утиче на укупну атрактивност саме дестинације и на образовање услова за 
туристичка кретања и током летње и током зимске туристичке сезоне. Између осталог, 
облачност утиче на интензитет Сунчевог зрачења и израчивања подлоге, самим тим и на 
температуру приземног слоја ваздуха. Са туристичког аспекта нарочито је важан директан 
утицај облачности на дужину трајања Сунчевог сјаја, битног фактора у туристичким 
кретањима. Наиме, што је облачност већа, инсолација је мања и обрнуто.  
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За подручје северозападне Црне Горе, чија се туристичка понуда базира на 
природним вредностима, важна је анализа величине облачности и њене временске и 
просторне расподеле. Доводећи у везу низове података о просечним средњим месечним 
вредностима облачности за четири метеоролошке станице на истраживаном подручју, може 
се увидети њихова међусобна генерална уједначеност (табела 8). Највеће разлике у 
облачности између станица јављају се током јула и августа. Разлика између највише јулске 
облачности забележене на мерној станици Жабљак (5,0/10) и најниже јулске вредности, 
регистроване у Плужинама (3,6/10), износи 1,4 десетине, а током августа, између истих 
станица (Жабљак - 4,9/10 и Плужине - 3,6/10), разлика је 1,3 десетине. Током осталих 
месеци разлика у облачности између четири станице је мања од једне десетине или 10%. На 
ову међусобну уједначеност облачности између разматраних мерних станица указују и 
просечне годишње вредности које се крећу од 5,7/10 у Плужинама до 6,1/10 у Жабљаку, 
дакле, разлика је свега 0,4/10 (табела 8). 

 

Табела 8. Средње месечне и средње годишње вредности облачности (1/10) за м.с. 
Жабљак, Пљевља, Плужине и Шавник у вишегодишњем периоду 

Месец 
Мет. ст. 
(период) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Жабљак 
(1981–2010) 

6,3 6,6 6,7 6,8 6,5 5,9 5,0 4,9 5,5 5,7 6,3 6,7 6,1 

Пљевља 
(1981–2010) 

7,0 6,4 6,1 6,3 5,9 5,5 4,5 4,7 5,7 6,0 6,8 7,6 6,0 

Плужине 
(2000–2010) 

6,6 6,5 6,4 6,4 5,4 4,7 3,6 3,6 5,6 5,6 6,6 7,4 5,7 

Шавник 
(2000–2010) 6,5 6,3 6,4 6,3 5,5 5,0 4,2 4,2 6,0 6,2 6,4 6,9 5,8 

Извор: Завод за хидрометеорологију и сеизмологију, 2014. 
 
На свим разматраним станицама годишњи ток облачности је највећим делом године 

генерално сличан. Главно одступање у овом погледу је забележено на станици Жабљак у 
периоду јануар–април, када просечне вредности облачности благо расту, док на остале три 
станице опадају (графикон 7). 
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Графикон 7. Средње  месечне вредности облачности (1/10) за м.с. Жабљак,  

Пљевља, Плужине и Шавник у вишегодишњем периоду 
Извор: Завод за хидрометеорологију и сеизмологију, 2014. 

 
Пратећи генерално годишњи ток релативне влажности ваздуха, наглашено најмања 

облачност на целокупном истраживаном подручју јавља се у периоду јул–август. Најниже 
вредности се крећу од јулско-августовских 3,6/10 у Плужинама, до августовских 4,9/10 на 
Жабљаку. Период повећане облачности у Жабљаку траје од новембра до маја са 
максимумом у априлу, а на преостале три станице од новембра до априла са децембарским 
максимумима. Највише вредности облачности су у распону од априлских 6,8/10 у Жабљаку 
до децембарских 7,6/10 у Пљевљима (табела 8).  

Анализирајући облачност по годишњим добима могу се уочити одређене 
правилности. Наиме, у Пљевљима, Плужинама и Шавнику облачност је највећа током зиме 
(7,0/10; 6,8/10 и 6,6/10), најмања током лета (4,9/10; 4,0/10 и 4,5/10), док су пролећне (6,1/10; 
6,1/10 и 6,1/10) и јесење (6,2/10; 5,9/10 и 6,2/10) вредности међусобно веома уједначене. На 
подручју Жабљака је битно другачије када је у питању период велике облачности. Наиме, 
овде је просечно највећа облачност током пролећа (6,7/10), затим следе зима (6,5/10), јесен 
(5,8/10) и на крају најведрије лето (5,3/10). Важно је истаћи да је овакав годишњи распоред 
облачности, са најмањом вредношћу током лета, повољан са аспекта летњег дела 
туристичке сезоне на целокупном истраживаном подручју. 

За Дурмитор, туристички најзначајнији део северозападне Црне Горе, веома је битна 
чињеница да има релативно велики број ведрих дана, односно дана током којих је 
облачност једнака или мања од 2/10. Наиме, станица Жабљак у вишегодишњем периоду 
просечно годишње бележи 63,3 ведра дана, док је на пример у Пљевљима свега 40,0 ведрих 
дана у току године. Притом је број ведрих дана на Жабљаку већи не само у месецима летње 
и зимске туристичке сезоне, него и у време трајања јесење постсезоне. Ова чињеница је 
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важна јер представља битну црту рекреативне вредности климе Дурмитора (Касалица, 
Љешевић, 1997).  

 
 
5.3.5. Инсолација 
 
Трајање Сунчевог сјаја представља битан фактор сваке туристичке дестинације која 

своју понуду базира пре свега на природним вредностима. Већа инсолација погодује 
туристичким кретањима и активностима и током летње и током зимске туристичке сезоне. 
У току летњег периода висока инсолација доприноси бољим условима за излетничко-
рекреативна кретања. Такође, током зиме, релативно дуги периоди ведрог сунчаног 
времена, заједно са снежним покривачем, погодују упражњавању спортова на снегу и 
позитивном утицају инсолације на пигментацију коже и на низ других физиолошких 
фукција организма. Доста изражена инсолација утиче на повећање естетске и даљинске 
компоненте природне средине. Позитивно утиче на безбедност скијања и скијаша, затим на 
одвијање саобраћаја, на бољу прегледност целокупног пејзажа, на општу естетску 
компоненту планина, видно побољшава услове за фотографисање и сазнавање планинских 
детаља од стране љубитеља овакве средине и др. (Ромелић, Ћурчић, 1996).  

С обзиром на то да Завод за хидрометеорологију и сеизмологију Црне Горе не 
располаже подацима о вредностима инсолације за мерне станицe Плужине и Шавник, 
разматрајући истраживану регију у целини, анализа у вези са овим метеоролошким 
елементом је мање репрезентативна, јер се могу посматрати и поредити подаци само за 
станице Жабљак и Пљевља. 

 

Табела 9. Средње месечне и средње годишње вредности инсолације (h)  
за м.с. Жабљак и Пљевља у вишегодишњем периоду 

Месец 
Мет. ст. 
(период) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Жабљак 
(1981–2010) 

101,0 113,9 144,6 157,1 194,2 207,8 259,3 243,3 187,8 156,4 106,3 82,1 1953,7 

Пљевља 
(1981–2010) 

50,2 86,6 123,7 140,4 174,1 192,5 239,7 225,1 158,8 125,4 69,0 36,1 1621,7 

Извор: Завод за хидрометеорологију и сеизмологију, 2014. 
 
Према подацима у табели 9 у вишегодишњем просеку током целе године вредности 

инсолације су веће у Жабљаку него у Плевљима што резултира и видно већом просечном 
годишњом сумом трајања осунчаности. Наиме, годишња вредност инсолације за 
анализирани вишегодишњи период на метеоролошкој станици Жабљак (1953,7 h) већа је од 
исте на станици у Пљевљима (1621,7 h) за 332 h или за 17%. Битан разлог за видно мању 
инсолацију у Пљевљима су котлински положај овог града и честе магле које се овде јављају 
у комбинацији са смогом, а који настаје услед индустријске активности и начина грејања 
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домаћинстава у зимској сезони. У вези са тим, Васовић (2009, 23) наводи: „Пљевља су град 
познат по магли. Оне почињу углавном у септембру и трају чак до краја зимског периода. 
Пљеваљска котлина је понекад већим делом године под маглом“. 

 

 
Графикон 8. Средње месечне вредности инсолације (h) за м.с.  

Жабљак и Пљевља у вишегодишњем периоду  
Извор: Завод за хидрометеорологију и сеизмологију, 2014. 

 
Годишњи ток инсолације је на обе станице веома сличан (графикон 8). Наиме, од 

минималних децембарских вредности (Жабљак: 82,1 h; Пљевља: 36,1 h) трајање 
осунчаности на обе станице континуирано расте до јулских максимума (Жабљак: 259,3 h; 
Пљевља: 239,7 h) да би затим вредности поново континуирано опадале ка децембарским 
минимумима (графикон 8).  

Посматрајући по годишњим добима на обе мерне станице највише сунчаних сати 
има лети (Жабљак: 710,4 h; Пљевља: 657,3 h), затим током пролећа (Жабљак: 495,9 h; 
Пљевља: 438,2h), потом у јесен (Жабљак: 450,5 h; Пљевља: 353,2 h), а најмање зими 
(Жабљак: 297 h; Пљевља: 172,9 h).  

Важно је приметити да је на Жабљаку, који генерално одсликава стање осунчаности 
Дурмитора, инсолација прилично велика. Поред осталих вредности и ова чињеница 
доприноси укупној атрактивности ове планинске туристичке дестинације. У односу на 
метеоролошку станицу Колашин, која генерално указује на стање осунчаности Бјеласице, 
као конкурентске туристичке дестинације Дурмитору, пре свега у погледу зимско-спортског 
туризма, у Жабљаку је у разматраном периоду током целе године приметно већа инсолација 
што на годишњем нивоу даје вишу вредност за 15%. Нарочито је изражена разлика у 
осунчаности током зиме, што Дурмитору поред осталих предности (нпр. дебљина снежног 
покривача и др.) даје још једну у односу на Бјеласицу у погледу климатских предиспозиција 
за развој поменутог зимско-спортског туризма. 
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5.3.6. Атмосферске падавине 
 
За туристичка кретања у планинским подручјима падавине представљају веома 

важан фактор, првенствено са аспекта времена и облика излучивања. Поред положаја у 
односу на главне изворе влажности, у планинским пределима, каквима припада и 
северозападна Црна Гора, надморска висина и експозиција падина веома утичу на количину 
и облик падавина. У зависности од временске расподеле, количине и облика, падавине могу 
утицати ограничавајуће или подстицајно на туристичка кретања током летње, односно 
зимске сезоне. Тако ретке и минималне падавине током летње сезоне погодују 
рекреативним туристичким кретањима карактеристичним за тај део године. На другој 
страни обилне и дуготрајне снежне падавине представљају основу спортско-рекреативним 
активностима условљеним дебљином, квалитетом и дужином трајања снежног покривача 
(Ромелић, Ћурчић, 2001). У супротним ситуацијама, током летње и зимске сезоне, значајно 
су умањене или потпуно онемогућене одговарајуће спортско-рекреативне активности и 
туристичка кретања.  

Падавине су веома важан климатски елемент који количином и својим временским и 
просторним распоредом битно указују на основне климатске карактеристике неког 
простора. За подручје северозападне Црне Горе количина падавина, плувиометријски 
режим и просторна расподела атмосферског талога анализирани су на основу 
вишегодишњих података са раније поменутих метеоролошких станица (табела 10). Притом 
је важно истаћи да ови подаци указују на генералне падавинске услове у оквиру 
истраживане регије. На пример у највишој зони Дурмитора познато је да се излучи знатно 
више падавина него на Језерској површи за коју је меродавна станица Жабљак. 

 

Табела 10. Средње месечне и средње годишње количине падавина (mm) за м.с. 
Жабљак, Пљевља, Плужине и Шавник у вишегодишњем периоду 

Месец 
Мет. ст.  
(период) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Жабљак 
(1981–2010) 

111,5 115,1 103,6 120,4 99,5 89,2 66,8 70,3 119,5 163,0 206,3 176,2 1.441,4 

Пљевља 
(1981–2010) 46,5 56,1 48,4 60,2 64,8 82,0 66,1 63,7 73,8 65,1 83,1 64,4 774,2 

Плужине 
(2000–2010) 

149,4 129,6 124,9 98,1 84,2 85,7 58,4 55,1 111,5 143,6 210,3 166,4 1.417,2 

Шавник 
(2000–2010) 215,2 174,8 168,6 127,3 103,7 92,1 78,8 65,7 141,5 196,6 304,0 304,1 1.972,4 

Извор: Завод за хидрометеорологију и сеизмологију, 2014. 
 

На основу података у табели 10 може се извести генерални закључак да највише 
атмосферских падавина има на југу, а најмање на северу и североистоку истраживаног 
подручја, док је у његовим средишњим и западним деловима количина падавина прилично 
уједначена и приближно одговара просеку поменутих падавинских екстрема. Изразито 
највећу просечну годишњу количину падавина има Шавник (1.972,4 mm), а убедљиво 
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најмању Пљевља (774,2 mm). Са сличним просечним количинама падавина су Жабљак 
(1.441,4 mm) и Плужине (1.417,2 mm) у којима годишња сума генерално одговара 
вишегодишњем падавинском просеку за северозападну Црну Гору. Оно што посебно 
изазива пажњу је наглашено мала просечна годишња количина падавина у Пљевљима. 
Према Васовићу (2009) узрок за то је положај Пљеваља на дну котлине, као и планинска 
греда Љубишња–Лисац, једина високопланинска пречага у овом крају, која спречава 
значајнији продор влажним ваздушним масама са југозапада и запада према Пљеваљској 
котлини.  

Гледано у целини, може се констатовати да је на подручју северозападне Црне Горе 
изражена просторна неравномерност у расподели падавина. 

Анализирајући просечне месечне суме падавина, на мерним станицама Шавник, 
Плужине и Жабљак, могу се уочити одређене сличности када је у питању годишњи ток 
поменутих вредности. Наиме, на све три станице просечне месечне суме падавина нагло 
расту од најнижих јулско-августовских, ка највишим новембарско-децембарским 
вредностима, након чега се количине падавина постепено генерално смањују ка летњим 
минимумима. Тренд континуираног смањивања сума падавина једино је нарушен у периоду 
март–април, на мерној станици Жабљак, и у периоду мај–јун, на станици Плужине 
(графикон 9). Описани плувиометријски режим, са максимумима падавина у новембру и 
децембру и минимумима током јула и августа, показатељ је значајног маритимног, односно 
медитеранског, утицаја на климу подручја Шавника, Плужина и Жабљака. 

 

 
Графикон 9. Средње месечне количине падавина (mm) за м.с. Жабљак, Пљевља,  

Плужине и Шавник у вишегодишњем периоду 
 Извор: Завод за хидрометеорологију и сеизмологију, 2014. 

 

Овакво годишње кретање средњих месечних сума падавина, уз високе просечне 
годишње падавинске амплитуде, указује на изражен неравномеран временски распоред 
атмосферског талога на поменутим станицама. Наиме, на станици Шавник амплитуда 
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износи чак 238,4 mm (XIImax=304,1 mm; VIIImin=65,7 mm); на стaници Плужине вредност 
амплитуде је 155,2 mm (XImax=210,3 mm; VIIImin=55,1 mm), а на станици Жабљак 139,5 mm 
(XIImax=206,3 mm; VIImin=66,8 mm). Посматрано кроз релативно колебање сума падавина4, 
оно за Шавник износи 12,1; за Плужине 10,9 и за Жабљак 9,6.  

Када је у питању годишњи ток просечних месечних сума падавина у Пљевљима, 
ситуација је значајно другачија. Месечни падавински просеци највећим делом године су у 
међусобном благом осцилирању, што указује на висок степен равномерности временске 
дистрибуције падавина током године (графикон 9). Просечна годишња  амплитуда падавина 
у Пљевљима износи свега 36,3 mm (XImax=83,1 mm; VIIImin=46,5 mm), а релативно колебање 
суме падавина од 4,7 знатно је мање него на осталим разматраним станицама. Такође, важно 
је приметити да је секундарни максимум падавина у јуну (82,0 mm), што је индикатор 
значајног континенталног утицаја на климу подручја Пљеваља. 

Анализа односа суме просечних падавина по годишњим добима такође веродостојно 
указује на временски распоред количине талога током године на мерним станицама. На 
станици у Жабљаку (488,8 mm), у Плужинама (465,4 mm) и у Пљевљима (222,0 mm) 
просечно највише падавина има током јесени. Према просечној суми падавина на прве две 
поменуте станице затим следе зима (Жабљак=402,8 mm; Плужине=445,4 mm), пролеће 
(Жабљак=323,5 mm; Плужине=307,2 mm) и лето (Жабљак=226,3 mm; Плужине=199,2 mm) 
са најмање атмосферског талога. У Пљевљима након најкишовитије јесени, са приближном 
количином падавина, следи лето (211,8 mm), а затим, такође са међусобно веома сличним 
вредностима, пролеће (173,4 mm) и зима (167,0 mm). У Шавнику се просечно највише 
падавина излучи током зиме (694,1 mm), нешто мање током веома кишне јесени (642,1 mm), 
а наглашено мање у пролеће (399,6 mm) и нарочито мање лети (211,8 mm). 

И анализа по годишњим добима показује да временски распоред падавина најмању 
уједначеност има у Шавнику, затим у Плужинама и у Жабљаку, док су падавине на нивоу 
године најуједначеније распоређене у Пљевљима. Са аспекта туризма веома је важна 
чињеница да су у највећем делу северозападне Црне Горе, нарочито оном туристички 
атрактивном, током лета релативно мале, а током зиме велике количине падавина, што иде 
у прилог летњој, односно зимској туристичкој сезони.  

Снежни покривач, као што је већ истакнуто, основни је природни предуслов зимске 
туристичке понуде у планинским пределима. Најважнији је климатски ресурс на којем се 
базира зимско-спортски туризам и уопште спортско-рекреативне активности током зимског 
дела туристичке сезоне. Ниво квалитета зимске туристичке понуде и дужина сезоне између 
осталог управо зависи од дебљине снежног покривача и дужине његовог трајања.  

На истраживаном подручју, нарочито у високопланинским деловима, велики 
проценат падавина се излучује у облику снега. Тако на пример у високопланинском 
појасу Дурмитора (слика 27), где средње месечне температуре ваздуха имају негативне 

                                                
4 Разлика између најкишовитијег и најсувљег месеца помножена са 100 и подељена са годишњом количином падавина. 
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вредности 4–5 месеци, учешће снежних падавина у укупним годишњим износи чак 48–
52% (Касалица, Љешевић, 1997). У нижим пределима тај удео је много мањи, што 
потврђује пример Пљеваља где снег у укупној количини падавина учествују са просечних 
18,9% (Radojičić, 1996)   

 

 
Слика 27. Снежни покривач у подножју Савиног кука 

Извор: http://www.montenegro.travel 
 

С обзиром на највећу надморску висину, према очекивању, највише снежних 
падавина је регистровано на метеоролошкој станици Жабљак. На преостале три мерне 
станице годишње вредности су знатно мање и прилично уједначене (табела 11). Наиме, 
просечна годишња максимална висина снежног покривача у разматраном периоду на 
станици Жабљак износи 34,9 cm, што је за готово 30% више од збирног износа годишњих 
просека максималних вредности дебљина снежног покривача за станице Шавник (9,6 cm), 
Плужине (8,0 cm) и Пљевљу (7,8 cm). То је за Жабљак од великог значаја, с обзиром на 
чињеницу да је једини планински зимски туристички центар у северозападној Црној Гори.  

 

Табела 11. Средње месечне и средње годишње максималне висине снежног покривача (cm) за м.с. 
Жабљак, Пљевља, Плужине и Шавник у вишегодишњем периоду 

Месец 
Мет. ст.  
(период) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Жабљак 
(1981–2010) 68,5 99,4 110,0 54,8 4,2 0,6 0,0 0,0 0,2 8,3 27,4 45,5 34,9 

Пљевља 
(1981–2010) 21,0 21,2 15,4 4,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 2,0 13,0 16,5 7,8 

Плужине 
(2000–2010) 18,3 23,5 24,9 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 7,7 19,9 8,0 

Шавник 
(2000–2010) 30,5 28,3 28,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 9,7 16,7 9,6 

Извор: Завод за хидрометеорологију и сеизмологију, 2014. 
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Најинтензивније снежне падавине и уједно највеће средње месечне максималне 
висине снежног покривача на станици Жабљак у просеку су везане за март (110,0 cm), 
фебруар (99,4 cm) и јануар (68,5 cm), што се поклапа са периодом зимске туристичке 
сезоне. Такође, и током априла (54,8 cm) и децембра (45,5 cm) средњи месечни максимуми 
имају значајне вредности (табела 11; графикон 10). Ова чињеница указује на потенцијалну 
могућност продужења зимске туристичке сезоне што зависи од конкретних падавинских 
услова, нарочито у првој половини априла. 

 

 
Графикон 10. Средње месечне максималне висине снежног покривача (cm) за м.с. 

Жабљак, Пљевља, Плужине и Шавник у вишегодишњем периоду 
 Извор: Завод за хидрометеорологију и сеизмологију, 2014. 

  
Ако се средње месечне максималне висине снежног покривача за Жабљак упореде 

са одговорајућим подацима за Колашин (1981–2010), уочава се да Жабљак има знатно 
више снега током године што резултира за око 50% већим просечним годишњим 
максималним висинама снежног покривача. То указује на значајну компаративну 
предност Жабљака током зиме у односу на Колашин као конкурентски центар зимско-
спортског туризма.  

И у Шавнику, као у Жабљаку, највеће средње месечне максималне висине снежног 
покривача у просеку се јављају у прва три месеца у години, с тим што дебљина снежног 
покривача благо опада од јануара (30,5 cm) ка фебруару (28,3 cm) и марту (28,0 cm). У 
Плужинама највеће средње месечне максималне висине снежног покривача јављају се у 
марту (24,9 cm), фебруару (23,5 cm) и децембру (19,9 cm). У Пљевљима, где је просечно 
најмање снега међу разматраним мерним станицама, највећи средњи месечни максимуми 
висине снежног покривача везани су за фебруар (21,2 cm), јануар (21,0 cm) и децембар 
(16,5 cm) (табела 11; графикон 10). 

У разматраном тридесетогодишњем периоду апсолутно највећа измерена висина 
снежног покривача на мерној станици Жабљак износи 230 cm (28. II 2005. год.), а на 
станици у Пљевљима 71 cm (28. III 1993. год.). Током једанаестогодишњег периода на 
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станици у Плужинама апсолутна максимална висина снежног покривача је била 90 cm (07. 
III 2005. год.), а у Шавнику 101 cm (29. I 2005. год.).  

Поред висине снежног покривача, како је већ наведено, други важан чинилац од 
којег у великој мери зависи квалитет зимске туристичке понуде је дужина његовог 
трајања. Она је условљена и мења се у зависности од бројних фактора као што су: 
надморска висина, количина излученог снега, температура ваздуха, вредност инсолације, 
степен континенталности, морфолошки изглед осматране површине и њеног положаја 
према доминантним ваздушним струјањима и комплементарном високопланинском 
залеђу. Од посебног значаја за туристичко вредновање климе је број дана са снежним 
покривачем висине једнаке или веће од 30 cm и 50 cm. У вишегодишњем просеку на 
подручју Жабљака снежни покривач висине 30 cm и више просечно траје 76,0 дана, а са 
висином 50 cm и више просечно 48,9 дана. За поменуте висине снежног покривача његово 
просечно трајање за Мокро код Шавника износе 33,3 и 15,0 дана, а за Горанско код 
Плужина 18,0 и 10,9 дана. Важно је истаћи да је Жабљак осим по висини снежног 
покривача у значајној предности у односу на Колашин и када је у питању дужина његовог 
трајања. Наиме, на подручју Колашина као конкурентског планинског туристичког 
центра, у разматраном вишегодишњем просеку, снег дебљине 30 cm и више просечно 
траје 22,0 дана, а са висином 50 cm и више траје свега 9,7 дана (Касалица, Љешевић, 
1997).  

Број дана са снежним покривачем висине 10 cm и више је знатно већи. У границама 
истраживаног подручја овакав снежни покривач се на пример у Жабљаку задржава 120–
150 дана, а у Пљевљима 30–40 дана. Средњи датум првог дана са снегом у Жабљаку је 21. 
октобар, а у Пљевљима 16. новембар. Средњи датум последњег дана са снегом у Жабљаку 
је 08. мај, а у Пљевљима 16. април  (Radojičić, 1996).   

У високим планинским пределима северозападне Црне Горе снежни покривач се 
задржава знатно дуже. Тако је у вишим деловима Дурмитора просечан датум почетка 
периода са снежним покривачем 16. септембар, а просечан датум краја периода са 
снежним покривачем 16. јун. На неосунчаним странама и увалама дурмиторског масива 
снежни покривач се задржава и у најтоплијем периоду године (Mitrović, Micev, 2010).  

  

На бази анализе климатских карактеристика северозападне Црне Горе, може се 
констатовати да се услед специфичних природних одлика, пре свега рељефних, клима 
овог простора, између осталог, одликује сложеношћу, разноврсношћу и значајним 
разликама између појединих делова подручја на ралативно малом међусобном растојању. 
Имајући у виду презентоване климатске карактеристике и услове намеће се закључак да у 
великом делу истраживаног подручја постоји климатски потенцијал и низ повољности 
које омогућавају унапређење постојећих и развијање нових туристичких садржаја. 
Климатски услови су подстицајни како за развој зимских, тако и за развој летњих 
туристичких садржаја, пре свега у домену спортско-рекреативне функције. Ово је веома 
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битно препознатни као чињеницу због планирања туристичког развоја у северозападној 
Црној Гори који би свакако требао бити ослоњен и на незаобилазан климатско-туристички 
потенцијал овог простора. 

Дакле, клима на истраживаном подручју генерално погодује и зимској и летњој 
туристичкој сезони, током којих највећим делом преовлађују климатски услови повољни 
за различите облике туризма. Екстремно неповољни услови, који деструктивно утичу на 
развој туризма, нису чести, али када су актуелни, представљају озбиљан проблем. Међу 
њима, у првом реду су нагли хладни ваздушни продори који генеришу обилне снежне 
падавине праћене ниским температурама и јаким ветровима. У таквим ситуацијама 
инфраструктура, првенствено путна и електрична, које су од фундаменталног значаја за 
туристичку привреду, веома тешко функционишу током зимске туристичке сезоне. Друга 
битнија неповољна климатска особина, која такође утиче негативно на зимску туристичку 
сезону, јесте повремени изостанак снега. Пре свега погађа Дурмитор као центар зимско-
спортског туризма истраживаног подручја  (Mitrović, Micev, 2010). 

 
 

5.4. ХИДРОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ВРЕДНОСТИ 
 
Црна Гора у целини генерално обилује разноврсним хидролошким облицима и 

појавама, штo се може рећи и за њен северозападни део. Ово је последица сложености 
геолошког састава и грађе, рељефа и владајућих климатских прилика. Зоналан распоред 
главних геотектонских структура, које се одликују динарским правцем, односно правцем 
северозапад-југоисток, усмерио је главне токове вода. Велике разлике у литолошкој 
основи појединих делова Црне Горе условиле су разлике и у богатству подземних и 
површинских вода. Тако еруптивне стене, кристаласти шкриљци, флишне наслаге, а 
делимично и доломити, задражавају воду, док кречњаци, који генерално преовлађују и у 
геолошкој грађи највећег дела северозападне Црне Горе, кроз пукотине и канале 
пропуштају воду. Гледано у целини, Црна Гора је у свету јединствена земља крша с 
обзиром на то да око 82% њене територије покривају кречњаци и доломити. На овом 
најтипичнијем пределу крша у свету, којему већим делом припада и истраживано 
подручје, јављају се хидролошке појаве и облици у свим феноменима (Radojičić, 1996).  
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Карта 4. Хидрографска мрежа северозападне Црне Горе 

 
С обзиром на преовлађујућу заступљеност водопропустљивих кречњака и 

доломита у геолошкој грађи већег дела северозападне Црне Горе (изузев пљеваљске зоне), 
на овом подручју значајан део хидролошког богатства чине подземне воде које се на 
површини појављују у виду великог броја врела и извора. Површинске воде овог простора 
представљене су већим бројем река и језера (карта 4) међу којима се неки од ових 
хидролошких објеката одликују високом атрактивношћу и као такви улазе у ред 
значајних, делом и самосталних туристичких вредности и елемената актуелне и 
потенцијалне туристичке понуде истраживаног подручја.  
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5.4.1. Подземне воде 
  

У кречњачким стенама Црне Горе, које преовлађују и у геолошкој грађи њеног 
северозападног дела, кретање подземних вода се одвија кроз пукотине и канале и под 
притиском. Подземни водени токови теку независно једни од других, често и у супротном 
смеру без обзира на површински рељеф. Доњу границу отицања воде под притиском 
представља непропусни слој испод кречњака. Дакле, циркулација воде и развој подземних 
шупљина у кречњацима врши се до њихове доње границе која се често налази и више 
стотина метара испод нивоа мора.  

Топографско развође између јадранског (47,8%) и црноморског (52,2%) слива на 
простору Црне Горе иде врховима планина Лебршника, Голије, Војника, Великог Зебалца, 
Островице, Градишта, Жијова и врха Вила на Проклетијама, настављајући се на планине у 
Албанији. Топографски посматрано истраживано подручје у целини припада 
црноморском сливу. Ипак, истраживања хидролошких подземних веза, понора и врела у 
Црној Гори показују знатна одступања хидрогеолошких од топографских сливова како 
између јадранског и црноморског слива, тако и између сливова појединих река (Radojičić, 
1996). 

На истраживаном подручју, где је заступљена разноврснија геолошка грађа и 
састав, флувиокрш, флувиоденудациони рељеф и гушћа речна мрежа, подземне 
хидролошке везе нису изражене као у делу Црне Горе који припада јадранском сливу, 
нарочито пределу дубоког крша. Ипак и на истраживаном  подручју, где доминирају 
крашка и пукотинска издан, постоје бројне подземне хидролошке везе, како унутар 
подручја, тако и са околним крашким пределима. 

На подземну хидролошку повезаност истраживаног подручја са крашким 
пределима у окружењу између осталог указују резултати истраживања добијени методом 
бојења који показују да се део вода југоисточног дела Гатачког поља подземним путем, 
испод планине Голије, одводњава према Пивском оку, док се југозападни део овог поља 
одводњава према Фатничком пољу и Требишњици. Захваљујући овој чињеници 
хидрографски слив Пиве је у овом делу проширен на рачун топографског слива 
Требишњице за 56 km2, а на рачун слива Зете за 86,4 km2 (Петровић, 1983).   

На повезаност подземних вода унутар истраживаног подручја указују и утврђене 
бројне подземне хидролошке везе у сливовима Таре, Пиве и Ћехотине. У сливу Таре то су 
следеће подземне хидролошке везе: понори Крље Јокића – извори у Барном долу, понор 
Ружица (Сињајевина) – врело Суворамњак (Бистрица), Ђурђевски понори (Косаница) – 
Вруља код Левер Таре, Бутински поток (Косаница) – Врело у Левер Тари, понор Барново 
(Баре Жугића) – врело Љутица (Левер Тара), понори код Жабљака – Бијела врела. У сливу 
Пиве утврђене су следеће подземне хидролошке везе: понори Грабовице – врело 
Шавничка глава, Мало Црно језеро – Врела Дубровска, Трновачко језеро – Чаково врело. 
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У сливу Ћехотине подземне хидролошке везе постоје између понора Студенац (Јабука) и 
врела Отиловићи – Рњци и између понора Добра вода и врела Брезница (Radojičić,1996). 

 
 
5.4.2. Врела и извори  
 
Појава врела и извора условљено је литолошком основном подручја, развијеношћу 

подземних канала и пукотина и њиховим нивоом. Као и у осталим деловима Црне Горе и 
у границама истраживаног подручја, велики број врела и извора током летњег 
хидролошког дефицита пресушује. Такође, овде се врела и извори одликују наглашеним 
колебањем издашности. Крашка врела која преовлађују на истраживаном подручју, 
најчешће су пећинска (нпр. Црно врело у кањону Пиве, Љутица у кањону Таре, 
Шавничка глава извориште Шавничке ријеке и др.). Такође, постоји и одређени број тзв. 
скривених врела која се обично јављају испод стрмих кречњачких литица (нпр. 
Дубровска врела у кањону Комарнице, врело на ушћу Бистрице и др.). У кршу се често 
појављују и пукотинска врела (нпр. врело Челине изнад Црног језера, Пивско око код 
манастира Пива и др.). У крашким пределима се јављају и врела типа потајница 
(мукавице, интермитентна врела) какво је поменуто врело Шавничка глава. 

Поред поменутих постоје и бројна друга врела и извори. У сливу реке Таре то су 
следећа врела: Плашница, Равњак, Милачка врела, Свињача, Бјеловац, Чорбуџак, Бијела 
врела, Лазин камен, Николића врела, Ликића врела, Кућишта, Калуђеровац, извор 
Баиловића сиге, врело Ноздрућ, Манита врела и др. (Radojičić, 1996). Такође, могу се 
издвојити и неки важнији извори и врела на територији општине Шавник као што су: 
извор Шушковца („Данилова чесма“) у Буковичкој гори, врела Шарбан и Сопот - 
изворишта Комарнице, извориште Скочанског потока у Семољу, Биовско око у Горњој 
Бијелој, Крновска врела на јужној страни Крновске главице и др. 

У општини Пљевља важнији извори и врела су: Брезница - Бездан (100 m3/s), 
Мандојевац (67 m3/s), Змајевац (43 m3/s), Безарско врело (24 m3/s), Југоштица (10–15 
m3/s), врело код манастира Св. Тројице, Тврдаш и Митровића врело у басену Вруља и др. 
(Васовић, 2009). 

Гледано у целини, значајнија и познатија врела и извори на истраживаном подручју 
су: Челине, Шавничка глава, Глава Буковице, врело Љутица, Бијела врела, Пивско око, 
термоминерални извор Илиџа и др. 

Челине представљају пукотинско врело у подножју Међеда изнад Црног језера, 
тачније Малог Црног језера. Ради се заправо о систему врела која се у појасу ширине око 
150 m повремено активирају најчешће у пролеће, а некада и током јесени на висини од 25 
m изнад језера. Активирањем врела око 15 m3/s воде у виду више слапова (слика 28) нагло 
се слива према језеру. Само избијање врела праћено је јаким праском па ову необичну 
хидролошку појаву у народу називају „пуцање Челина“ (Вуковић, 2005). Врело и начин на 
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који се оно активира и функционише, представља несвакидашњу хидролошку појаву и 
једну од бројних атракција на Црном језеру, туристички најпосећенијем локалитету на 
Дурмитору. 

 

 
Слика 28. Врело Челине изнад Црног језера на Дурмитору –  

природни феномен и туристичка атракција 
Извор: http://montenegrina.net 

 
Шавничка глава je пећинско врело потајничког типа које се налази код Шавника 

на надморској висини од око 880 m. Од њега настаје Шавничка ријека. Улазни отвор у 
пећину у којој се налази ова потајница широк је 4,5 m, а висок 1,5 m. Ритам рада 
Шавничке главе у току године значајно се мења. У њеном режиму могу се издојити два 
максимума (током пролећа и крајем јесени) и два минимума (крајем зиме и крајем лета). У 
време првог максимума извирања, интервали између два појављивања воде износе 3,5 
часа, а у време другог максимума 5 до 7 часова. У време првог зимског минимума, између 
два узастопна интервала максималног стања прође и до 20 часова, а  у време другог, 
летњег минимума издашности, то време је скраћено на 12 до 15 часова. Највећа издашност 
овог врела износи око 360 l/s, а најмања око 120 l/s (Radojičić, 1996). 

Глава Буковице извире испод Црвеног крша – Ранисаве, на ободу Перовића поља 
у Провалији (Горња Буковица), на надморској висини од 1.391 m нв. Једно је од најјачих 
крашких врела (слика 29) на Дурмитору са издашношћу од најмање 2,5 m3/s (Brajović, 
1987). 
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Слика 29. Врело Глава Буковице 

Фото: М. Срдановић 
 
Врело Љутица се налази око 3 km узводно од моста на Ђурђевића Тари. Избија у 

пећини испод литице поред реке Таре. Просечна издашност врела је око 23 m3/s, а у 
пролеће се повећа и до 100 m3/s. Од врела се формира водоток дужине око 150 m 
(Вуковић, 2005). 

Бијела врела су подземним током дугим 11 km повезана са Црним језером на 
Дурмитору чија вода храни врело. Вода из језера отиче преко отоке Жабљачке ријеке, а 
затим убрзо понире и подземно протиче испод дубоког кањона Таре и избија на њеној 
десној долинској страни на 10–15 m изнад речног корита, што представља изузетан 
хидролошки феномен у кршу. Изнад Бијелих врела повремено избија извор Суводо 
(Вуковић, 2005). 

Пивско око избија у близини манастира Пива на  надморској висини од 604 m. Ово 
јако крашко врело по неким схватањима представља главно извориште реке Пиве. 
Формирањем Пивског вештачког језера врело је потопљено, а кратки ток Сињца, који је 
настајао од врела, ујезерен  (http://www.dinarskogorje.com). 

У кањону Комарнице, око 5,5 km узводно од сутока ове реке и Сињца, постоји 
термоминерални извор Илиџа. Температура воде на изласку из врела је 26–36°C. У води 
је констатован повећан садржај флуора (2,6 mg/l) и силицијумдиоксида (8,0 mg/l) (Burić, 
1993). Формирањем Пивског језера извор Илиџа је потопљен (Radojičić, 1996). 

 
 
5.4.3. Реке  
 
Како је раније наведено црноморском сливу припада више од половине територије 

Црне Горе, тачније 7.260 km2 или 52,5% њене површине. Унутар овог дела земље налази 
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се и истраживано подручје. Генерално, реке црноморског слива се одликују дужим 
токовима и већом количином воде него водотоци јадранског слива. Карбонатне стене у 
делу Црне Горе који припада црноморском сливу немају дебљину као у југозападном делу 
земље, што на овом простору условљава појаву већег броја врела и извора, а самим тим и 
гушћу речну мрежу.  

На истраживаном подручју постоје три већа речна слива. Ради се о сливовима Таре, 
Пиве и Ћехотине. Поред главних река, речну мрежу истраживаног подручја чине и бројни 
други водотоци на поменутим сливовима попут Комарнице, Буковице, Тушине, Бијеле, 
Врбице, Володера и других (карта 4). Сви ови водени токови имају нивално-плувијални 
режим са максималним средњим месечним протицајима током маја и априла, а 
минималним у августу и септембру (Radojičić, 1996). Нарочито веће реке северозападне 
Црне Горе представљају изузетно природно богатство и вредност на чему се базира и 
њихов велики туристички потенцијал који је, осим у случају Таре, највећим делом 
занемарен. 

Тара настаје код Хана Гаранчића у подожју планине Комови спајањем Веруше (15 
km) и Опасанице (12 km), два главна изворишна крака. Највиша врела Веруше, левог 
изворишног крака, уједно и реке Таре, налазе се у пределу катуна Маглић (1.860 m нв), 
испод истоименог гребена (2.142 m нв). Низводно, у пределу Мокрог, налазе се јача врела 
која додатно хране протицај Веруше. Опасаница, десни изворишни крак Таре, настаје од 
више мањих водотока (Лучка, Козелска ријека, Курлај, Турјачка ријека и Маргарита). 
Највиши извор Опасанице је Бијела вода (1.860 m нв) испод гребена Планиница (2.153 m 
нв) (Radojičić, 1996). Ток Таре се завршава њеним спајањем са Пивом код Шћепан Поља 
(433 m нв) где ове две реке формирају Дрину. Тара је са дужином од 144 km најдужа река 
Црне Горе.  

Тара својим током пролази између моћних планинских масива Бјеласице, 
Прошћенских планина, Лисца, Љубишње и Обзира, са десне стране, и Сињајевине, 
Дурмитора, односно Језерске површи и Пивске планине, са леве стране (карта 4). Како је 
раније наведено, Тара има композитну долину, а нарочито је атрактиван њен кањонски 
део, између ушћа Бистрице и Шћепан Поља, дуг 80 km, генералног правца југоисток-
северозапад, који се највећим делом налази у оквиру истраживаног подручја. Површина 
слива Таре је око 2.040 km2 (Radojičić, 1996; http://www.dinarskogorje.com) и налази се на 
подручју општина Колашин, Мојковац, Жабљак, Пљевља и Плужине (на територији Црне 
Горе), те Фоче у Босни и Херцеговини (Републици Српској). 

Река Тара има велики број притока различитих по дужини и величини протицаја 
који веома варира у зависности од годишњег доба. Најважније десне притоке су: Дрцка 
(15 km), Скрбуша (7 km), Језерштица са Биоградском ријеком (11,5 km), Бјелојевићка 
ријека (9 km), Селачка ријека (17 km) и Драга (15 km). Важније леве притоке Таре су: 
Пјешчаница (5,5 km), Пчиња (9,5 km), Плашница (14 km), Штитаричка ријека (13,5 
km), Бистрица (6,5 km) и Сушица (15 km) (Radojičić, 1996).  
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Осцилације водостаја Таре су велике, баш као и код осталих водотока 
истраживаног подручја који су у природном режиму. Просечно највиши водостаји су у 
марту, априлу и мају, а најнижи у јулу, августу, септембру. Генерално, Тара је лети дубока 
1–8 m, а током пролећа и јесени 12–15 m. Протицаји Таре такође варирају у широком 
дијапазону, што је случај и код других река северозападне Црне Горе. Просечни годишњи 
протицај Таре код Требаљева је 26,9 m3/s, а код Шћепан Поља 81,9 m3/s. У вишегодишњем 
просеку максимални средњи месечни протицај Таре код Шћепан Поља се јавља у мају и 
износи 146,1 m3/s, док је минимални, с вредношћу од свега 29,4 m3/s, регистрован у 
августу. Годишње Таром протекне око 2,5 милијарде m3 воде. Протицај је условљен 
годишњим добима, кишама и отапањем снега. Попут већине осталих река истраживаног 
подручја, Тара се одликује великим хидроенергетским потенцијалом (Stanković, 1992; 
Radojičić, 1996).  

Због планинског карактера слива, великих надморских висина и бројних хладних 
извора и врела, Тара има хладну воду током читаве године. Средња годишња температура 
воде је 7,8°C, изразито висока летња око 15°C, а ниска зимска око 0,6°C (Stanković, 1992). 
Према Касалици (1986) највиша температура воде реке Таре је у августу и износи 13,2°C. 
Захваљујући ниским температурама воде, обимном храњењу реке изворском водом и 
слабом насељеношћу слива, Тара има изузетан квалитет воде на бази којег спада у реке 
прве класе бонитета (Stanković, 1992). 

 

 
Слика 30. Река Тара код Шљиванског 

Фото: М. Срдановић 
 
Због свог немирног тока на одређеним деоницама (брзаци, вирови, џиновски 

лонци), чисте воде и изузетне лепоте кањона, Тара је веома атрактивна и погодна за 
сплаварење, спортски риболов и сличне активности и као таква представља изузетну 
природну вредност и важан део туристичке понуде истраживаног подручја (слика 30). 
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Река Пива представља део веома сложеног хидрографског система на западу и 
југозападу истраживаног подручја (карта 4) формираног на сливу површине 1.784 km2. 
Пивом се назива део тока од места спајања Комарнице (леве саставнице) и водом богатог 
Сињца5 (десне саставнице) код Божура (591 m нв) па до Шћепан Поља (433 m нв) где се 
Пива (слика 31) спаја са Таром и формира Дрину. Овако гледано ток Пиве, генерално 
меридијанског правца, има дужину 34 km. Од тога је највећи део ујезерен након изградње 
ХЕ „Пива“ (Radojičić, 1996). Ако се посматра од извора Буковице, најдужег крака 
Комарнице, онда Пива, односно река која се на различитим деоницама другачије зове, има 
дужину од 93,2 km (Љешевић, 2004). 

Да би се потпуно разумео сложени хидрографски систем Пиве, неопходно је 
поменути и остале водотоке у сливу. Поред Комарнице, остали изворишни водотоци Пиве 
су Буковица, Тушина, Бијела и Шавничка ријека. Од значајнијих притока Пива прима 
Врбницу. 

 

 
Слика 31. Река Пива у дубоком кањонском делу долине низводно од ХЕ „Пива“  

Извор: http://www.viabalkans.com 
 
Извориште Комарнице се налази у југозападном подножју масива Дурмитора. 

Њена највиша периодична врела, раније наведени Шарбан и Сопот, налазе се у Комарској 
Пољани око Доброг дола, поред пута Жабљак–Трса, на надморској висини 1.550–1.650 m. 
Стална врела Комарнице се налазе ниже, на 900–1.010 m нв. До спајања са Сињцем 
дужина Комарнице износи 48 km. Непосредно пре спајања са Придворицом, низводно од 
Шавника, Комарница пролази кроз раније поменути веома атрактиван, 4 km дуг, кањон 
Невидио (слика 32) (Radojičić, 1996). 

 

                                                
5 Постоји схватање у народу да је Сињац, дужине свега 4 km, који извире из раније поменутог јаког крашког врела Пивског ока (604 m 
нв), главни изворишни крак Пиве (Radojičić, 1996). Након изградње бране и формирања Пивског језера и ток Сињца је такође ујезерен.  



Мр Мићо Срдановић                                                                                   Докторска дисертација 

 

98 

 
Слика 32. Река Комарница у уском кањонском делу долине 

Извор: http://www.summitpost.org 
 
Буковица је карактеристична планинска река (слика 33) која настаје од неколико 

врела која се налазе на граници Језерске површи са десне стране пута Жабљак–Шавник.  
Највиши повремени извори су у ували Вукодо (1.450 m нв), док су стална врела на 
простору Бара и у селу Горња Буковица (1.340 m нв) где се заправо и формира стални ток 
ове реке (Radojičić, 1996). Буковица се образује од извора Радачког потока и извора испод 
Црвеног крша - Ранисаве, на ободу Перовића поља у Провалији (Горња Буковица), на 
надморској висини од 1.391 m. Реку храни и Глава Буковице, раније поменуто једно од 
најјачих крашких врела на Дурмитору, издашности најмање 2,5 m3/s (Brajović, 1987). 

 

 
Слика 33. Река Буковица у Доњој Буковици 

Фото: М. Срдановић 
 
Од изворишта до села Тушина, Буковица тече генералним правцем северозапад-

југоисток (на делу тока у Доњој Буковици у речном кориту формирале су се импресивне 
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кадице), а затим наставља правцем исток-запад кроз атрактивну кањонску долину све до 
Шавника где се спаја са Бијелом и Шавничком ријеком на надморској висини од око 800 
m (Stanković, 1992). Дужина тока Буковице је 27,5 km. Просечни годишњи протицај ове 
реке пре спајања са Бијелом у Шавнику износи 7,7 m3/s. Током јачих киша и наглог и 
интензивног отапања снега, протицај Буковице код Шавника се у односу на вишегодишњи 
просек може повећати и неколико пута. Низводно од Шавника река се зове Придворица 
која кроз кањон дуг 7 km тече све до ушћа у Комарницу (Radojičić, 1996). 

Тушина је лева и најзначајнија притока Буковице дужине око 18,5 km. Њени 
највиши извори налазе се на катуну Сврчке баре (1.650 m нв) између Градишта (2.100 m 
нв) и Црне греде (1.784 m нв) у области Ускоци на Сињајевини у централном делу Црне 
Горе, неколико километара од извора Мораче. До насеља Сомина, испод планинског 
гребена Семољ на којем је вододелница између црноморског и јадранског слива, водоток 
се зове Скочански поток. Низводно, под називом Тушина, река даље тече у дужини од око 
10 km генерално према западу, између Сињајевине и Лоле, поред насеља Крња Јела, Баре, 
Боан и Тушина код којег се улива у Буковицу (Radojičić, 1996; 
http://www.dinarskogorje.com). 

Бијела је једна од три шавничке реке, дужине око 14 km. Њена највиша изворишта 
се налазе у пределу Штирног дола и горњих делова заравни Крнова. Низводно од села 
Горња Бијела (1.060 m нв) постоји више сталних врела која током целе године хране 
протицај Бијеле чија је просечна годишња вредност код Шавника око 2,7 m3/s. Шавничка 
ријека има дужину свега око 1 km. Настаје од раније поменуте потајнице Шавничке главе 
(880 m нв) чија се издашност креће у интервалу 120–360 l/s. Режим протицаја Шавничке 
ријеке условљен је управо издашношћу и начином рада потајнице (Radojičić, 1996). 

Пива на свом релативно кратком току, прима једну важнију притоку. Ради се о 
Врбници (14 km) која се као лева притока у Пиву улива низводно о Плужина. Изворишна 
област овог водотока се налази у пределу Равно (1.300 m нв) између Лебршника на северу 
и Голије на југу (Radojičić, 1996).  

Просечaн годишњи протицај Пиве код Шћепан Поља износи 78,2 m3/s. У 
вишегодишњем просеку највећи средњи месечни протицај код поменутог насеља јавља се 
у мају када износи 150,2 m3/s, док је најмањи у августу, свега 20,3 m3/s (Radojičić, 1996), 
што значи да се режим протицаја Пиве подудара са режимом на реци Тари. 

Попут Таре и Пива (Пива-Комарница) се на различитим деоницама тока одликује 
високом атрактивношћу. Атрактнивност је нарочито изражена у кањонском делу долине 
где су наглашене високе естетске вредности. Захваљујући ујезеравању реке, на Пиви је 
између осталог могућа и пловидба и рекреација на мирним водама, што за планинско 
подручје какво је серозападна Црна Гора, представља значајну хидролошку специфичност 
на бази које би се могла обогатити туристичка понуда пре свеге општине Плужине.   
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Ћехотина протиче североисточним и источним делом истраживаног подручја 
генералним правцем југоисток-северозапад (карта 4). У суседној Босни и Херцеговини 
(Републици Српској), тачније у Фочи, као десна притока улива се у Дрину на око 405 m 
нв. Ћехотина настаје из више врела на простору Вранеша, ближе планини Стожеру, где су 
и врела Љубовиђе, притоке Лима. Од највиших извора испод Зечје главе (1.400 m нв), на 
катуну Јелов крај (1.350 m нв), па до ушћа у Дрину, Ћехотина је дуга 136 km. Кроз Црну 
Гору тече у дужини од 108 km.  

Услед геолошког састава и грађе (преовлађују кластичне стене - шкриљци, 
еруптиви, језерске наслаге) слив Ћехотине (1.296 km2) се у знатној мери морфолошки 
разликује од осталих сливова у Црној Гори. Између осталог, веома добри индикатори за 
то су морфологија долине Ћехотине, као средишњег дела слива, и начин отицања ове 
реке. Наиме, Ћехотина није усекла дубоку кањонску долину попут већине других река у 
брдско-планинском делу Црне Горе и њен ток много више меандрира од осталих 
водотока, што је у значајној мери последица постепеног пада речног корита (слика 34).  

Ћехотина прима бројне притоке. Од десних притока важније су: Козичка ријека (10 
km), Дубочица (16,5 km), Југоштица (5 km), Горња ријека (12 km), Каменица (9 km), 
Буна (10 km), Козица (10 km), Лушка ријека (12,5 km), Кржавска ријека (7,5 km) и 
Шупљица (6 km). Веће леве притоке Ћехотине су: Маочница (17 km), Везишница (18 
km), Володер (36 km), Коритник (12,5 km), Мједеник (8 km) и Шкопотница (17 km) 
(Radojičić, 1996).  

 

 
Слика 34. Река Ћехотина  

Извор: http://www.musicarenje.net 
 
У вишегодишњем просеку средњи годишњи протицај Ћехотине код Пљеваља 

износи свега 7,4 m3/s. Овде је протицај у просеку највећи у априлу када износи око 11,0 
m3/s, а најмањи у августу, свега 2,8 m3/s. Низводније, са прихватањем притока, протицај 
Ћехотине се знатно повећава. Тако просечан годишњи протицај код места Градац износи 
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14,2 m3/s, а на граници са Босном и Херцеговином, код Викоча, чак 20,5 m3/s (Radojičić, 
1996). Ћехотина, која је после Лима највећа притока Дрине, овој реци у просеку годишње 
предаје 22,4 m3/s воде (Васовић, 2009). 

Ћехотина не поседује она естетска и рекреативна својства каквим се одликују Тара 
и Пива (Пива-Комарница), те није у толикој мери туристички привлачна као поменути 
водотоци. Ипак, Ћехотина се не би смела туристички занемарити, јер пружа могућности 
за различите активности попут излетничких, мушичарења и сл. 

 
 
5.4.4. Језера 

 
Истраживано подручје је карактеристично по највећој концентрацији језера у 

Црној Гори. Овде се налази петнаест значајнијих глацијалних природних и три вештачка 
језера. Само на Дурмитору, тачније његовом централном масиву и Језерској површи, 
постоји десет природних сталних језера, а то су: Црно, Змијиње, Мало (Јаблан), Велико 
Шкрчко, Мало Шкрчко, Пошћенско, Модро, Валовито, Вражје и Рибље. Такође, на овој 
планини се налази и Сушичко језеро периодског карактера (карта 4). Углавном се ради о 
веома атрактивним језерима које је Ј. Цвијић због изузетне лепоте назвао „горске очи“. Од 
поменутих једанаест језера само се Вражје и Рибље налазе изван НП „Дурмитор“6. Поред 
поменутих језера, на Дурмитору постоје и бројне друге мање акваторије које се 
дефинишу као мочваре, баре и локве (Stanković, 1992). Преостала четири важнија 
природна језера северозападне Црне Горе су Зминичко на Сињајевини, Трновачко на 
Волујку и Велико Стабањско и Мало Стабањско на Биочу (карта 4). Осим Црног и 
Трновачког језера, сва остала су генерално малих или веома малих димензија (табела 12). 

Као што је наведено, поред природних, на истраживаном подручју постоје и три 
вештачка језера настала преграђивањем река Пиве и Ћехотине, односно стварањем 
депресије услед експлоатације угља. Ради се Пивском језеру на западу, језеру Отиловићи 
на истоку подручја (карта 4), као и мањем Језеру у Боровици, недалеко од Пљеваља, 
такође на истоку истраживаног простора. У даљем тексту биће представљене главне 
карактеристике свих поменутих језера која предстваљају важан део актуелне, односно 
потенцијалне туристичке понуде северозападне Црне Горе.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 Унутар НП „Дурмитор“, али изван истраживаног подручја у југоисточном делу Сињајевине, у општини Мојковац, налази се 
атрактивно Забојско језеро. 
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Табела 12. Морфометријски показатељи природних језера северозападне Црне Горе 

Језеро 
(Општина) 

Надм. 
висина 

(m) 

Површ. 
(m2) 

Запр. 
(m3) 

Дужина 
(m) 

Макс. 
ширина 

(m) 

 
Макс. 
дубина 

(m) 
 

ЦРНО 
(Жабљак) 1.418 516.200 8.716.726 1.155 810 49,1 

ЗМИЈИЊЕ 
(Жабљак) 1.520 16.740 41.773 230 123 7,7 

МАЛО (ЈАБЛАН) 
(Жабљак) 1.791 17.470 52.828 255 105 8,5 

В. ШКРЧКО 
(Плужине) 1.686 56.800 334.930 580 165 17,2 

М. ШКРЧКО 
(Плужине) 1.711 10.800 63.500 156 94 15,2 

ПОШЋЕНСКО 
(Жабљак) 1.487 15.900 15.300 215 155 3,6 

МОДРО 
(Жабљак) 1.609 7.300 3.650 230 75 3,3 

ВАЛОВИТО 
(Жабљак) 1.695 11.600 10.540 225 84 3,5 

СУШИЧКО 
(Плужине) 1.140 80.000 220.000 450 200 5,0 

ВРАЖЈЕ 
(Жабљак) 1.411 118.310 470.179 635 295 10,6 

РИБЉЕ 
(Жабљак) 1.409 42.400 85.280 340 220 5,5 

ЗМИНИЧКО 
(Жабљак) 1.285 42.500 40.000 280 240 3,8 

ТРНОВАЧКО 
(Плужине) 1.517 399.250 1.300.000 825 715 9,2 

В. СТАБАЊСКО 
(Плужине) 1.319 42.270 228.295 305 190 9,7 

М. СТАБАЊСКО 
(Плужине) 1.194 11.735 27.735 165 85 4,3 

               Извор: Stanković, 1992; Станковић, 1993; 1995; Касалица, 1986; Radojičić, 1996; 
                           Spasojević, 2007; Завод за заштиту природе, 2011. 
                            

 

Црно језеро је највеће природно језеро (516.200 m2) северозападне Црне Горе и 
друго по величини међу планинским језерима у земљи. Представља својеврстан симбол 
Дурмитора, облика „осмице“ (слика 35), и његово најатрактивније и туристички 
најпривлачније језеро, омиљено међу туристима који га најчешће обилазе кружном тзв. 
едукативно-рекреативном стазом дугом 3,6 km. Цео амбијент у зони овог језера, са водом 
тамно зелене боје, улепшава околна густа четинарска шума и планински гребен Међед 
који доминира над овим хидролошким објектом (слика 36). Налази се 3 km југозападно од 
Жабљака (карта 4) са којим је повезано асфалтним путем што га чини веома 
приступачним за посетиоце.  
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Слика 35. Црно језеро карактеристичног облика „осмице“ 

Извор: http://www.summitpost.org 
 

 
Слика 36. Црно језеро са гребенима Савин кук (лево) и Међед (десно) у позадини 

Фото: М. Срдановић 
 

При средњем водостају Црно језеро лежи на надморској висини од 1.418 m. Тада је 
дуго 1.155 m, а широко до 810 m. Чине га Велико језеро (североисточни део) и Мало 
језеро (југозападни део). Ова два дела језера спојена језероузином Струга, при ниским 
летњим водостајима међусобно су раздвојена стеновитом пречагом. Највећа дубина 
Великог језера износи 24,5 m, а Малог језера 49,1 m (табела 12) (Stanković, 1992; 
Касалица, 1986; Radojičić, 1996; Spasojević, 2007).  

Језеро је настало сложеним процесом. Из највишег дела Дурмитора, део ледничке 
масе из Алишнице спуштао се на Језерску површ и ерозијом издубио басен Великог 
језера, док је ерозивним радом ледника који се кретао између Међеда и Црвене греде 
формиран басен Малог језера. Уз ерозију, значајна је и извесна акумулација моренског 
материјала, који је спречавао брзо отицање акумулиране воде у првој фази развоја језера. 
Уз интензивну глацијацију, предиспозицију за постанак басена Црног језера одредили су 
и тектоника и крашки процес. Различити изглед и димензије Великог и Малог језера, 
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између осталог, условљене су контактом кречњачких творевина и верфенских пешчара. 
Мало језеро лежи на кречњацима, те је преглацијални процес ту више напредовао у 
односу на басен Великог језера (Stanković, 1992). 

Црно језеро се храни водом путем једине сталне притоке Млинског потока који 
дотиче из правца Змијињег језера, затим преко јаког повременог пукотинског врела 
Челине, бројних мањих повремених врела, отапањем снега и атмосферским падавинама. 
Воду губи повременом отоком Жабљачком ријеком, понирањем кроз бројне поноре и 
испаравањем. С обзиром на то да има и притоку и отоку, језеро је проточног типа. 

 Током лета језерска вода можа да се загреје до температура које погодују чак и 
купању. То се пре свега често дешава током августа када се површински слој воде загреје 
на око 20°C. Зими се језеро редовно заледи, а ледени покривач траје 60–80 дана. Језерска 
вода има релативно велику провидност. У Великом језеру она износи до 9 m, а у Малом 
језеру и до 12 m. 

Црно језеро представља својеврсну бифуркацију која постоји током високих 
пролећних водостаја када, како је раније наведено, језерска вода у делу Великог Црног 
језера прелива басен и преко Жабљачке ријеке отиче до понора на ободу Жабљака, а 
затим подземном хидролошком везом даље отиче ка Тари и избија на Бијела врела са 
десне стране тока. Истовремено, кроз поноре на дну Малог Црног језера вода подземно 
отиче ка сливу Пиве, односно Комарнице, где избија на врелима Дубровским у кањону 
ове реке (Stanković, 1992; Касалица, 1986; Radojičić, 1996; Spasojević, 2007).  

 

Змијиње (Змиње) језеро се налази испод Црвене греде у изворишном делу 
Млинског потока северозападно од Црног језера (карта 4) на надморској висини од 1.520 
m. До њега се може доћи путем од Жабљака и пешачком стазом од Црног језера уз 
Млински поток (за око 90 минута), што га чини веома приступачним. Улази у ред мањих 
дурмиторских језера (16.740 m2), али истовремено најсликовитијих „горских очију“ и 
незаобилазних туристичких атракција ове планине (слика 37).   

 

 
Слика 37. Змијиње језеро са гребеном Црвена греда у позадини 

Извор: http://www.superodmor.rs 
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При средњем водостају језеро је дуго око 230 m, широко до 123 m, док му је 
дужина обалске линије око 560 m (табела 12). Ово језеро максималне дубине 7,7 m воду 
добија отапањем снега, атмосферским падавинама и од два извора. Воду углавном губи 
понирањем. Од те воде касније настаје поменути Млински поток. Змијиње језеро има 
бистру и хладну воду (зими леди, а лети се загрева највише до 14°C) тамно зелене боје 
(Stanković, 1992; Касалица, 1986; Radojičić, 1996; Spasojević, 2007).  

 

Мало (Јаблан) језеро  такође спада у групу мањих дурмиторских језера (17.470 
m2), али свакако и најлепших и најатрактивнијих. Једно је од највише лоцираних језера на 
овој планини. Формирано је испод Црвене греде (слика 37), у вишој зони северозападно 
од Змијињег језера (карта 4), на надморској висини од 1.791 m. При средњем водостају 
дужина му је око 255 m, ширина до 105 m, а највећа дубина око 8,5 m (табела 12) 
(Stanković, 1992; Касалица, 1986; Radojičić, 1996; Spasojević, 2007). 

 

 
Слика 37. Мало (Јаблан) језеро испод гребена Црвена греда  

Извор: http://me.worldmapz.com 

 
Хладна језерска вода је светло зелене боје и одликује се великом провидношћу која 

износи до 6 m. Будући да се налази у вишој планинској зони и на већој удаљености од 
Жабљака, језеро је мање приступачно. До њега се може доћи пешачком стазом из правца 
Жабљака поред села Босаче за око три сата, као и тежом стазом уз Млински поток поред 
Змијињег језера (Spasojević, 2007).  
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Шкрчка (Велико и Мало) језера представљају посебну дурмиторску атракцију и 
туристима планинарима један од најомиљенијих локалитета на планини (слика 38). Налазе 
се западно од Црној језера (карта 4) у импресивном цирку Шкрке окруженом високим 
врховима Планиница, Боботов кук, Шарени пасови, Пруташ и др. Цирк је једино отворен 
према дубокој атрактивној долини Сушице.  

   

 
Слика 38. Велико и Мало Шкрчко језеро  

Извор: http://www.summitpost.org 
 
Велико Шкрчко језеро се налази на надморској висини од 1.686 m. Површина му 

је око 56.800 m2, дужина око 255 m, ширина до 105 m, а највећа дубина 17,2 m, што га 
чини једним од најдубљих језера Дурмитора. Мало Шкрчко језеро је на нешто већој 
надморској висини, тачније на 1.711 m. Има значајно мању површину која износи око 
10.800 m2. При средњем водостају дужина му је око 156 m, ширина до 94 m, а максимална 
дубина 15,2 m (табела 12) и ово језеро припада групи дубљих дурмиторских лимнолошких 
објеката (Radojičić, 1996). Шкрчка језера су од Црног језера удаљена око 11 km или око 
6,5 сати пешачења. 

 

Пошћенско језеро се налази у југоисточном подножју масива Дурмитора (карта 4), 
у Пошћенској долини, лево од пута Жабљак–Трса, што га чини доста приступачним. 
Формирано је на надморској висини од 1.487 m. Површина му је око 15.900 m2, просечна 
дужина око 215 m, ширина до 155 m, а највећа дубина око 3,6 m (табела 12) (Stanković, 
1992; Касалица, 1986; Radojičić, 1996). Ово језеро зеленкасте боје карактеристично је по 
томе да је у знатној мери обрасло вегетацијом што указује на одмакли стадијум 
еутрофикације. Ипак, оно и данас својом лепотом (слика 39) привлачи пажњу посетилаца 
Дурмитора и пролазника. Храни се снежницом и кишницом, а воду губи испаравањем. 
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Слика 39. Пошћенско језеро  
Извор: http://www.panoramio.com 

 
Нешто западније од Пошћенског језера, у вишем делу Пошћенске долине, такође 

лево од пута Жабљак–Трса, налази се Модро језеро (1.609 m нв) (карта 4).  Од Жабљака је 
удаљено око 13 km. Улази у ред мањих дурмиторских језера. Површина му је око 7.300 
m2, дужина око 230 m, ширина до 75 m, а највећа дубина око 3,3 m (табела 12) (Stanković, 
1992; Касалица, 1986; Radojičić, 1996).  

 

 
Слика 40. Модро језеро  

Извор: http://www.panoramio.com 
 
Модро језеро има бистру хладну воду тамно зелене боје чија температура лети 

порасте највише до 15°C. Храни се снежницом и кишницом, а воду губи површинском 
отоком, испаравањем и процеђивањем (Spasojević, 2007). Ово језеро се одликује 
изузетном лепотом чему у знатној мери доприноси и атрактивно окружење (слика 40). 
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И Валовито језеро, попут претходна два поменута, формирано је у Пошћенској 
долини и то у њеном највишем делу на надморској висини од 1.695 m. Налази се 
северозападно од Модрог језера (карта 4), поред пута Жабљак–Трса на око 15 km од 
Жабљака. Валовито језеро је мањих димензија. Његова површина износи око 11.600 m2. 
Дужине је око 225 m, ширине до 84 m, док му је максимална дубина око 3,5 m (табела 12) 
(Stanković, 1992; Касалица, 1986; Radojičić, 1996).  

 

 
Слика 41. Валовито језеро са гребеном Стoжина у позадини 

Фото: М. Срдановић 
 
Попут Модрог и Валовито језеро се одликује наглашеним естетским вредностима 

(слика 41). Слично је и са језерским окружењем. Ово језеро има слабије провидну воду 
зелене до тамно зелене боје. Температура воде лети расте до 17°C. Језеро се храни 
снежницом и кишницом, а воду губи углавном испаравањем (Spasojević, 2007). 

 

Сушичко језеро представља посебну дурмиторску атракцију. Ово периодско 
језеро изузетних естетских својстава налази се северозападно од Црног језера (карта 4). 
Образовано je у проширеном делу спектакуларног кањона реке Сушице (слика 42) на 
надморској висини од 1.140 m. Лепоти овог језера зелене прозирне воде у знатној мери 
доприносe и столетне шуме црног бора које га окружују. 
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Слика 42. Сушичко језеро  

Извор: http://www.montenegro.travel 
 
Током пролећа, када је Сушица најбогатија водом, површина језера достиже пуну 

величину када му је површина око 80.000 m2, дужина око 450 m, ширина око 200 m, а 
највећа дубина око 5 m (табела 12). Језеро се лети драстично смањи или потпуно пресуши 
што је последица смањења протицаја Сушице и њеног понирања узводно код водопада 
Скакала. Осим водом Сушице језеро се храни и снежницом и кишницом. До овог језера се 
може доћи из различитих праваца пешачким стазама. Од Црног језера, централне 
туристике зоне националног парка и Дурмитора у целини, удаљено je око 23 km или око 
10 сати пешачења маркираном пешачком стазом (Stanković, 1992; Касалица, 1986; 
Radojičić, 1996; Spasojević, 2007). 

 

На језерској површи изван НП „Дурмитор“, око 13 km јужно од Жабљака, налазе се 
Вражје и Рибље језеро (карта 4). Поред ових језера, међусобно удаљених свега око 500 
m, пролази пут Банске куће–Његовуђа, те су веома приступачна. Оба језера су настањена 
пастрмком што их чини привлачним за спортске риболовце. Лепи пејзажи релативно 
питоме околине пружају могућност за камповање и шетње око језера.  

Вражје језеро лежи на надморској висини од 1.411 m. Представља једно од већих 
дурмиторских језера. Површина му је око 118.310 m2, дужина око 635 m, ширина до 295 
m, а највећа дубина 10,6 m (табела 12) (Stanković, 1992; Касалица, 1986; Radojičić, 1996). 
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Слика 43. Вражје језеро  

Извор: http://www.summitpost.org 
 
Вода овог језера је плаво-зелене боје (слика 43) и смањене провидности. Њена 

просечна температура током лета износи око 15°C, а током већих врућина, може се 
загрејати и до 20°C. Језеро се снабдева водом топљењем снега и кишницом, а губи је 
испаравањем. Велики проблем овог још увек лепог и туристички атрактивног језера, 
омиљеног међу спортским риболовцима и туристима представља нарушен квалитет воде 
што је последица несавесног односа пролазника који га загађују резличитим 
недозвољеним активностима (Spasojević, 2007). 

 

Рибље језеро лежи на надморској висини од 1.409 m. У односу на Вражје, доста је 
мање. Његова просечна површина износи око 42.400 m2. Дужина му је око 340 m, ширина 
до 220 m, а максимална дубина око 5,5 m (табела 12) (Stanković, 1992; Касалица, 1986; 
Radojičić, 1996). 

 

 
Слика 44. Рибље језеро  

Извор: http://www.panoramio.com 
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Вода Рибљег језера има светло зелену боју (слика 44) веће провидности него код 
Вражјег језера. Као и остала дурмиторска језера, зими леди. Током лета се загреје на око 
16°C. Храни се снежницом и кишницом, а воду губи испаравањем. Попут Вражјег и ово је 
језеро омиљено међу спортским риболовцима.  Такође, и оно је изложено негативном 
утицају пролазника услед чега је смањен квалитет воде (Spasojević, 2007). 

 

Као што је раније наведено на Дурмитору постоји и већи број бара, мочвара и 
локви, хидролошких објеката који углавном представљају остатке некадашњих језера 
засутих наносом, тресетом и бујном вегетацијом који и поред тога поседују естетске и 
друге вредности захваљујући којима улазе у групу локалитета занимљивих за посету. У 
некима од њих вода се задржава већим делом године па их називају језерима. Такво је пре 
свега Барно језеро, биолошки резерват северно од Црног језера који лежи на надморској 
висини од 1.489 m. Током средњег водостаја површина му износи око 1.500 m2, а дубина 
до 1 m. Такође, важно је поменути и Срабље језеро (1.623 m нв), које се налази поред 
Модрог; затим Шевариту локву  (1.420 m нв) поред пута Шавник–Жабљак, недалеко од 
Вражјег језера; Локву за превијом (500 m јужније од Шеварите локве, на 1.400 m нв), Бару 
Јакића (2,5 km југоисточно од Вражјег језера), Суву локву (1.594 m нв) у Пошћенској 
долини (око 700 m од Модрог језера); Гостају (локва у Николином долу на крајњем 
западном делу националног парка); тешко приступачан Зелени вир (2.028 m нв) у 
највишем каменитом делу дурмиторског масива; Локвице или Вир у Локвицама (1.693 m 
нв) (између стаза за Боботов кук и Бандијерну) испод падина Прла; Милошеву локву 
(2.362 m нв, под Шљеменом); Бегову Бару на Шљеменима (2.060 m нв); Локву у Црепуљ 
пољани (1.680 m нв), Баре Жугића (1.400 m нв) са леве стране пута Банске куће–
Његовуђа, локву Бобан (између Лојаника и Ружице), Марића баре, Мацанске баре и др. 
Са обе стране пута Жабљак–Тепца код села Надгора, налазе се Говеђа језера (Велико 
говеђе или Доње језеро и Мало говеђе или Горње језеро), Округљица и Драгана и др. 
(Radojičić, 1996; Stanković, 1992; Brajović, 1987). 

Код села Пошћење, на око 3–5 km од Шавника, изван НП „Дурмитор“, постоје два 
мања језера - Велико и Мало. Налазе се на око 890 m нв на тераси између кањона 
Комарнице и удолине којом протиче Петњички поток. Велико језеро отиче отоком у 
Комарницу, а Мало језеро отоком Гњионик у Придворицу. Оба језера су ободом обрасла 
барским растињем. До језера се долази путем од Шавника преко Петњице. Неколико 
стотина метара од њих, на току Комарнице је питома долина села Комарнице, а јужно 
кањон Невидио (Brajović, 1987). Према Радовићу (Radović, 2010, 258) ова „два врло 
сликовита Пошћенска језерца, која заједно са насељем, које је подигнуто око њих, 
представљају изузетан склад природе и људског градитељства“.  

 

Зминичко језеро се налази у северном ободном делу планине Сињајевине, у крају 
Зминица, југоисточно од Жабљака (карта 4) на надморској висини од 1.285 m. Настало је 
акумулацијом воде у делу валова који је преграђен моренским материјалом. Од поменутог 
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Жабљака је удаљено свега око 15 km, па га многи сматрају једним од дурмиторских 
језера. Површина му је око 42.500 m2, дужина око 280 m, ширина до 240 m, а највећа 
дубина 3,8 m (табела 12) (Stanković, 1992; Касалица, 1986; Radojičić, 1996). 

 

 
Слика 45. Зминичко језеро  

Извор: http://www.panoramio.com 
  
Као и већина других језера овог подручја и Зминичко се храни снежницом и 

кишницома, а воду губи испаравањем. У току лета се загреје чак до 22°C. Како је у 
поодмаклој фази еволуције, вегетација га осваја и претвара у бару. Ипак, ово језеро и 
даље, заједно са атрактивним пејзажом који га окружујуе, представља један од лепших 
локалитета (слика 45) у овом делу истраживаног подручја  погодних за излете, одмор и 
рекреацију (Spasojević, 2007). 

 

Трновачко (Волујачко) језеро се налази недалеко од границе са Босном и 
Херцеговином (Републиком Српском) северозападно од Плужина (карта 4), у подножју, 
односно у средини планинског комплекса Волујка, Маглића и Биоча. Ово глацијално 
језеро је формирано на 1.517 m нв у пространом цирку у најнижем делу раније поменуте 
увале Урдени долови. Површина му је око 399.250 m2, дужина око 825 m, ширина до 715 
m, а највећа дубина 9,2 m (табела 12). 

Језеро се храни снежницом, кишницом и од неколико мањих извора, а воду губи 
испаравањем. Зими језеро леди, а током летњих врућина језерска вода се може загрејати и 
до 22°C. У плићем западном делу језера вода је бистра и у танком слоју безбојна. 
Повећањем дубине у правцу истока вода је све интензивније зеленкасте боје. 
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Слика 46. Трновачко језеро 
Извор: http://www.panoramio.com 

 
До овог туристички веома атрактивног језера (слика 46) може се доћи из суседне 

Босне и Херцеговине (Републике Српске) шумским путем од Тјентишта преко Драгош 
седла,  горњег тока Перућице и катуна на Пријевору одакле се пешачком стазом до самог 
језера може стићи за охо 1,5 сат. Прилази језеру су могући и из правца Плужина (за 5–6 
сати) напорним пешачким стазама са доста успона уз реку Врбницу и поред Стабањских 
језера или из долине Мратињске ријеке преко Превије и Пресјеке (Завод за заштиту 
природе, 2011; Станковић, 1995; Касалица, 1986; Spasojević, 2007).  

 

Стабањска језера (Велико и Мало) су добила назив по селу Стабна од којег су 
удаљена око 4 km. Налазе се на југозападним падинама планине Биоч северозападно од 
Плужина (карта 4) од којих су удаљена око 15 km, а од села Стабна око 5 km. Оба језера 
су ледничког порекла. Басени су им формирани у преиздубљеним деловима стабањског 
ледничког валова. Језера се углавном хране снежницом и кишницом, Велико и путем две 
мање повремене притоке, a Мало и преливањем воде из висински доминантног Великог 
језера. Воду губе испаравањем и понирањем. До ових туристички атрактивних језера 
најлакше се може доћи цестом од Плужина преко села Стабна, премда не постоји 
могућност ближег прилаза (ка језерима) возилима, па је потребно пешачити приближно 
сат времена до Малог језера, односно сат и по времена до Великог језера, што је један од 
разлога њихове невалоризованости. Језера су богата пастрмком па су омиљена међу оним 
спортским риболовцима којима су позната. 

Велико Стабањско језеро лежи на 1.319 m нв. Површина му је око 42.270 m2, 
дужина око 305 m, ширина до 190 m, а максимална дубина 9,7 m (табела 12). Водостај 
овог атрактивног језера (слика 47) је прилично висок и лети, што га чини привлачним и у 
летњем делу туристичке сезоне. Током зиме језеро леди, а у току лета температура воде 
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износи 16–22°C. Боја воде је зеленкаста и одликује се знатном провидношћу (Завод за 
заштиту природе, 2011; Станковић, 1995; Касалица, 1986; Radojičić, 1996; Spasojević, 
2007).  

 

 
Слика 47. Велико Стабањско језеро 
Извор: http://www.phone-travel.com 

 
Мало Стабањско језеро је формирано на надморској висини од 1.194 m нв. При 

средњем водостају има површину око 11.735 m2. Дугачко је око 165 m, широко до 85 m, 
док му је највећа дубина 4,3 m (табела 12). Спада у групу мањих планинских језера. Лети 
када ниво воде опадне поприма изглед планинске локве. И ово језеро зими леди, док је у 
току лета нешто топлије од Великог језера. Језерска вода је жућкасте боје и мање 
провидности (Завод за заштиту природе, 2011; Станковић, 1995; Касалица, 1986; Radojičić, 
1996; Spasojević, 2007).  

 

Пивско језеро је највеће вештачко језеро у Црној Гори и друго, уопште, по 
величини у земљи (слика 48), одмах после Скадарског језера. Налази се у западном делу 
истраживаног подручја у општини Плужине (карта 4). Формирано је у склопу изградње 
ХЕ „Пива“, за потребе производње електричне енергије. Брана на реци Пиви, висине 220 
m (укључујући и 35–50 m темеља), подигнута је 2,5 km низводно од ушћа Мратињског 
потока, односно 9 km узводно од Шћепан Поља. Дужина лука бране у врху је 268,6 m. 
Њена изградња, укључујући и истражне радове, трајала је од 1964. до 1975. године. 

Пивско језеро има дужину од 42 km, док му је ширина од неколико стотина метара 
па до чак 1 km на месту спајања Врбнице са Пивом. Максимална дубина језера износи 188 
m. При коти максималног успора (675 m нв) језеро има површину 15 km2, а при коти 
минималног успора (595 m нв) површина се драстично смањује и износи свега 4,36 km2. 
Просечна површина језера је око 12,5 km2. Укупна запремина акумулације износи око 800 
мил. m3. 
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Слика 48. Пивско језеро код Плужина 
Извор: http://www.rafting-tarom.com 

 
Изградњом Пивског језера великим делом је потопљен атрактиван кањон Пиве. 

Такође, потопљене су значајне шумске и пољопривредне површине, више насеља, међу 
њима и саме Плужине7, затим манастир Пива, који је измештен, потом пећина Одмут, 
важно археолошко налазиште и др. (Radojičić, 1996; Brajović, 1987). 

 
 

 
Слика 49 Пивско језеро у импресивном кањону низводно од ушћа Врбнице 

Фото: М. Срдановић 
 

                                                
7 Након потапања језером изграђене  су нове Плужине (1975. године) које представљају најмлађе градско насеље на Балканском 
полуострву. 
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Упркос свему, Пивско језеро са спектакуларним кањонским делом долине поседује 
изузетне естетске вредности (слика 49) и представља значајан туристички ресурс, пре 
свега општине Плужине, који није у довољној мери искоришћен. Како је раније наведено, 
ово језеро у планинском подручју какво је северозападна Црна Гора, где су заступљена 
мала планинска језера и брзи водотоци, представља својеврсну хидролошку специфичност 
и изузетан потенцијал јер пружа могућности за различите спортско-рекреативне 
активности на мирним водама као што су наутички туризам, спортски риболов, спортске 
манифестације и такмичења везана за мирне воде и сл.  

 

Језеро Отиловићи се налази на истоку истраживаног подручја на око 7 km 
југоисточно од Пљеваља у клисурастом делу долине Ћехотине (карта 4) на надморској 
висини од око 830 m. Формирано је за потребе водоснабдевања ТЕ „Пљевља“ до које се 
вода спроводи цевоводима дугим 3,5 km и пречника 80 cm.  

Изградња бране узводно од села Рабитље, којом је језеро формирано, завршена је 
1981. године. Објекат лучне бране Отиловићи има висину од 50 m и дужину лука у круни 
100 m. Језеро Отиловићи је дуго 12 km. Има запремину око 12 мил. m3, при чеми је укупна 
запремина акумулације око 18 мил. m3. Највећа дубина језера износи 37 m. Како дотицаји 
и запремина акумулације у дужем периоду године премашују потребе за водом 
термоелектране, наметнула се могућност коришћења воде из акумулације и у 
хидроенергетске сврхе, те је уз брану изграђена и прикључена мала хидроелектрана.   

 

 
Слика 50. Језеро Отиловићи код Пљеваља 

Извор: http://www.mojacrnagora.com 
 
Формирањем језера потопљено је око 130 ha шуме и обрадиве земље. Такође, 

године 1982. морао је бити измештен и средњевековни манастир Дубочица са црквом 
посвећеном Св. Николи. Манастир је са леве обале Ћехотине, код села Дубочица, 
измештен на десну обалу језера у село Отиловиће  поред пута Пљевља–Матаруге. Важно 
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је напоменути да је образовањем језера спречено често изливање Ћехотине која је 
причињавала велике штете Пљевљима (Васовић, 2009; Radojičić, 1996). 

Генерално, језеро Отиловићи је туристички занемарено иако се одликује чистом 
водом, атрактивном околином обраслом првенствено листопадном шумом (слика 50) и 
бројним рибљим врстама које га настањују. Уз то језеро се налази у близини Пљеваља, 
као и магистралног пута Пљевља – Бијело Поље што га чини веома приступачним. 
Погодно за спортско-рекреативне активности на мирним водама као што су пловидба, 
спортски риболов, различите спортске манифестације, затим за излете, лети за купање и 
сл. За оживљавање туристичке функције на овом језеру, као и на Пивском, поред саме 
иницијативе, неопходна је одговарајућа инфраструктура којом би биле задовољене 
потребе посетилаца, односно туриста.  

 

Језеро у Боровици се налази 7 km југозападно од Пљеваља. Настало је 2002. 
године као последица експлоатације угља на том подручју. Захвата површину од 33 ha и у 
њега се уливају два потока, a вода из акумулације отиче у Везишницу. Својевремено је 
вршено порибљавање овог језера окруженог зеленилом. Приобаље језера је потребно 
очистити од трске у води, док је обални део језера потребно насути песком како би се 
умањило замуљивање блатом, а такође треба уредити и прилазни пут 
(http://www.vijesti.me). Овим мерама и захватима битно би се повећале пре свега естетска 
и рекреативна вредност овог језера чиме би оно могло постати значајан туристички 
локалитет и важан елемент туристичке понуде Пљеваља.   

 
 

5.5. ПЕДОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ВРЕДНОСТИ 
  
Земљиште као природни ресурс представља један од предуслова за живот човека, 

као и различитих биљних и животињских врста на копну. Оно је важан фактор у 
производњи хране и један од главних чинилаца биодиверзитета, потенцијално битних 
одредница у туристичкој понуди неког подручја.  

Генерално у Црној Гори педолошки покривач је слабо развијен и мало је земљишта 
погодног за обрађивање. То је првенствено последица сложеног геолошко-литолошког 
састава и рељефа. У њеном северозападном делу, услед специфичности крша, углавном су 
формиране посебне врсте црница, тзв. буавице, које су нарочито развијене на надморским 
висинама 1.500–2.400 m. Буавице су генетски сродне црвеницама. Поред буавица по својој 
заступљености у северозападној Црној Гори истичу се и алувијална земљишта (Radojičić, 
1996). 

Најтипичније буавице на истраживаном подручју развијене су на моренама и 
кречњачким заравнима. Тамо где се у подлози јавља зона дурмиторског флиша, буавице 
губе своје типичне особине. Највећи комплекси буавица су око Комарнице и Пиве, на 
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Маглићу, на Пивској планини и на моренама Језерске површи, потом на заравнима око 
Таре, на Дурмитору и Сињајевини. 

Постанак овог типа земљишта на кршу, осим карбонатном подлогом, условљен је и 
карактеристикама климе, пре свега сушним условима у току лета и знатном количином 
падавина у зимском делу године. Чисти кречњак својим распадањем оставља мало глине, 
што знатно утиче на механички састав овог земљишта. Наиме, буавице су лака, порозна и 
водопропусна земљишта. Лак састав буавица, који је често привидан, условљен је и 
богатством хумуса у њима, који умањује могућност међусобног спајања глинених 
честица. Буавице имају велики проценат хигроскопне влаге, много више од 
најглинастијих земљишта, која расте према већим висинама и то од 6% до 12%. 

Иако су буавице настале на кречњаку оне су сиромашне калцијум карбонатом и 
припадају бескречним земљиштима. Кречњак је из њих под утицајем киселе кишнице и 
органских киселина испран и однесен кроз подлогу. Буавице су хумусом најбогатија 
земљишта у Црној Гори уопште. Богатство хумуса даје им црну боју, прашкасту 
структуру и друге физичке, хемијске и биолошке особине својствене земљиштима 
богатим хумусом. Садржај хумуса расте са висином. На Пивској планини и Језерима је 
око 20%, да би у вишим деловима Дурмитора и Сињајевине износио чак 24%. (Павићевић, 
1956; Radojičić, 1996). 

Буавице се најчешће као обрадиво земљиште користе у вртачама, доловима, 
увалама и пољима, као и на заравнима до 1.200 m нв. На ораничним површинама 
покривеним буавицама најбоље успевају кромпир, раж и јечам. Иако су богате хумусом, 
буавице је потребно редовно ђубрити, чиме је у великој мери условљена плодност овог 
земљишта. Такође, недостатак падавина током сушнијих година и периода, захтева 
наводњавање чиме се знатно повећава продуктивност буавица (Radojičić, 1996).  

Знатно веће површине покривене буавицама пружају могућност коришћења у виду 
ливада и пашњака што потенцијално има велики економски значај са аспекта 
интензивнијег развоја сточарства. Tакви услови нарочито постоје на 
најраспрострањенијим буавичним земљиштима на Пивској планини, Језерској површи и 
Сињајевини које су обрасле субалпском и алпском вегетацијом кречњачких рудина.  

Уз буавице, на простору северозападне Црне Горе, значајније су присутна и 
поменута алувијална земљишта. Ово су неразвијена земљишта постала на млађим, 
односно рецентним речним наносима на равничарским теренима, дуж речних токова. По 
својим својствима су врло различита. Према механичком саставу, дубини, физичко-
хемијским и продуктивним својствима, по степену оглејености и подложности поплавама, 
може се издвојити низ подтипова и варијетета овог типа земљишта. Најмање су 
продуктивности шљунковита и песковита алувијална земљишта која се јављају 
превасходно у речном кориту Таре. Такви су и наноси крупног састава испод кратких 
бујичних водотока, затим долазе песковита земљишта, често и већих дубина, првенствено 
развијена уз Тару и Ћехотину. Највећу продуктивност имају дубока иловаста алувијална 
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земљишта која су на истраживаном подручју делимично развијена у долини Ћехотине. 
Иако имају мало хумуса (до 3%) спадају у категорију квалитетних пољопривредних 
земљишта погодних за узгој разних култура (Radojičić,1996). 
 

Табела 13. Укупно расположиво и пољопривредно земљиште (ha) у општинама  
северозападне Црне Горе 

Општина Укупно расположиво 
земљиште (ha) 

Пољопривредно 
земљиште (ha) 

Жабљак 9.611 7.481 
Пљевља 29.364 22.901 
Плужине 26.337 23.187 
Шавник 9.901 6.507 
Укупно: 75.213 60.076 

                Извор: Завод за статистику Црне Горе - МОНСТАТ, 2010. 
 

На подручју северозападне Црне Горе укупно је под различитим земљиштима 
75.213 ha површине. Највећим делом се ради о пољопривредном земљишту (60.076 ha) 
различитог степена продуктивности (табела 13). Узимајући у обзир величине општина и 
њихове геолошко-геоморфолошке одлике, највећу површину под земљиштем има 
општина Пљевља, а затим општина Плужине. Притом, у општини Плужине је нешто веће 
учешће пољопривредног земљишта. У општинама Шавник и Жабљак земљишта су 
развијена на знатно мањим површинама (табела 13) (Завод за статистику Црне Горе - 
МОНСТАТ, 2010).  

 
 

5.6. БИОГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ВРЕДНОСТИ 
 
Богат и разноврстан биљни и животињски свет, oдносно наглашен биодиверзитет 

северозападне Црне Горе улази у ред њених највећих природних вредности и као такав 
потенцијално представља важан део њене туристичке понуде и основу за одређене 
облике туризма. Значајан део живог света истраживаног подручја, онај највреднији, 
налази се у заштићеној зони НП „Дурмитор“, па ће о овој природној компоненти делом 
бити речи и у поглављу везаном за стање заштите природе разматраног простора. 

 
5.6.1. Биљни свет 

 
Вегетацијски сектор северозападне Црне Горе са тежиштем на дурмиторским 

планинама, обухвата два подвегетацијска сектора: шумско-дурмиторски (којим је 
обухваћена вегетација у зонама шума) и високодурмиторски (вегетација изнад горње 
шумске границе). Током последњег леденог доба кањони северозападне Црне Горе су 
били рефугијуми (прибежишта) за многе врсте, посебно за оне осетљиве, што им је 
омогућило опстанак и преживљавање. Након леденог доба те врсте су се шириле ван 
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кањона и прилагођавајући се новим, повољним условима, заузимале су мање или веће 
нове животне просторе (Лакушић и сар., 1982). 

Северозападна Црна Гора, првенствено са масивом Дурмитора и кањонима Таре и 
Пиве, је један од најзначајнијих центара флористичког и вегетацијског биодиверзитета у 
оквиру динарског планинског система и Балканског полуострва. Број врста флоре на овом 
подручју је преко 1.300, што је око половине укупне црногорске флоре, обухваћених у 
оквиру 484 рода и 129 фамилија и са око 150 врста лековитог биља. На такву разноврсност 
и богатство флоре су заједно утицали специфичност геолошке грађе, микроклиматске 
карактеристике и педолошки покривач подручја. 

Посебну вредност флоре представљају ендемичне и реликтне врсте којих према 
Стевановићу (1996) има десет и онe су део групе од 200 црногорских ендемита, а ови део 
од 1.700 ендемита флоре Балканског полуострва. Црногорски ендемити су: Николина 
љубичица (Viola nicolai Pant.), дурмиторски калуђерак (Gentianella laevicalus), Глишићев 
звончац (Edraianthus glisicii), дурмиторска дивизма (Verbascum durmitoreum Rohl.), пивска 
кршаговина (Amphoricarpus autariatus), дурмиторска боквица (Plantago durmitorea), 
дурмиторски ким (Carum valenovskii), црногорска махуна (Biscutella laevigata), Малијев 
јеремичак (Daphne malyana Blecic) и Браунбранкеов одољен (Valeriana brauni-blancuetii). 
Глишићев звончац, који расте само у кањону Таре на Соколинама, пронашао је ботаничар 
Вилотије Блечић (1911–1981) који је такође пронашао и Малијев јеремичак у кањону Пиве 
1956. године. 

 

 
Слика 51. Црногорски звончић балкански ендемит 

Извор: http://www.nparkovi.me 
 
Балкански ендемити су: планински јавор (Acer heldreichii Orph.), муника (Pinus 

heldreichii Christ), црногорски звончић (Edraianthus montenegrinus Horak) (слика 51), 
модро ласиње (Moltkea petraea Tratt Griseb), босанска перуника (Iris bosniaca Beck.), 
панчићева оморика (Pancicia serbica Vis.), црногорска петопрста (Potenttila montenegrina 
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Pant.), динарски димак (Crepis incarnata (Wilf.) Tsch.subsp.dinarica (Beck)), црногорска 
млечика (Euphorbia montenegrina Bald.Maly), љубичица (Viola speciosa Pant.), вришић 
(Micromeria croatica Pers.Schott), љиљан (Lilium bosniacum Beck.) и тарцука (Aubrietia 
croatica Sch.N.Ky).  

Заштићене врсте овог подручја су: глишићев звончац (Edraianthus glisicii), 
јеремичак (Daphne malyana Blecic), рунолист (Lentopodium alpinum), тиса (Taxus baccata), 
љиљанолиста звончика (Adenophora lillifolia), линцура (Gentiana lutea subsp. 
Symphyandra), јаблан (Trollius europaeus), балканска мувара (Pinguincula balkanika), 
алпски звездан (Aster alpinus subsp. Dolomiticus), обични врес (Erica carnea), алпски 
котрљан (Eryngum alpinum), каћун (Orchis cordigera) и водена боквица (Menyanthes 
trifoliate). 

Када су у питању шуме, истраживано подручје припада континенталном 
биогеографском региону за који су карактеристични биом јужноевропских, претежно 
листопадних шума; биом европских, претежно четинарских шума бореалног типа; биом 
високопланинске и нордијске тундре; биом камењара, пашњака и шума на камењарима и 
биом (оро)медитеранских планина. Израз биом у ширу употребу је увео Матвејев и њиме 
заменио термине „предео“, „ландшафт“, „предеоне зоне“ и сл. (Завод за заштиту природе, 
2011). 

У погледу шумског вегетацијског покривача највећи простор заузимају следећи 
вегетацијски ареали: вегетација лишћастих листопадних шума (Querco fagetea) која је 
заступљена у долинама Пиве, Таре и на Дурмитору; вегетација тамних четинарских шума 
(Vaccinio-pinetea) која је раширена на језерско-шаранској површи, Љубишњи, Дурмитору, 
Голији, Маглићу и Војнику; вегетација борових шума (Erico-pinetea) које захватају 
значајан простор у кањону Пиве и Таре;  вегетација планинских рудина на кречњацима 
(Elyno-seslerietea) која захвата велики простор на Маглићу, Волујаку, Биочу, Дурмитору и 
Сињајевини;  вегетација ниских цветова која захвата простор Барног језера на Дурмитору 
(Radojičić, 1996). 

Услед разуђености терена у шумским комплексима кањона Таре расту јасен, храст, 
брест, липа, клен, дрен, леска, бреза, јасика, јавор и буква, а у вишим пределима смрча, 
јела, бор, тиса, муника, молика, планинска клека и бор кривуљ. Присутна је и појава 
инверзије шумског покривача па се на неким локацијама изнад нивоа четинара јавља 
покривач буковог растиња. Такође је карактеристична појава џеверавости код тзв. 
племенитих лишћара (горски јавор, планински јавор, горски јасен, горски брест, дивљи 
орах) која се огледа у аномалији у грађи дрвених влакана која даје изузетно лепу текстуру 
дрвету и веома је цењена у дрвној индустрији. Састојине оваквих стабала с обзиром на то 
да су цењена на тржишту су често потпуно уништене. На овом простору су констатоване 
четири веће састојине у релативно добром стању на локалитетима Препеличка гора, 
Кошара, Барни до и Милогора, као и једна мања у кањону Таре на локалитету Бријег. 
Заслужују посебну пажњу са аспекта заштите с једне стране као специфичне и ретке врсте 
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хабитата, а са друге стране као потенцијално веома важне популације у очувању 
генофонда ове шумске врсте и специфичног и веома цењеног својства џеверавости.  

У шумским заједницама овде се истичу заједнице: граба и храста (Aceri-Carpinetum 
orientalis), граба и шашике (Seslerio-Ostrietum carpinopholiae), граба и букве (Ostrio-
Fagetum moesiacae), јеле и букве (Abieto-Fagetum), планинског јавора и субалпске букве 
(Aceri-Fagetum), смрче и црног бора (Piceto-Pinetum silvestri), као и шуме црног бора 
(Pinetum nigrae),  смрчеве (Piceetum eccelsae), букове (Fagetum moesiacae), субалпске 
смрчеве (Picetum excelsae subalpinum) и бора кривуља (Pinetum mughi) (Завод за заштиту 
природе, 2011).  

Према намени шуме се деле на привредне, заштитне и шуме посебне намене. Оне у 
зависности од своје намене имају привредну, еколошку и социјалну функцију. Генерално 
шуме покривају око једну трећину истраживаног подручја. 

У општини Жабљак су уређене три шумскогаздинске јединице и то: „Тепачке 
шуме“ (1.621 ha), „Горњи Шаранци“ (3.417 ha) и „Доњи Шаранци“ (3.923 ha). (Општина 
Жабљак, 2012). На подручју општине Шавник шуме су подељене на четири 
шумскогаздинске јединице: „Буковица (Буковичка гора)“, „Комарница Драгишница“, 
„Сињајевина Семољ“ и „Бијела Војник“ (Општина Шавник, 2012). 

 

 
Слика 52. Шума Драгишница - природна вредност од изузетног значаја 

Извор: http://www.vijesti.me 
 
Са својством шума посебне намене у границама истраживаног подручја издвојено 

је четири зоне строге заштите шума - слив Млинског потока, кањон Сушице, Вашковске 
стијене и Драгишница (слика 52) (Brajović, 1987).  
 

 
5.6.2. Животињски свет 
 
Подручје северозападне Црне Горе је део холарктичке зоогеографске области, 

односно палеарктика. У ужој подели формално припада средње европској подобласти и 
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налази се на самој граници са медитеранском подобласти. То усложњава класификацију 
овог простора јер се на њему осећају утицаји обе зоне који се јако одражавају на састав 
животињског света (Завод за заштиту природе, 2011). Његова специфичност је велики 
број ендемита фауне од којих је највећи број њих откривен на подручју Дурмитора у 
оквиру истраживачког пројекта „Фауна Дурмитора“, чија је реализација почела 1980. 
године при Црногорској академији наука и уметности (ЦАНУ). 

У оквиру сисара су заступљени: слепо куче (Spalax leucodon), хермелин (Mustella 
erminea), видра (Lutra lutra), срна (Capreolus capreolus), медвед (Ursus arctos), дивокоза 
(Rupicapra rupicapra) (слика 53), твор (Mustela putorius), веверица (Sciurus vulgaris), вук 
(Canis lupus) (слика 54), риђа ласица (Mustela nivalis). 

 

 
Слика 53. Дивокоза - угрожена врста на Дурмитору 

Извор: ЈП „Национални паркови Црне Горе“ 
 

 
Слика 54. Вук на Пивској планини 
Извор: http://www.birdwatchingmn.org 
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Међу птицама су најзаступљенији: велики тетреб (Tetrao urogalis), планинска 
трепетљика (Arthus cipilcheta), планински попић (Prunella colaris), белка (Oenanthe 
oenanthe), црвенорепка (Phoenichurus phoenichurus), ливадска трепетљика (Athus 
pratensis), степска трепетљика (Anthus campestris), сури орао (Aquila chrysaetos), белоглави 
суп (Gyps fulvus), ветрушка (Falco tinunculus), гавран (Corvux corax), лилифордов детлић 
(Dubrocopus lilifordi), кобац (Accipiter nisus), планинска сеница (Parus montanus), водени 
кос (Cinclus cinclus), црвендаћ (Erihacus rubecula). 

Међу водоземцима су присутни: планински мрмољак (Triturus alpestris), мали 
мрмољак (Triturus vulgaris), обична крастача (Bufo bufo), зелена крастача (Bufo viridis). 
Планински мрмољак (Тriturus alpestris) представља постглацијални реликт репатих 
водоземаца. Открио га је 1961. године, након дванаест година истраживања језера 
Дурмитора, академик Милутин М. Радовановић8 у Зминичком језеру када га је, по тада 
важећим прописима, описао као нову зминичку подврсту Triturus alpestris serdarus. 

Међу гмизавцима неке од врста су: ливадски гуштер (Lacerta agilis), мосорски 
гуштер (Lacerta mosorensis), обични зелембаћ (Lacerta viridis). 

У ентомофауни, коју чини 130 врста лептира, међу којима се истиче аполонов 
лептир (Paranassius apollo) су и неке друге врсте попут мрава (Formica rufa) и  јеленака 
(Lucanus cervus).  У вези са тим  Републички завод за заштиту природе је донео решење 
(„Службени лист СР Црне Горе“, бр. 36/1982) о заштити седам врста инсеката од којих 
шест имају станиште на територији НП „Дурмитор“– црвени шумски мрав, јеленак, 
носорожац, ластин реп, једарце и аполонов лептир. 

Ихтиофауну северозападне Црне Горе, која потенцијално може имати битну улогу 
у туристичкој понуди подручја, чине следеће врсте: поточна пастрмка9 (Salmo trutta 
m.fario) (слика 55), као доминантна и највреднија риба њених вода; калифорнијска 
пастрмка (Oncorhynchus mykiss); језерска златовчица (Salvelinus alpinus); гаовица 
(Phoxinus phoxinus); скобаљ (Chodrostoma nasus); поточна мрена (Barbus peloponnesius); 
јелсовка (Leuciscus souffia); пеш (Cottus gobio); липљeн (Thymallus thymallus) и младица 
(Hucho hucho) који су присутнији у доњим деловима речних токова (CEP, 1997; Завод за 
заштиту природе, 2011). 

 
 

                                                
8 Милутин М. Радовановић (Табановић, Мачва 15.03.1900. – Windhoek, Намибија, 20.04.1968.), академик, зоолог, кустос Природњачког 
музеја у Београду, професор Београдског универзитета. 
9 Према Остојићу (1983) прво порибљавање Црног језера је извршено 1905. године по налогу краља Николе пастрмком из реке 
Буковице. 
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Слика 55. Пастрмка у реци Буковици 

Фото: М. Срдановић 
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6. СТАЊЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ И ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА 

ДОБРА КАО ДЕО ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ  
СЕВЕРОЗАПАДНЕ ЦРНЕ ГОРЕ 

 
  
Институционална организованост заштите природе у Црној Гори се одвија 

кроз рад више институција и тела, a то су: Завод за заштиту природе Црне Горе (основан 
1961. године и активан до почетка 2012. године10), Јавно предузеће „Национални паркови 
Црне Горе“ (основано 1993. године), Центар за екотоксиколошка испитивања Црне 
Горе“ (основан 1996. године), Национални савет за одрживи развој (основан 2002. 
године), Канцеларија за одрживи развој (основана 2005. године), Национална комисија за 
сарадњу са UNESCO (основана 2008. године) и Агенција за заштиту животне средине 
(основана 2008. године). 

Јавно предузеће „Национални паркови Црне Горе“ према статуту предузима мере и 
активности за остваривање утврђене политике у управљању, коришћењу, заштити, развоју 
и унапређењу националних паркова. Ради обављања заједничких послова и обједињених 
функција на нивоу јавног предузећа су образоване службе заједничких послова – Служба 
за развој и унапређење; Служба за едукацију, промоцију и маркетинг; Служба за правне и 
опште послове и Служба за финансијско рачуноводствене послове. При јавном предузећу 
је и Научни савет. 

У смислу законодавства на проблематику заштите природе у Црној Гори се односи 
низ закона, а то су:  Закон о планирању и уређењу простора („Службени лист Републике 
Црне Горе“, бр. 28/2005); Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања 
животне средине („Службени лист Републике Црне Горе“, бр. 80/2005); Закон о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени лист Републике Црне Горе“, 
бр. 80/2005); Закон о процени утицаја на животну средину („Службени лист Републике 
Црне Горе“, бр. 80/2005); Закон о заштити и спашавању („Службени лист Републике Црне 
Горе“, бр. 13/2007); Закон о животној средини („Службени лист Црне Горе“, бр. 48/2008); 
Закон о заштити природе („Службени лист Црне Горе“, бр. 51/2008) у коме су детаљно 
утврђена начела заштите и унапређивања природе, као и мере заштите, одређена 
заштићена природна добра, одређена категоризација и режим заштите, управљање и 
коришћење природног добра и др.; Закон о уређењу простора и изградњи објеката 
(„Службени лист Црне Горе“, бр. 51/2008); Закон о планинским стазама („Службени лист 
Црне Горе“, бр. 51/2008); Закон о националним парковима („Службени лист Црне Горе“ 

                                                
10 Влада Црне Горе је тада финализирала  процес обједињавања послова из делокруга заштите животне средине који је започет на 
основу Уредбе о изменама и допунама Уредбе о организацији и начину рада државне управе. Овом Уредбом је дефинисано преузимање 
дела послова Министарства туризма и заштите животне средине и Министарства здравља, рада и социјалног старања и њихово 
стављање у надлежност Агенције за заштиту животне средине која је основана наведеном Уредбом („Службени лист Црне Горе“, 
бр.68/2008) 
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бр. 56/2009) којим је проглашен пети национални парк Црне Горе – НП „Проклетије“ и 
Закон о управљању отпадом („Службени лист Црне Горе“, бр. 64/2011).  

У домену заштите природе на државном нивоу су и две декларације донете од 
стране Скупштине Републике Црне Горе – Декларација о еколошкој држави Црној Гори, 
донета 20. септембра 1991. године („Службени лист Републике Црне Горе“, бр.39/1991) и 
Декларација о заштити реке Таре која је донета 14. децембра 2004. године („Службени 
лист Републике Црне Горе“, бр.78/2004). 

Стратешка документа која третирају заштиту природе су: „Правци развоја Црне 
Горе као еколошке државе“ (2002), „Стратешки оквир за развој одрживог туризма у 
централној и северној Црној Гори – путоказ за развој дивље лепоте“ (2004), „Национална 
стратегија одрживог развоја“ (2007) и „Просторни план Црне Горе до 2020. године“ 
(2008). 

Према Закону о заштити природе, заштићена природна добра су локалитети који 
имају изражену биолошку, геолошку, екосистемску или предеону разноврсност. 
Заштићена природна добра су према томе:  

• заштићени локалитети (строги и посебни резерват природе, национални 
парк, регионални парк и парк природе, споменик природе, заштићено 
станиште и предео изузетних одлика);  

• заштићене врсте биљака, животиња и гљива (строго заштићена дивља врста 
и заштићена дивља врста) и  

• заштићени геолошки и палеонтолошки објекти. 
 
Национални паркови су најзначајнији вид заштите природне и културне баштине. 

У Црној Гори има пет националних паркова („Скадарско језеро“, „Дурмитор“, 
„Проклетије“, „Ловћен“ и „Биоградска гора“) који захватају површину од 107.500 ha што 
представља 7,8% државне територије (карта 5).  
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Карта 5. Географски положај и простирање националних паркова Црне Горе (1:950.000) 

Извор: http://www.nparkovi.me 
 

На подручју северозападне Црне Горе постоји један национални парк, НП 
„Дурмитор“ (карта 5). Поред овог веома вредног заштићеног природног добра, у 
границама истраживаног подручја проглашен је и један регионални парк. То је РП „Пива“ 
који се налази западно од НП „Дурмитор“ са којим граничи и заједно чини пространу 
заштићену зону. 

Планови и иницијативе за заштиту нових природних добара у северозападној 
Црној Гори. Према Просторном плану Црне Горе до 2020. године (2008) постоје 
планови, односно иницијативе за проглашење још два заштићена природна добра на 
истраживаном подручју. Ради се о регионалним парковима  Љубишња и Сињајевина. 
Томе свакако треба да претходе израде студија заштите као стручне подлоге. Притом, са 
аспекта туризма треба имати у виду да не постоји никаква инфраструктура за туристе. 

Према нацрту Плана управљања планинским подручјем Љубишња (2012) 
предложене зониране површине за РП „Љубишња“ би износиле 17.310,47 ha од којих би 
површина зоне строге заштите износила 936,87 ha, док би површина зоне активног 
управљања износила 16.373,6 ha.  

У оквиру Међуопштинског развојног грант програма који се реализује уз подршку 
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Делегације Европске Уније у Црној Гори (DELMNE)11 у току је припрема тендера за 
израду Студије заштите животне средине за простор Сињајевине, чија ће израда 
претходити проглашењу Регионалног парка „Сињајевина“. Носилац пројекта је општина 
Мојковац, а партнерске општине су Колашин, Шавник, Жабљак и Даниловград. 

Следећа иницијатива у заштити природних добара која обухвата простор 
северозападне Црне Горе јесу иницијалне активности Светског фонда за заштиту природе 
(WWF) на пројекту „Паркови Динарског лука“12 започете почетком 2012. године којим се 
жели створити савез паркова природе и националних паркова на подручју Словеније, 
Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Албаније, Македоније и Србије. Она је 
резултирала оснивањем регионалне асоцијације „Паркови Динарида – мрежа заштићених 
подручја Динарида“ у Подгорици као првим седиштем. Чине је представници 36 
националних паркова из региона.   
 Северозападна Црна Гора, нарочито њене планине Дурмитор, Пивска планина и 
Љубишња, као део динарске екорегије, се између осталог истичу као значајно подручје за 
птице (Important Bird Areas – IBA) с обзиром на то да имају значајан број јединки једне 
или више глобално угрожених врста и да представљају једно од сета подручја која заједно 
имају значајан број врста ограниченог распрострањења. Такође се као део IPA сајта 
(Important Plant Areas – IPA site, важна биљна станишта) издвајају северни, завршни, део 
кањона Пиве од Брљева до бране ХЕ „Пива“ и остатак кањона Пиве до ушћа Пиве у Тару 
код Шћепан Поља (Петровић, 2009). 

Национални парк „Дурмитор“ и кањон Таре усклађивањем потребних аката и 
усаглашавањем одређених директива могу постати део ЕМЕРАЛД мреже чији је део доњи 
део кањона Пиве, тј. део кањона низводно од ХЕ „Пива“. Њу је покренуо Савет Европе 
као део својих активности у спровођењу Бернске конвенције. Иницијатива за 
успостављањем мреже појавила се услед угрожавања флоре и фауне изловљавањем или 
коришћењем, те потребе да се штити биодиверзитет. Пројекат ЕМЕРАЛД мреже 
представља припрему и директан допринос у припреми за примену програма НАТУРА 
2000, односно усаглашавање са Директивом о птицама (Council Directive 79/409/EEC) и 
Директивом о стаништима (Councile Directive 92/43/EEC). 

Споменици природе. Поред НП „Дурмитор“ и РП „Пива“, као најзначајнијих 
природних добара северозападне Црне Горе, која ће детаљније бити представљена у 
даљем тексту, на истраживаном простору постоје и заштићена подручја која припадају 
категорији споменика природе, a то су: кањон реке Пиве (1.700 ha), кањон реке Комарнице 
(2.300 ha), заједнице бора кривуља (Pinetum mughi montenegrinum) на Љубишњи (1.000 ha) 
и на Дурмитору (5.200 ha) (Министарство одрживог развоја и туризма, 2013). Крајем маја 
2015. године је усвојена Одлука о одређивању управљача споменика природе за кањон 

                                                
11 http://www.delmne.ec.europa.eu; http://www.uom.co.me. 
12 Пројекат финансирају Министарство спољних послова Норвешке и швајцарске фондације MAVA. 
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реке Комарнице (Невидио) којом је за управљача заштићеног природног добра одређена 
општина Шавник – Секретаријат локалне управе (http://www.savnik.me). 

 
 

6.1. НАЦИОНАЛНИ ПАРК „ДУРМИТОР“ – 
ПОДРУЧЈЕ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА 

 
Положај, границе и величина. Национални парк „Дурмитор“ је заштићено 

природно добро наглашеног геодиверзитета и биодиверзитета које се налази у 
северозападном делу Црне Горе у делу земље у којем се простире највиши и најшири део 
Динарида (карта 5). Подручје Парка обухвата основну планинску масу Дурмитора, делове 
Језерске површи и Пивске планине, кањонске долине Таре (у дужини од 59 km, од ушћа 
Равњака до границе са Босном и Херцеговином), Сушице и Драге, потом горње делове 
кањонских долина Буковице, Грабовице и Комарнице, затим Забојско језеро са 
непосредном околином и др. (карта 6).  

  

 
Карта 6. Границе и простирање НП „Дурмитор“ (1:320.000) 

Извор: ЈП „Национални паркови Црне Горе“ 
 

Према Закону о националним парковима Црне Горе („Службени лист Црне Горе“, 
бр.56/2009) граница НП „Дурмитор“ почиње испод Јаворовачког полигона 1529, одакле се 
спушта природном границом до на колски пут Жабљак–Шавник и тим путем продужава 
до села Ковачица, одакле скреће у правцу југозапада, избија на коту 1494, затим 
продужава истим правцем до Ранисаве – кота 1750, захвата Бољске греде и спушта се на 
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коту 1.303 испод Клијештина, одатле се пење на полигон 2903 на Велики Буручковац, 
одакле скреће у правцу северозапада, преко Трескавца спушта се у Николин до и 
продужава до на Шакачки ком – кота 1930. Одатле скреће у правцу севера и избија на 
Орајевицу – кота 1839 и преко Гомила продужава ужом кањонском долином Сушице, 
избија на Соколину – кота 1334, одатле продужава до на Пресјеку. Са Пресјеке се спушта 
на реку Тару и избија у правцу истока на границу између Босне и Херцеговине и Црне 
Горе, пење се на Рудо Поље, а одатле у правцу истока и југоистока продужава десном 
страном кањонске долине Таре – котама 1457, 1549, 1861, 1622, 1502, 1438. Граница затим 
скреће према истоку до коте – 1407, затим у правцу севера иде кањонском долином реке 
Драге до Црквина – кота 1080, одатле скреће у луку према југу и захватајући кањонску 
долину реке Драге избија на коту – 1224, одакле граница скреће на исток захватајући 
Јаворовачке стијене и испод Равана продужава према истоку и југоистоку границом 
кањонске долине Таре и испод Заглавка избија на Игриште – кота 1231, затим преко коте 
1246 спушта се на Тешњицу – кота 1006, одакле се спушта на Селачку ријеку изнад њеног 
ушћа у Тару, одакле иде природном границом преко коте 1162 на коту 1120, где избија на 
Лисац, полигон – 1437, одакле се испред Вашкова спушта на коту 1304. Одавде се граница 
парка пење на коту – 1697 и преко коте – 1694 иде вододелницом и спушта на ушће 
Бистрице у Тару – кота 759. Одатле се граница пење у правцу југ-југозапад, захвата Црна 
Пода и излази вододелницом до на Крстац – кота 1641, одакле скреће у правцу 
северозапад, избија на место Јасици – кота 1360, скреће у правцу југозапада и захватајући 
Забојско језеро враћа се у правцу североистока до наспрам коте 1360, наставља у правцу 
запада према Градини кота 1655, затим скреће на север преко Крција, испод Јелине Горе и 
преко Руданаца избија на коту 1311 и даље иде котама 1212 и 1256 и преко коте 1274 
избија испод Развршја и испод Тргаља, Црног врха и Елава и наставља се ужом 
кањонском долином Таре, излази на Тморску главицу – кота 1425, одакле скреће у правцу 
југозапада, избија на Камењачу – кота 1554, одакле се пење на Ћуровац – кота 1625. 
Граница парка са Ћуровца избија на Кук – кота 1615, затим се пење на Мали Штулац – 
кота 1953, одакле скреће на југоисток и избија на Босачу – кота 1543, затим скреће на 
исток до Питомина – кота 1520 одакле изузимајући насеље Жабљак, избија на почетну 
тачку на Јаворовачу (карта 6).  

Према важећем Просторном плану посебне намене НП „Дурмитор“ се простире на 
површини13 од 33.400 ha. Највеће површине захватају кањонска долина реке Таре (15.804 
ha) и централни део Дурмитора (8.710 ha). Највиша тачка на територији националног 
парка је Боботов кук (2.523 m нв), а најнижа у кориту Таре испод врела Ноздрућ (506 m 

                                                
13 У различитим литературним и другим валидним изворима појављују се различити подаци када је у питању површина НП 
„Дурмитор“. Тако се у документу ЈП „Национални паркови Црне Горе“, под називом „Национални парк Дурмитор – План управљања 
2011-2015“, који се позива на важећи Просторни план посебне намене, наводи да је површина националног парка 33.400 ha. У истом 
документу, дате су површине трију зона заштите чији збир даје укупну површину националног парка од 34.000 ha. У документу 
поменутог јавног предузећа под називом „Програм управљања НП Дурмитор за 2012. годину“ дата је површина од 33.895 ha. На 
званичном сајту ЈП „Национални паркови Црне Горе“ наведена је површина од 39.000 ha. Исту површину наводе и Ристановић и 
Мркша (2007). Љешевић и Стијеповић (1996) и Ћурчић (1999) наводе да је површина НП „Дурмитор“ 36.857 ha и сл. (Srdanović, Pavić, 
2013). 
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нв). Национални парк „Дурмитор“ се простире на територији пет општина – Жабљак (51% 
површине парка), Пљевља (16% површине парка), Плужине (14% површине парка), 
Шавник (13% површине парка) и Мојковац (6% површине парка) (Љешевић, Стијеповић, 
1996; Ристановић, Мркша, 2007; Srdanović, Pavić, 2013; http://www.nparkovi.me)  

 

Историјат оснивања, организациона структура и пословање. Идеју за 
формирање НП „Дурмитор“ дао јe 1934. године инжењер Александар Васић. Проглашење 
националног парка уследило је скоро две деценије касније, 06. августа 1952. године на 
основу Закона о проглашењу шумских подручја Ловћена, Биоградске горе и Дурмитора 
националним парковима донетог од стране Скупштине НР Црне Горе („Службени лист НР 
Црне Горе“, бр.16-17/52). При оснивању, национални парк је имао површину од 8.000 ha. 
Иначе, у погледу заштите природе на овом простору, може се рећи да је претечу НП 
„Дурмитор“ представљао забран краља Николе14 проглашен 1907. године. Забран је 
обухватао Црно језеро са непосредном околином и комплекс црног бора Црна Пода у 
кањону Таре (http://www.nparkovi.me). 

НП „Дурмитор“ је пословао самостално до јануара 1993. године. До тада је био 
организован као Заједница Националног парка „Дурмитор“ коју су чинили следећи 
органи: Скупштина15, Извршни одбор16 и Научни савет17. Од јануара 1993. године 
национални парк престаје да послује самостално када улази у састав ЈП „Национални 
паркови Црне Горе“ („Службени лист Републике Црне Горе“, бр. 39/1992).  

Као Дан НП „Дурмитор“ обележава се 6. септембар. Национални парк има свој 
заштитни знак (слика 56), а имао је и своје самостално гласило под називом „Соа небеска“ 
која је излазила у периоду 1983–2009. године. Њу је заменио часопис „Национални 
паркови“ са двомесечном периодиком излажења који издаје ЈП „Национални паркови 
Црне Горе“. 

 
Слика 56. Заштитни знак НП „Дурмитор“ 
Извор: ЈП „Национални паркови Црне Горе“ 

 

                                                
14 Краљ Никола (1840–1921). 
15 Први председник Скупштине био је Михајло Бебо Брајовић.   
16 Извршни одбор Скупштине имао је седам чланова. Пет су били председници извршних одбора Скупштина општина Жабљак, 
Пљевља, Мојковац, Шавник и Плужине, а два члана су делегирана из организација удруженог рада из области туризма и угоститељства 
које су обављале делатност на подручју парка. Научни савет је имао 30 чланова.  
17 Први председник Научног савета је био академик Обрен Благојевић (1912–2001). 
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Организациону структуру НП „Дурмитор“ чине служба физичке заштите, служба 
за амбијенталну хигијену (некадашња чуварска служба), служба за административно 
техничке послове и служба за финансијско рачуноводствене послове. У управној згради 
националног парка у Жабљаку (слика 57) постоји природњачка збирка и мултимедијална 
сала капацитета 35 седишта. НП „Дурмитор“ је члан „Europarc“18 федерације. Припада 
америчком типу националних паркова те је широко отворен за туристичку делатност. 
Представља поливалентно природно и културно добро.  

  

 
Слика 57. Управна зграда НП „Дурмитор“ у Жабљаку 

Фото: М. Срдановић 
 

Национални парк своју делатност остварује кроз четири основне функције: 
заштитну, научно-истраживачку, туристичку и привредно-комуналну. Приходе остварује 
накнадом за: боравак и пружање услуга; коришћење објеката и терена погодних за 
одређене намене (смештај, паркирање, камповање, ложење ватре); сакупљање и брање 
шумских плодова; угоститељске, туристичке, продајне и инфраструктурне објекте; 
привремене објекте; снимање; риболов; сплаварење и употребу пловила; коришћење 
имена и знака националног парка; као и усклађивањем цена у сувенирницама. За 
национални парк се на годишњем нивоу доноси Програм управљања који је у складу са 
Планом управљања који се доноси на петогодишњем нивоу. Њиме се реализују мере и 
активности предвиђене Планом управљања којим треба да се обезбеди заштита, 
унапређивање и рационално коришћење природних и радом створених вредности 
националног парка и уређивање и развој његовог подручја на принципима одрживог 
развоја.  

У сагледавању газдовања НП „Дурмитор“ морају се имати у виду два аспекта – 
заштита његовог простора и економска валоризација, посебно имајући у виду његову 
двоструку заштиту.  
                                                
18 „Europarc“ федерација је основана 1973. године у Сарбрикену, Немачка. Седиште је у Регенсбургу. 
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Зоне и режими заштите и главне вредности. На заседању Међународног 
комитета за светску природну и културну баштину која је одржана у периоду 1–6. 
септембра 1980. године у Паризу, НП „Дурмитор“ је на предлог Савезног извршног већа 
СФР Југославије уврштен у Листу светске природне баштине19 под старатељством 
Организације Уједињих нација (ОUN) испуњавајући притом три услова – геолошки, 
хидролошки и биолошки феномен (Станковић, 1992). Национални парк „Дурмитор“ тако 
ужива двоструку заштиту – као национални парк у националним оквирима и као светска 
природна баштина у оквирима UNESCO-а. 

Неколико година раније, тачније 17. јануара 1977. године, одлуком UNESCO-а, 
басен реке Таре, који је великим делом саставни део НП „Дурмитор“, уврштен је у 
еколошке резерве планете Земље у програм „Човек и биосфера“ (MaB) 
(https://www.durmitor.wordpress.com). 

Према важећем Просторном плану подручја посебне намене за Национални парк 
„Дурмитор“ (1997)20, а тако би према предлогу надлежних институција требало да остане 
и приликом израде новог Плана, НП „Дурмитор“ је подељен на три зоне заштите и 
заштитну зону (карта 7).  

 

 
Карта 7. Зоне заштите у НП „Дурмитор“ (1:370.000) 

Извор: ЈП „Национални паркови Црне Горе“ 
 

                                                
19 Светска природна и културна баштина представља програм којим управља Комитет светске баштине UNESCO-а. Програм је основан 
Конвенцијом о заштити светске природне и културне баштине која је прихваћена на генералној конференцији UNESCO-а 1972. године. 
20 Према Одлуци о доношењу Просторног плана подручја посебне намене за Национални парк „Дурмитор“ („Службени лист 
Републике Црне Горе“, бр.20/1997) просторни план се доноси за период до 2015. године. 
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I зона са строгим режимом заштите са површином од 3.400 ha (10% површине 
националног парка) обухвата специјалне природне резервате: прашуму јеле и смрче у 
сливу Млинског потока; шуму црног бора Црна Пода21; Барно језеро са непосредном 
околином; Забојско језеро22 са најужом околином; слив Шкрчких језера са кањонском 
долином Сушице од Сушичког језера до кањона Таре и спелеолошки резерват Сурутка – 
Вјетрена брда. У ову зону укључени су предели изузетног и универзалног значаја. 

Уз посебне дозволе националног парка у I зони заштите дозвољена су само строго 
контролисана научна истраживања, контролисане едукативне активности и строго 
контролисана јавна презентација, без активности које би могле на било који начин да 
поремете природну средину и непокретна културна добра. Основна намена ове зоне је 
научно-истраживачког и едукативног карактера, а основни циљ заштите је очување 
природних ресурса у својој изворности, затим одржавање постојећих еколошких процеса 
у неизмењеном стању и очување генетског фонда. При одређеним специфичним 
околностима у овој зони се изузетно могу одобрити активности на сузбијању штета и 
обољења биљног и животињског света. Коришћење шума је строго забрањено, као и 
неорганизован приступ туристима и извођење било каквих активности које би могле 
изазвати промене у простору. 

II зона са посебним режимом заштите заузима површину од око 25.400 ha (75% 
површине националног парка). У састав ове зоне улазе шуме око Црног језера са шумом у 
непосредној околини и кањон реке Таре без насеља: Тепца, Левер и Ђурђевића Тара и 
Горња и Доња Добриловина23; потом шуме на простору Драгишнице са Бољским гредама. 
Поред поменутих резервата и подручја ова зона обухвата и подручја споменика природе, 
као и масив Дурмитора у ужем смислу са пространим травнатим површинама где се среће 
велики број ретких и ендемичних флористичких елемената; затим шуме бора кривуља; 
шумске комплексе Мале Црне Горе на прелазу из кањона Таре у Дурмитор; потом бројне 
ледничке циркове и валове и велики број врхова надморске висине изнад 2.000 m, као и 
бројне остале геоморфолошке облике. У оквиру ове зоне се налази и већи број станишта 
ретке и ендемичне фауне. У мањем делу II зона пресеца и долину Сушице (пут за 
Недајно).  

У овој зони која је под посебним режимом заштите дозвољено је ограничено и 
строго контролисано коришћење одређених природних потенцијала које може да омогући 
побољшање стања или њену презентацију без последица. Наиме, поред научно-
истраживачких и васпитно-образовних активности у овој зони су дозвољене организоване 
туристичке посете излетника, планинара и рекреативаца. У кањону Таре је дозвољено 
сплаварење и кајакаштво, спортски риболов и пешачење са разгледањем и 

                                                
21 Резерват Црна Пода се налази у делу НП „Дурмитор“ који припада општини Мојковац. 
22 Забојско језеро се налази у делу НП „Дурмитор“ који припада општини Мојковац. 
23 Горња и Доња Добриловина се налазе у делу НП „Дурмитор“ који припада општини Мојковац. 
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фотографисањем природних феномена. Такође, дозвољене су санитарне мере, лечење 
оболелих стабала, извлачење извала и отварање шумских путева. 

III зона са либералним обликом заштите, која захвата површину од око 5.200 ha 
(15% површине националног парка) обухвата целокупне атаре сеоских насеља Мала Црна 
Гора, Питомине, Босача, Тепца, Левер Тара, Ђурђевића Тара, Горња и Доња Добриловина 
у кањону Таре. У овој зони се налазе и делови атара сеоских насеља Расова, Богомоља, 
Шљиванско, Брајковача, Премћани и Рудинци, Развршје, Мотички гај, Вирак, Јаворје, 
Пашина вода и Пошћенски Крај.  

У овој зони највећим делом су сачуване вредности природних елемената, али је у 
знатној мери присутно и антропогено деловање изражено кроз сама насеља, саобраћајну и 
техничку инфраструктуру, пољопривреду, шумарство, туризам и рекреацију. Овде је 
дозвољено селективно и ограничено коришћење ресурса уз контролисане активности 
(туристичке и привредне које ће задовољити потребе посетилаца и локалног 
становништва) у простору које су сагласне са функцијом одрживог коришћења простора. 
И ова зона има функцију заштите, у нешто блажем облику, али са битним циљем заштите 
I и II зоне од непосредног негативног утицаја човека. Такође, ово је туристички веома 
атрактиван простор на шта указује и чињеница да се у границама ове зоне налазе 
најпогоднији терени за зимске спортове и рекреацију (Савин кук, Шљеме, Мали и Велики 
Штуоц), затим бројни катуни и сл. 

Заштитна (контактна) зона обухвата урбано подручје Жабљака, Језерску површ 
са Рибљим и Вражјим језером, Зминичко језеро, доњи део Комарнице, сливно подручје 
Бистрице, Јелов пањ, Косаницу. Мада је изван граница националног парка, заштитна зона 
чини са њим природну целину и захтева одређени режим заштите (ЈП „Национални 
паркови Црне Горе“, 2011; Srdanović, Pavić, 2013). 

 

Поред богатог и разноврсног биљног и животињског света, међу главне природне 
вредности националног парка спадају објекти неживе природе који припадају 
категоријама геолошких, геоморфолошких, палеонтолошких и хидрографско-
хидролошких објеката (ЈП „Национални паркови Црне Горе“, 2011; CEP,  1997). 

 Геолошки објекти су: Пруташ, Шарени пасови, Увита греда, Жута греда, Стожина, 
Међед, Боботов кук, Савин кук, Бољске греде, Седлена греда и Ранисава. Они имају 
одраза и на пејзажне вредности. Геоморфолошке објекте чине: кањон Таре, кањон 
Сушице, кањон Драге, циркови Карлица, Локвица и Алишница и Ледена пећина. 

Палеонтолошки објекти, који указују на трагове и развој живота на овим 
просторима су: локалитет на Црвеној греди где се налази изданак кречњака средњег 
тријаса са фосилима богате фауне амонита; северне падине Мининог богаза са 
налазиштем тријаских амнита и белемнита и Млијечни до са налазиштем сенонских 
шкољки и пужева.  
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Хидрографско-хидролошки објекти су такође значајан део природног богатства НП 
„Дурмитор“. Ову категорију вредности представљају:  

• сва ледничка језера: Црно, Змијиње, Мало (Јаблан), Велико Шкрчко, Мало 
Шкрчко, Пошћенско, Модро, Валовито и периодско Сушичко језеро; 

• водотоци: Тара, Сушица, Млински поток, Драга, Вашковска ријека и Комарница; 
• понорнице и подземни токови: од понора Малог Црног језера са Дурмитора и 
површи Језера до Дубровских врела на обали Комарнице; од Сушичког језера до 
Црних врела на обали Пиве (сада под акумулацијом); од Пошћенског језера до 
Биковачке главе (претпостављен); од Пошћенске долине до врела Шавничке главе 
у сливу Пиве, односно Комарнице; од понора Језерштице и заравни Језера до 
Бијелих врата; са површи Језера до Љуте; од Вашковских понора до Бијелих врела 
и од Битинских понора до Леверских врела; 

• водопади: Скакала, Бајловића Сиге, Челина и Скок у Добриловини24; 
• извори и врела: Љутица у кањону Таре; Бијела врела испод Левер Таре; око 
изворишта Млинског потока; Глава Буковице; Сопот; Чорбуђак; Црна врела; 
Мушова врела; Калуђерска врела; Леверска врела и извори; Манастирска врела у 
Добриловини25; 

• остатак ледника: Дебели намет (CEP, 1997). 
 

Велики број локалитета и објеката у НП „Дурмитор“, захваљујући својим научним, 
образовним, као и естетским вредностима, могу се сврстати у геонаслеђе. Због бројности 
и различитог порекла Пјевац (2003) их сврстава у неколико група: 

• инструктивни геолошки локалитети (профил тријаса у селу Тепца, профил код 
Пошћенског језера, профил на јужном одсеку Црвене греде, профил у подножју 
Пруташа и др.); 

• кањонске долине (кањон Таре, кањон Сушице, кањон Драге и др.); 
• крашки облици (вртача Велики до у Доловима, јама у Вјетреним брдима, јама у 
Малом ломном долу, јамски систем у Обручинама, Ледена пећина); 

• фосилни глацијални облици (долина Алишничког ледника, долина Локвичког 
ледника, долина Каличког ледника, долина Пошћенског ледника, долина 
Комарничког ледника, долина Сушичког ледника и др.); 

• језерски басени (басен Црног језера, басен Змијињег језера, басен Малог (Јаблан) 
језера, басени Шкрчких језера, басен Сушичког језера, басен Валовитог језера, 
басен Модрог језера, басен Пошћенског језера); 

• облици селективне ерозије (зупци, прозорци). 
 

На основу претходно изложеног, може се констатовати да су потенцијали и 
предуслови развоја НП „Дурмитор“, који располаже међународно признатим еко 

                                                
24 Скок у Добриловини се налази у делу НП „Дурмитор“ који припада општини Мојковац. 
25 Манастирска врела у Добриловини се налазе у делу НП „Дурмитор“ који припада општини Мојковац. 
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просторима, првенствено базирани на: биодиверзитету заштићеног простора, као и 
заштитним зонама и околини (богатство шумa и шумских станишта, флора са великим 
бројем ендемита и реликтних врста, разноврсна фауна као најатрактивнији део живог 
света парка); природним особеностима простора као посебним квалитетом са низом 
локалитета изузетне вредности; специфичном геолошком и геоморфолошком 
диверзитету; бројним хидрогеографским објектима и др.26 

 
 

6.2. РЕГИОНАЛНИ ПАРК „ПИВА“ – 
ПОДРУЧЈЕ ЗНАЧАЈНИХ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ 

 
Северозападна Црна Гора је, како је наведено, усвајањем предлога за формирање 

регионалног парка27 „Пива“28, уз НП „Дурмитор“, добила још једно заштићено природно 
добро што је, између осталог, од великог значаја за даљу афирмативност подручја. 

Регионални парк „Пива“ је проглашен 22. априла 2015. године Одлуком о 
проглашењу на седници Скупштине општине Плужине (“Службени лист Црне Горе – 
општински прописи”, бр.15/2015) и први је регионални парк у Црној Гори. С обзиром на 
то да представља природну везу између НП „Дурмитор“ и НП „Сутјеска“ у Босни и 
Херцеговини (карта 8), оснивање регионалног парка је подстакнуто низом националних и 
међународних докумената и иницијатива.  

 

 
Карта 8. Положај РП „Пива“ у односу на НП „Дурмитор“ и НП „Сутјеска“ (1:470.000) 

Извор: UNDP, 2013. 
 

                                                
26 „Одржива економска валоризација НП Дурмитор“, Т. Пајовић, округли сто  „Одржива економска валоризација заштићених 
подручја“, Министарство одрживог развоја и туризма, мај 2011. 
27 Према Закону о заштити природе („Службени лист Црне Горе“, бр. 51/2008) регионални парк природе је „пространи природни или 
делом култивисани локалитет копна или мора, односно копна и мора са еколошким обележјима међународне и националне важности 
и предеоним вредностима“ 
28 Завод за заштиту природе Црне Горе је урадио Студију заштите – стручну подлогу за регионални парк „Пива“ (раније Регионални 
парк „Биоч, Маглић и Волујак“) у општини Плужине у мају 2011. године. 
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Имајући у виду да се НП „Дурмитор“ једним делом граничи са РП „Пива“, ЈП 
„Национални паркови Црне Горе“ се одрекло управљања над парком у корист локалне 
самоуправе. На основу тога, општина Плужине – Секретаријат локалне управе ће 
управљати са РП „Пива“ до оснивања правног субјекта за управљање парком „Регионални 
парк Пива д.о.о.“. Регионални парк „Пива“ као заштићено природно добро са еколошким 
обележјима међународне (део резервата биосфере басена реке Таре) и националне 
важности и предеоним вредностима обухвата простор Пивске планине, Маглића, Волујака 
и Биоча са деловима кањона Пиве и Таре. Посебну вредност регионалног парка 
представљају потенцијална NATURA 2000 станишта која су прелиминарно 
идентификована и као таква представљају природне вредности у европским размерама. 

Унутар граница чија је дужина 97,6 km, површина РП „Пива“ износи 32.477,9 ha 
чиме ово заштићено природно добро захвата 38,1% територије општине Плужине. На 
подручју парка успостављени су режими заштите I, II и III степена (карта 9) (Завод за 
заштиту природе, 2011; UNDP, 2013). 

 

 
Карта 9. Зоне РП „Пива“ према режиму заштите (1:180.000) 

Извор: UNDP, 2013. 
 
Режим заштите I степена је успостављен на површини од 6.598 ha (20,32% 

површине парка). Ова зона обухвата југозападни део Биоча, делове кањона Пиве и Таре, 
затим репрезентативно шумско подручје у реону Милогора, кањонски део Пивског језера 
у зони парка и др. На површинама под овим режимом заштите омогућавају се посете које 
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су дозвољене само организовано уз присуство водича и природним стазама. Циљ 
успостављања заштите у овој зони је одржавање биодиверзитета и геолошких и 
геоморфолошких вредности у неизмењеном стању и одржавање постојећих еколошких 
процеса у неизмењеном стању и одржавање разноврсности генетског фонда.  

Зона са режимом заштите II степена се простире на површини од 9.156 ha 
(28,19% површине парка). Обухвата централне делове Биоча и Маглића, Трновачко језеро 
са ближом околином, Велико и Мало Стабањско језеро са ближом околином, подручје 
саставака Пиве и Таре, средишњи део кањона Таре од Шћепан поља до Брштановице и др. 
На површинама под овим режимом заштите поспешују се сви облици активног туризма 
који не угрожавају вредности парка. Циљ успостављања заштите у овој зони је усмерен ка 
активном очувању постојећих природних вредности доживљавањем природе кроз 
спортско-рекреативне активности (планинарење, кајак, рафтинг, бициклизам, турно 
скијање). 

Режим заштите III степена је успостављен на површини од 16.723,9 ha (51,49% 
површине парка). Ова зона обухвата преостали део заштићеног добра који није у саставу 
подручја под режимом заштите I и II степена. На подручјима под овим режимом заштите 
поспешује се изградња туристичке и друге инфраструктуре, одржавање манифестација и 
организује се смештај и исхрана за већи број туриста. Циљ успостављања заштите у овој 
зони је одрживо управљање кроз очување постојећег културног пејзажа, одржавање 
културне баштине, развој туристичких садржаја, очување планинских ливада и њихових 
врста (Завод за заштиту природе, 2011). 

 
 

6.3. ГЛАВНИ ЕКОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ У СЕВЕРОЗАПАДНОЈ 
ЦРНОЈ ГОРИ 

             
Најизраженији еколошки проблеми у северозападној Црној Гори испољавају се на 

територијама општина Жабљак и Пљевља, укључујући и заштићене делове у оквиру НП 
„Дурмитор“. Имајући у виду врло низак ниво привредне развијености и одсуство 
индустријских капацитета, малу насељеност и изразито планински карактер, за општину 
Шавник се може рећи да је природа на њеној територији очувана и готово незагађена. У 
њој су, уз загађења која су последица мањкавости инфраструктурног система (загађења 
водотока, земљишта и сл.), главни извори штетних суспстанци, које пре свега утичу на 
загађење ваздуха, индивидуална ложишта и издувни гасови аутомобила. Слично се може 
рећи и за општину Плужине, ако се изузме потапање дела кањона Пиве услед изградње 
ХЕ „Пива“. У овим двема општинама је присутна нелегална градња, али не у значајнијој 
мери. 

Међу главним еколошким проблемима северозападне Црне Горе значајем се 
истичу: нелегална градња; деградација земљишта; бесправна сеча шуме; сушење шума; 
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опожарења шумских станишта, експлоатација грађевинског материјала из моренских 
наноса; eколошки проблеми изазвани експлоатацијом и транспортом угља и 
производњом електричне енергије; недостатак комуналне инфраструктуре и др. 

Нелегална градња на простору северозападне Црне Горе је проблем који је 
првенствено везан за општину Жабљак. Наиме, изградња викендица до деведесетих 
година XX века била је условљена издавањем грађевинских дозвола. Међутим касније, 
нарочито у периоду од 1997. до 2006. године, подручје општине је било на изразитом 
удару дивље градње када је изграђено преко хиљаду викендица и кућа. Од тог броја је 
према евиденцији НП „Дурмитор“ на територији националног парка више од 350 (у 
Мотичком Гају преко 240, а на осталим локацијама више од 112) чиме је по том основу 
трајно девастирано више од 2.000 ha земљишта унутар заштићеног подручја. Ово ће 
изискивати вероватно изузимање из заштићене зоне НП „Дурмитор“ четири села 
(Развршје, Мотички Гај, Пољана, Вирак) и његово просторно надомешћење кроз 
проширење на Драгишницу, делове Комарнице и кањон Невидио.  

Градњом неформалних објеката29 која је захватила целокупну подгорину 
Дурмитора је игнорисана чињеница да се развој Жабљака мора ускладити са 
могућностима НП „Дурмитор“. Притом је довела до амбијенталног нарушавања шире 
приградске зоне без поштовања основних норми урбаног развоја и стилова традиционалне 
градње, затим до деградације вредности пејзажа30 и уништавања природних вредности, а 
довела је и до проблема потребног комуналног опремања на подручју где су 
инфраструктурне могућности веома мале (Srdanović, Pavić, 2013). 

У вези са тим важно је истаћи да ако не постоји или се не поштује општи план 
активности заштите, развоја и коришћења националног парка, већ се оне догађају 
неплански, често као одговор на политичке притиске придајући мало важности 
последицама за будућност, резултат ће највероватније бити неповратна штета причињена 
на ресурсима и вредностима националног парка (Young, Young, 1993). 

Имајући наведено у виду, намеће се констатација да је за разлику од на пример НП 
„Копаоник“ у коме је туризам „затечен“ проглашењем заштићеног природног добра (1978. 
године), НП „Дурмитор“ проглашен 1952. године и да су хотели „Жабљак“, „Језера“ и 
„Планинка“ плански грађени у периоду 1971–1981. године. Проблем нелегалне градње 
наступа касније. Као што је наведено, интензивно је трајао у периоду од 1997. до 2006. 
године и зауставио се економском рецесијом, а потом и намером институција да се 
затечено стање колико толико консолидује. 
 Проблем нелегалне градње је присутан и у другим општинама северозападне Црне 
Горе, пре свега у општинама Шавник и Плужине. Деградација пејзажа услед нелегалне 

                                                
29 Неформални објекат у смислу Нацрта Закона о легализацији неформалних објеката (утврђен у јулу 2012. године)  је објекат или део 
објекта који је изграђен без грађевинске дозволе, односно супротно грађевинској дозволи. 
30 С обзиром на то да је вишедимензионалан феномен, пејзаж је тешко једнозначно дефинисати. Ипак „објективно пејзаж обухвата 
целокупно биотичко и абиотичко подручје екосистема, дакле тло, флору, фауну, стене, леднике, воде, као и топографију. Субјективно 
пејзаж пружа доживљајну вредност, која може довести до очараности или осећаја угрожености“ (Мüller, 2004).  
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градње у овим општинама првенствено је изазвана растућим трендом изградње објеката 
дуж саобраћајнице Рисан – Жабљак. Такође, карактеристичан пример нелегалне градње је 
и изградња одређеног броја кампова за потребе рафтинга на Тари у општини Плужине. 

Деградација земљишта је један од великих проблема јер је земљиште тешко 
обновљив природни ресурс који притом има непроцењив значај за човека, биљни и 
животињски свет. Поред осталих случајева деградације земљишта у северозападној Црној 
Гори (зона површинских копова у Пљевљима и др.), нарочито су важни помена они у НП 
„Дурмитор“ као заштићеном подручју. Наиме, у оквиру националног парка постоји већи 
број локалитета где је првенствено човек својим несавесним и деструктивним деловањем 
довео до појаве деградације земљишта. Поред поменуте деградације тла узроковане 
нелегалном градњом у периоду 1997–2006. године, када је деградирано више од 2.000 ha 
земљишта, најочигледнији пример новијег датума за овај проблем је онај из 2010. године, 
који је последица пробијања пута тешким машинама између Пријеспе и Драгишнице31 у 
дужини од 11 km. Осим физичког уклањања земљишта са трасе самог пута, сечом 
четинарске шуме створени су повољни услови за појачану ерозију тла у овом делу 
националног парка (Srdanović, Pavić, 2013). 

Бесправна сеча шума је још један од веома присутних проблема у северозападној 
Црној Гори, а посебно је алармантан у границама НП „Дурмитор“. Према подацима 
добијеним на терену, бесправна сеча је у одређеним периодима попримала толике размере 
да је шума из националног парка илегално доспевала као дрво за огрев у већи број 
општина Црне Горе. Догађале су се и такве инцидентне активности које су утицале на 
уништавање великих делова шумских комплекса и укупну девастацију националног 
парка. Поменута нелегална градња је једна од таквих негативних активности, као и 
изградња 11 km дуге трасе пута између Пријеспе и Драгишнице. Наиме, предузеће које је 
градило пут, уместо да поменуту трасу пута измести ван националног парка, исту је 
изградило кроз заштићено подручје уништивши тада значајан део шуме Драгишнице 
(Srdanović, Pavić, 2013). 

Сушење шума, као дугогодишњи деградациони процес, присутан је и у шумским 
подручјима северозападне Црне Горе. Представља проблем нарочито у границама НП 
„Дурмитор“, као заштићеној зони, где је присутан у знатној мери. Постоје бројни узроци 
сушења шума и тешко је прецизно одредити примарни и доминантни фактор за њихово 
изумирање. Оно што се са сигурношћу може констатовати је да на процес сушења утиче 
комплекс абиотичких и биотичких фактора који делују у конексији или у сукцесији. Један 
од главних узрока сушења шума у НП „Дурмитор“ је промена климе, у првом реду 
промене плувиометријског режима, које су довеле до повећане влажности, а тиме 
погодовале ширењу патогених гљива као другог веома важног чиниоца сушења шума. 

                                                
31 Комплекс шуме Драгишница налази се на око 800 m изнад села Комарница и простире се од Доброг дола на Дурмитору до извора 
реке Комарнице.    
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Нарочито је велика угроженост смрче од трулежнице у резерватима природе Млински 
поток и Црно језеро са околином. У резервату Млински поток јела је достигла 
физиолошку зрелост изумирања те убрзано пропада као и смрча. У резервату природе 
Црна Пода, црни бор, који се налази на станишту букве, такође изумире због достигнуте 
физиолошке зрелости изумирања, као и велике старости (више од 400 година). Дакле, овде 
је главни узрок сушења шуме раст на страном станишту, тачније на примарном станишту 
букве која тежи да поврати свој некадашњи ареал. Синдром сушења смрче и јеле указује 
на негативан утицај аерозагађења. Ипак, с обзиром на то да присуство и концентрација 
полутаната нису прецизно утврђени, не може се са сигурношћу тврдити у којој мери 
аерозагађења штетно утичу на шуме НП „Дурмитор“ (Обрадовић, 2001; Srdanović, Pavić, 
2013). 

Опожаривања шумских станишта су честа, нарочито у кањонима река Таре и 
Драге (слика 58). Према подацима из НП „Дурмитор“ највећи пожари су се догодили на 
локалитету Праг код Вашкова 2006. и на подручју резервата Црна Пода 2012. године, 
који припадају I зони са строгим режимом заштите. Катастрофалним пожарима 2012. 
године у кањону Таре било је захваћено око 4.000 ha шумских и других површина. Од 
тада су предузете минималне мере на санацији пожарима уништених подручја и то у виду 
пошумљавања неких делова опожарених површина (Srdanović, Pavić, 2013). Да би се 
овакве катастрофе спречиле неопходни су континуирани обиласци опожарених 
локалитета, а у циљу што брже ревитализације у пожарима уништених површина, 
потребна су предузимања сталних мера на њиховој санацији. 

 

 
 Слика 58. Пожар у кањону Драге 
Извор: Планинарски клуб „Кањон Драге“ 
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Експлоатација грађевинског материјала из моренских наноса је релативно 
честа појава у зони НП „Дурмитор“. С обзиром на то да се дешава на туристички 
атрактивном подручју, ова појава има карактер посебно негативног чиниоца јер веома 
нарушава пејзажно амбијенталне вредности предела. Експлоатација моренског материјала 
се одвија на више локација у заштитној зони НП „Дурмитор“ која је веома важна за 
заштиту природе унутар националног парка и чини са њим једну целину. Највећи активни 
и дугогодишњи ископ шљунка налази се у Његовуђи, близу раскрснице путева за Жабљак 
и Ђурђевића Тару. Експлоатација материјала се такође врши и у близини пута Пошћенски 
Крај – Трса на делу према Стожини (Srdanović, Pavić, 2013).  

Еколошки проблеми изазвани експлоатацијом и транспортом угља и 
производњом електричне енергије првенствено су везани за општину Пљевља. Поред 
релативне загађености воде, ваздуха и земљишта, међу најзначајнијим еколошким 
проблемима појединих делова ове општине, који се огледају у виду деградације пејзажа и 
измењене конфигурације терена, истичу се флотацијско јаловиште некадашњег рудника 
олова и цинка „Шупља стијена“, затим депонија пепела и шљаке Маљевац, депонија 
откривног материјала на Јагњилу и коп Потрлица. Поменуто јаловиште код насеља 
Градац је коришћено од отварања рудника 1952. године скоро пет деценија. Висине је 16 
m и захвата површину од 15 ha на десној обали Ћехотине, а према проценама на њему је 
депоновано више од 3 мил. тона токсичног материјала. Утицаји на деградацију пејзажа се 
најбоље виде са Велике Плијеши (Васовић, 2009). Важно је рећи да термоелектрана 
„Пљевља“, као највећи емитер полутаната у овом делу Црне Горе, нема знатнијих 
штетних утицаја на простор НП „Дурмитор“. Такође, расположиво пољопривредно 
земљиште у великом делу саме општине Пљевља релативно је еколошки очувано те 
задовољава стандарде за органску производњу, па је на пример на подручју МЗ Косаница 
у селу Глибаћи регистрован произвођач у органској производњи хељде. 
 Недостатак комуналне инфраструктуре на подручју какво је северозападна Црна 
Гора представља утолико већи проблем ако се имају у виду бројне природне вредности и 
ресурси који би требали бити очувани и коришћени на одрживи начин. Међу 
најзначајнијим недостацима комуналне инфраструктуре њених општина истичу се 
непостојање санитарних депонија, као и непостојање или неадекватност система за: 
пречишћавање отпадних вода, водоснабдевање, канализацију, топлификацију, 
електроенергетско снабдевање, тт саобраћај и др.  

Најочигледнији проблем је свакако проблем отпада (табела 14). Закон о управљању 
отпадом („Службени лист Републике Црне Горе“, бр. 80/2005) предвиђа за општине 
Никшић, Шавник и Плужине изградњу регионалне депоније на територији општине 
Никшић на локацији Будош. За општине Пљевља и Жабљак изградња регионалне 
депоније је била предвиђена на територији општине Пљевља на локацији Јелин поток, али 
је општина Пљевља одустала од ове локације. Многа насеља немају контејнере или 
могућности за одвожење смећа, па су у околини села  честе депоније у шуми или поред 



Мр Мићо Срдановић                                                                                   Докторска дисертација 

 

145 

пута, а излетишта су често пуна отпадака. На територији НП „Дурмитор“ постоји више 
мањих депонија и разбацаног смећа на већим површинама и у зонама (излетиштима) и 
дуж траса којима се креће већи број туриста, што представља значајан проблем (Srdanović, 
Pavić, 2013). 

 

Табела 14. Основни подаци о управљању отпадом по општинама  
северозападне Црне Горе 

Корисници 
 

 
Општина 

домаћинства предузећа 

Место 
одлагања 
отпада 

Условност 
места 

Сабирне 
станице 

Рециклаж 
двориште 

Дивље 
депон 

Трансф. 
Станице 

Жабљак 995 110 Кљештина - 
Жабљак неусловно не не 0 0 

 

Пљевља 
 

6200 
 

700 

Потрлица 
(одлагалиште 
рудника 
угља) 

 
неусловно 

 
не 

 
не 

 
0 

 
0 

Плужине 416 55 Мислов до - 
Никшић неусловно не не - 0 

Шавник 250 35 Зауглина - 
Шавник неусловно не не 8 0 

Извор: Јавна комунална предузећа општина Жабљак, Пљевља, Плужине и Шавник, 2011.  
 
На истраживаном подручју и шире постоје одређене активности којима се 

покушава ублажити па и адекватније решити проблем одлагања отпада. Тако се на нивоу 
општине Шавник врши организовано сакупљање отпада, али само у градском центру, 
Горњој и Доњој Буковици и Боану. Отпад се транспортује до одлагалишта Зауглине где се 
систематски спаљује. С обзиром на то да План управљања отпадом који се заснивао на 
седам регионалних депонија није реализован, у децембру 2014. године формиран је 
међуопштински тим од једанаест општина са севера Црне Горе. Задатак тима је да се 
установе финансијски и инфраструктурни капацитети општина везаних за комуналну 
делатност, количине и састав отпада, како би могло да се приступи решавању тог 
проблема. Након добијених резултата би требао да буде дефинисан оптималан модел 
управљања отпадом за север Црне Горе који ће бити применљив уз оснивање регионалног 
предузећа (http://www.vijesti.me). 

Од осталих еколошких проблема важно је поменути незаконит лов у контактним 
зонама са НП „Дурмитор“, затим угрожавање аутохтоне водене фауне језера због 
неадекватног порибљавања, аерозагађење узроковано издувним гасовима из аутомобила, 
буку коју узрокује човек и др. (Srdanović, Pavić, 2013). 

Заштита природе у вези са наведеним може се успешно остварити благовременим 
и само систематичним и синхронизованим деловањем институција система, али и 
деловањем еколошки освешћене и едуковане јавности. У супротном, проналазе се 
могућности за санирање учињених деградација као што је то на пример наведена замена 
просторних зона НП „Дурмитор“.  
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 Као најзначајнији пример деловања еколошке јавности истиче се кампања „Нећу 
бару, хоћу Тару“ коју је на подручју северозападне Црне Горе организовала невладина 
организација „Мост“ у периоду од 05. маја до 14. децембра 2004. године. Наиме, у априлу 
2004. године Црна Гора је са Републиком Српском ратификовала споразум у вези 
изградње хидроелектране32 која би потопила кањон реке Таре. У вези са тим покренута је 
on-line петиција против изградње хидроелектране са жељом да на једном месту обједини 
гласове људи из целог света који схватају шта значи потопити део долине једне од 
најатрактивнијих река у Европи. Подршку овим активностима су пружиле и „European 
Nature Heritage Fund – Euronatur“ и „IUCN Europe“. Емитован је и тв спот „Нећу бару, 
хоћу Тару“, а у акцији „Дан Таре у Црној Гори – Црна Гора за Тару“ прикупљени су у 
једном дану потписи 11.000 грађана, а акцију су подржали и чланови Олимпијског 
одбојкашког тима Србије и Црне Горе. Проф. др Милорад Васовић33 је невладиној 
организацији „Мост“ дао податке о подршци 562 научника из Европе и света. Све ове 
активности које је иницирала невладина организација „Мост“ су имале ефекта и 
резултирале усвајањем Декларације о заштити реке Таре од стране Скупштине Црне Горе 
14. децембра 2004. године, којом је јасно дат приоритет заштити реке Таре и НП 
„Дурмитор“ у односу на потребу даљих инвестиција у развој енергетског система 
(http://www.nvomost.wordpress.com).  

На простору северозападне Црне Горе одвијају се и еколошке активности локалног 
карактера. Репрезентативан пример таквих активности је уређење и опремање 
пљеваљских излетишта Мејтеф (Градац) и Кракалице (Вруља). Наиме, излетишта су 
опремљена парковским мобилијаром (клупе и столови, места за ротиљ, корпе за отпадке, 
хладници, голови за мали фудбал, љуљашке), а површине су засађене дрвенастим, 
жбунастим и цветним врстама (http://www.dan.co.me).  

                                                
32 ХЕ „Пива“ има инсталисану снагу 342 MW и просечну годишњу производњу од 728 GWh. ТЕ „Пљевља“ има инсталисану снагу 210 
MW и просечну годишњу производњу од 914 GWh. Maњак у потребној електричној енергији коју Црна Гора има готово је једнак 
годишњој укупној производњи поменутих електрана. Планирана хидроелектрана „Бук Бијела“ би због обима своје акумулације, 
потопила доњи део кањона реке Таре, непотопљени део кањона Пиве и кањон Сутјеске. Изградња ове хидроелектране, око 10 km 
низводно од Фоче, требала је да почне осамдесетих година XX века да би радови били обустављени и објекат конзервиран због 
огромног отпора стручне јавности. Наиме, Светски конгрес географа у Единбургу 1984. године и преко 500 научника из целог света је 
било против овог пројекта због катастрофалних последица. 
33 Проф. др Милорад Васовић (1926–2005). 
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7. ДРУШТВЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И УСЛОВИ ЗА РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА У СЕВЕРОЗАПАДНОЈ ЦРНОЈ ГОРИ 
 
 
У оквиру овог поглавља представљене су главне друштвено географске 

карактеристике северозападне Црне Горе кроз преглед и анализу историјата насељавања и 
територијалне организације овог подручја, затим његових демографских и привредних 
одлика, стања школства, као и основних особина насеља и административне поделе 
истраживаног простора.  

 
 

7.1. ИСТОРИЈАТ НАСЕЉАВАЊА И ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 

 О животу људи у праисторији на простору северозападне Црне Горе сведоче 
остаци материјалне културе нађени у пећини Одмут (Brajović, 1987), као и у пећини под 
Госпића врхом, смештеној у кречњачком масиву између Вруље и Љутића у долини 
Ћехотине у којој је пронађена једна кремена алатка која спада међу најстарија камена 
оруђа у Црној Гори. То указује на насељеност која датира негде око 30 хиљада година пре 
нове ере и која се протеже и у каснијим фазама каменог доба што документују артефакти 
из заклона под Малишином и Меденом стијеном (Срејовић, 2009). Каснију културну 
историју, током бронзаног и гвозденог доба на простору северозападне Црне Горе 
потврђују илирски тумули у Левер Тари, Тепцима, Тодоровом долу и др. (Brajović, 1987), 
као и дуж целе долине Ћехотине, посебно на локацијама код Матаруга, Какмужа, 
Хоћевине и Готовуше (Срејовић, 2009). На трагове Келта могуће је да указује топоним  
Дурмитор (Остојић, 1989).  
 У римским списима помињу се илирска племена Аутаријати, који су настањивали 
простор у долини Таре (на шта указује и порекло речи Тара), као и Пирусти са развијеном 
културом рударства. Присутни су трагови Крича (Brajović, 1987).  Гласиначка култура 
која се везује за Аутаријате, као једно од најмоћнијих племена унутрашњости Балканског 
полуострва, према Срејовићу (2009) се може датирати у VII и VI век пре нове ере.  
 У Римском Царству део простора северозападне Црне Горе вероватно је припадао 
новооснованој провинцији која се 297. или 305–306. године издвојила од провинције 
Далмације под именом Provincia Praevalis или Praevalitana (Цермановић-Кузмановић, 
2009). Остаци римског града Municipium S у околини Пљеваља, римски мост на Буковици 
код Шавника, римско светилиште Митреум и остаци римске некрополе у Левер Тари неки 
су од споменичких трагова античког периода на овом простору. Управо код Левер Таре је 
прелазила римска трансверзала од Municipiuma Adverba (Никшић) за Municipium S, који 
представља најзначајнији антички локалитет у северозападној Црној Гори (Brajović, 1987). 
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 У VII веку, продирући на Балканско полуострво, словенска племена стижу и на 
простор северозападне Црне Горе и мешају се или упоредо живе са становништвом које су 
затекли (Brajović, 1987). О том периоду сведочи запис у „Љетопису попа Дукљанина“ у 
коме се помиње и област Подгорје или Submontana коју уз, остале, чине и жупе 
Комарница и Пива (Ljetopis popa Dukljanina, 1999). Према Ћирковићу (2009) пљеваљски 
крај у VII веку припада језгру најстарије племенске територије коју је населило српско 
племе.  
 Под Немањићима се у подручју Пљеваља развија рударство у рудницима Шупља 
стијена и Козице, а тада се граде и цркве и манастири у долинама Бијеле, Буковице, 
Комарнице и Таре, као и у околини данашњих Пљеваља (Brajović, 1987). У XIII веку се у 
дубровачком документу из 1296. године први пут помиње жупа Брезница (Ћирковић, 
2009). 
 Крајем XIV и током XV века овим простором који је у саставу области која се 
протеже од Неретве до Лима и Никшића владају Сандаљ Хранић, затим Херцег-Стјепан 
Косача и његов син Владимир. Под владавином Косача, простор северозападне Црне Горе 
доживљава економски и културни успон. Сандаљ Хранић у жупи Брезници (данашња 
Пљевља) подиже Кукањ град (Brajović, 1987). Први помен Пљеваља из априла 1423. 
године у вези је са боравком Сандаља Хранића у Кукању (Ћирковић, 2009). Подижу се и 
Сокоград, као летња резиденција Херцег-Стјепана Косаче изнад Шћепан Поља, затим и 
Табан град и Пирлитор, као и цркве (Brajović, 1987).  

У XV веку на овај простор ка Шћепан Пољу и Пљевљима продиру Турци из правца 
Никшића и Босне, да би крајем XV века у потпуности успоставили своју власт (Brajović, 
1987). Најпре је од освојене територије у Херцеговини, почетком 1470. године основан 
Херцеговачки вилајет, а потом санџак, који од 1580. године улази у састав новооснованог 
босанског пашалука (Миљковић, 2009). Нарочит значај имају Пљевља која су Турци 
запосели у лето 1465. године (Поповић, 2009). За Пљевља се у турском дефтеру из 1469. 
године први пут наводи и турско име „пазар Пљевља, други назив Ташлиџа“ (Ћирковић, 
2009), при чему Пљевља, према подацима пописа из 1476. године, није настањивао 
ниједан становник вероисламске исповести (Миљковић, 2009). Оснивањем Херцеговачког 
санџака простор око Пљеваља је припојен пријепољском кадилуку, припадајући нахији 
Кукањ (Поповић, 2009). Турци на простору северозападне Црне Горе успостављају нахије 
Сокол (око средњевековног града на саставцима Пиве и Таре), Комарницу (Дробњак) и 
Пиву у саставу Дринског, односно фочанског кадилука, као и Кричку нахију (између 
Пљеваља и Сињајевине) у саставу пријепољског кадилука Херцеговачког санџака. Након 
тога, Турци уводе у административну поделу кајмаклуке и мудирлуке, односно округе и 
срезове, а затим и кајмакаме и казе са мудирима (Šabanović, 1959). Касније, 1532. године 
основан је пљеваљски кадилук, a Пљевља статус касабе стичу 1570. године (Поповић, 
2009). До 1576. године седиште Херцеговачког санџака је било у Фочи, да би тада било 
премештено у Пљевља (Миљковић, 2009), а од 1582. године нахија Пива је у саставу 
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церничког кадилука (Šabanović, 1959). Сви становници Пљеваља, било православне или 
исламске вероисповести, награђени су пореским олакшицама захваљујући ангажовању 
Хусеин-паше Бољанића код султана Селима II, што је погодовало почетку интензивнијег 
насељавања Пљеваља (Миљковић, 2009), али и трговине с обзиром на то да је до Пљеваља 
водио и други крак дубровачког друма, који се одвајао код Требиња и код Никшића се 
спајао са старим римским путем који је из Котора, преко Никшића, Дробњака, изворишта 
Пиве и Језера водио до Таре и потом до Пљеваља (Поповић, 2009).  

Резултат Бечког рата, који је између Османског царства и чланица „Свете лиге“ 
(Хабзбуршког царства, Млетачке републике, Пољске и од 1687. године Русије) трајао од 
1683. до 1699. године, био је Мировни уговор у Сремским Карловцима из 1699. године. На 
тим основама је Босански ајалет у новоуспостављеним границама подељен на пет санџака: 
Босански, Херцеговачки, Зворнички, Клишки и Бихаћки. У оквиру Херцеговачког 
санџака, ташлички (пљеваљски) кадилук је чинило пет нахија, при чему се поред ових у 
османским документима помиње и нахија Дробњак (Пелидија, 2009). Под утицајем 
Карађорђевог устанка у Србији, отпор на простору северозападне Црне Горе је нарочито 
био изражен у Дробњаку, али је 1805. године сломљен од стране турске војске под 
командом Сулејман-паше Скопљака (Brajović, 1987). За то време, Пљевља одликује 
изузетан напредак. Према подацима из 1806. године, Пљевља су имала између пет и шест 
хиљада становника. У то време делују и као културно-просветни центар у Потарју уз 
доминацију исламске над православном културом (Миљковић, 2009). Велики значај која 
су Пљевља имала као политичко-административни, привредни и трговачки центар током 
османлијске владавине, потврђује и податак да су до 1833. године остала седиште 
Херцеговачког санџака, када је оно премештено у Мостар (Миљковић, 2009). 
Херцеговачки санџак добија 1833. године статус посебног пашалука. Херцеговина бива 
подељена на деветнаест кадилука, међу којима је био ташлички (пљеваљски) коме је 
припадао Дробњак са Шаранцима (Терзић, 2009б). Нови отпор на том делу простора 
северозападне Црне Горе је кулминирао смакнућем Смаил-аге Ченгића 1840. године на 
Мљетичку. Потом, након велике победе црногорске војске 1858. године под командом 
војводе Мирка Петровића на Граховцу, уз посредовање великих сила у Цариграду су исте 
године одређене границе између Турске и Црне Горе. Ослобођене Ускоке и Дробњак 
добила је Црна Гора, док су простори са Пљевљима, Шаранцима, Језерима и Пивом 
остали формално под турском влашћу (Brajović, 1987). Касније, 1865. године обнављањем 
Босанског вилајета, Пљевља први пут у својој историји припадају Новопазарском санџаку 
са седиштем у Сјеници (Терзић, 2009б). Власт под Турцима на простору северозападне 
Црне Горе ће се одржавати све до друге половине XIX века, односно 1878. године, а на 
десној обали Таре и до почетка XX века, односно до 1912. године (Brajović, 1987). 
Ослобођење простора Шаранаца, Језера и Пиве уследило је у току великог 
ослободилачког рата Црне Горе и Србије против Турске који се водио између 1876. и 
1878. године. Берлинским миром из 1878. године, простор Шаранаца, Језера и Пиве је 
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признат као саставни део Црне Горе, при чему је граница између Црне Горе и Турске 
успостављена на реци Тари. Десна обала Таре, Затарје, остало је у саставу Новопазарског 
санџака под турском влашћу (Brajović, 1987). Пљевља су према Терзићу (2009б) од 1878. 
године у сваком погледу ушла у орбиту „аустроугарског Балкана“. На основу 
аустроугарско-турског споразума о коначном и детаљном запоседању дела Новопазарског 
санџака, Пљевља 1880. године постају, готово пола века након премештања седишта 
Херцеговачког санџака у Мостар, седиште Пљеваљског санџака. Током осамдесетих 
година XIX века, Аустро-Угарска је изградила велики војнички логор у Пљевљима. Затим, 
током 1908. године аустроугарске трупе се повлаче из Пљеваља и Пљеваљског санџака 
(Терзић, 2009б).   

Почетком XX века, Законом о административној подели Краљевине Црне Горе 
(1910) у земљи је било издвојено10 области и 34 капетаније. Једна од области била је 
Дурмиторска (обласно место Шавник), коју је чинило пет капетанија - Ускочка 
(капетанско место Боан); Дробњачка (капетанско место Шавник); Језерско-Шаранска 
(капетанско место Жабљак); Планина Пивска (капетанско место Пишче) и Жупа Пивска 
(капетанско место Манастир Пивски). 

Првим балканским ратом Пљевља су ослобођена 15/27. октобра 1912. године, при 
чему је Црна Гора добила ослобођене територије у Новопазарском санџаку (Brajović, 
1987). Притом, Пљевља су почев од  октобра 1912. године, нешто више од годину дана, 
почев од ослобођења, била седиште пљеваљског округа Краљевине Србије до 
разграничења које је уследило потписивањем споразума о разграничењу између Србије и 
Црне Горе 12. новембра 1913. године (Терзић, 2009б).  

Након тога су, Уредбом о управним, судским и финансијским властима у 
новоослобођеним областима (1913) уз дотадашње области, установљене четири области 
од који је једна била Пљеваљска област (обласно место Пљевља) која је обухватала 
Пљеваљску и Ћехотинску капетанију и варош Пљевља. 

Током I Светског рата, Аустро-Угарска је окупирала Црну Гору при чему су у више 
од 130 места поседнуте војне посаде, од којих је на простору северозападне Црне Горе 
најзначајнија била у Пљевљима (Brajović, 1987). Мојковачком битком 1916. године 
аустроугарска војска је спречена да пређе реку Тару и настави борбе у правцу Жабљака и 
Шавника (Петровић, 2009), док су Пљевља била два пута окупирана од аустроугарских 
трупа, најпре у августу 1914. године и потом од 2. децембра 1915. до 27. октобра 1918. 
године (Петровић, 2009). Ослобођењем 1918. године, Црна Гора улази у састав Краљевине 
Срба, Хрвата и Словенаца, односно у састав Краљевине Југославије.  

Проглашењем Краљевине Југославије 1929. године, донет је Закон о називу и 
подели Краљевине на управна подручја којим је административно издвојено девет 
бановина које су као такве егзистирале до 1941. године. Зетска бановина је обухватала 
територију Црне Горе и укључивала је 32 среза од којих су на подручју северозападне 
Црне Горе били Пљеваљски срез са седиштем у Пљевљима и Шавнички срез са седиштем 
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у Шавнику. Пљеваљски срез је чинило дванаест општина (Пљеваљска, Илинобрдска, 
Хоћевинска, Косаничка, Премћанска, Матарушка, Отиловићска, Буковичка, Бобовска, 
Мељачка, Бољаничка и Готовушка). Шавнички срез је чинило седам општина 
(Дробњачка, Боанска, Буковичка, Жабљачка, Шаранска, Планинопивска и Жупопивска)34. 

Током II Светског рата на овом простору је 1. децембра 1941. године вођена 
Пљеваљска битка, док је на делу подручја северозападне Црне Горе као највећа 
револуционарна власт на ослобођеној територији тадашње Југославије у периоду од 
средине октобра 1941. године до средине јуна 1942. године егзистирала, како је називају 
историчари, Дурмиторска партизанска република (Brajović, 1987).     

Након II Светског рата,  Законом о подели Народне Републике Црне Горе на 
срезове, градове и општине (“Службени лист Народне Републике Црне Горе”, бр.12/1952) 
Дурмиторски срез са седиштем у Жабљаку обухвата општине Језерску (седиште Жабљак), 
Шаранску (седиште Његовуђа), Ускочку (седиште Боан), Дробњачку (седиште Шавник), 
Планинопивску (седиште Трса) и Жупопивску (седиште Горанско). Пљеваљски срез 
обухвата градску општину Пљевља и општине Бобовску (седиште Бобово), Бољанићку 
(седиште Бољанићи), Буковичку (седиште Ковачевићи), Брезничку (седиште Читлук), 
Забрћку (седиште Забрђе), Косаничку (седиште Косаница), Маочку (седиште Вруља) и 
Мељачку (седиште Градац).  

Законом о подручју срезова и општина (“Службени лист Народне Републике Црне 
Горе”, бр.16/1955) утврђено је пет срезова, међу којима су срез Пљевља са седиштем у 
Пљевљима и срез Никшић са седиштем у Никшићу. Срез Пљевља обухвата општине 
Маоче (седиште Маоче), Градац (седиште Градац), Жабљак (седиште Жабљак) и Пљевља 
(седиште Пљевља). Срез Никшић, између осталих, обухвата општине Плужине (седиште 
Плужине) и Шавник (седиште Шавник). Према Закону о подели Народне Републике Црне 
Горе на општине (“Службени лист Народне Републике Црне Горе”, бр.15/1957) међу 
издвојеним општинама су општине Плужине, Шавник, Градац, Жабљак и Пљевља. 
Срезови се Законом о укидању срезова у Народној Републици Црној Гори (“Службени 
лист Народне Републике Црне Горе”, бр.27/1957) као политичко-територијалне јединице 
укидају са даном 1. јануара 1958. године. На основу Закона о подели Народне Републике 
Црне Горе на општине (“Службени лист Народне Републике Црне Горе”, бр.10/1960), 
односно Закона о територијалној организацији Црне Горе (“Службени лист Црне Горе“, 
54/2011), Закона о изменама и допунама Закона о територијалној организацији Црне Горе 
(“Службени лист Црне Горе“, бр.27/2013) и Закона о изменама и допунама Закона о 
територијалној организацији Црне Горе (“Службени лист Црне Горе“, бр.12/2014) између 
осталих, утврђене су општине Жабљак, Пљевља, Плужине и Шавник. 

 
                                                
34 „Како је, током последњих година вршено формирање нових срезова, као и последњом Уставном поделом по бановинама, то смо 
сматрали за потребно да у овом издању донесемо списак свих административних срезова у Краљевини, груписаних по бановинама“ 
(Сокић, 1935). 
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7.2. ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И УСЛОВИ  

 
Најизразитије демографско обележје северозападне Црне Горе деценијама уназад 

је депопулација становништва. Разлог за то је добрим делом у ранијем концепту развоја 
друштва који се заснивао на колективизацији села и индустријализацији градова. То се 
као последица манифестовало кроз исељавање становништва из сеоских насеља и 
демографско пражњење подручја уопште, што потвђују подаци у табели 15. Стога пад 
броја становника представља, и уколико се негативни демографски трендови не измене, 
представљаће једно од највећих ограничења будућем укупном развоју северозападне Црне 
Горе, укључујући и онај економско-туристички. 

 
Табела 15. Кретање броја становника у општинама северозападне Црне Горе 

према пописима становништва у периоду 1948–2011. год. 
Попис становништва Општина 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2003. 2011. 

Жабљак 5.907 6.773 6.564 6.141 5.227 4.914 4.204 3.569 
Пљевља 35.926 40.876 46.677 46.843 43.316 39.593 39.806 30.786 
Плужине 8.030 8.952 9.164 9.078 6.254 5.247 4.272 3.246 
Шавник 7.512 7.847 7.533 6.842 5.569 3.690 2.947 2.070 
Укупно 57.375 64.448 69.938 68.904 60.366 53.444 51.229 39.671 

                Извор: Завод за статистику Црне Горе - МОНСТАТ, 2011. 

 
Из табеле 15 се види да је у погледу депопулације општина Шавник 

најфлагрантнији пример међу општинама северозападне Црне Горе. Приликом другог 
разматраног пописа становништва (1953. год.) општина Шавник је имала 4,5% становника 
више у односу на први попис (1948. год.). Приликом трећег разматраног пописа (1961. 
год.) имала је готово идентичан број становника као приликом првог пописа. Међутим, у 
пет пописа становништва уназад (1971–2011. год.) констатовано је стално опадање броја 
становника. Према попису из 1971. године општина Шавник је имала готово 9,0% 
становника мање у односу на први попис спроведен после II Светског рата. Пописом из 
1981. године је констатовано 18,6% становника мање у односу на ранији попис из 1971. 
године. Пописом из 1991. године је регистровано чак 33,7% мање житеља у односу на 
попис из 1981. године, док је 2003. године било 20,1% становника мање у општини у 
односу на стање из 1991. године. Најновијим пописом из 2011. године је констатовано 
скоро 30,0% становника мање у општини у односу на претходни попис из 2003. године, 
односно 72,4% становника мање него што их је било приликом првог пописа после II 
Светског рата. Из табеле 15 се запажа да слични иако мање изражени трендови негативног 
демографског кретања становништва карактеришу и општине Жабљак, Пљевља и 
Плужине. 
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Графикон 11. Кретање броја становника северозападне Црне Горе према пописима  

становништва у периоду 1948–2011. год. 
 
 

Из графикона 11 се запажа да северозападну Црну Гору у демографском смислу 
карактерише укупно смањење популације за 31,0% у међупописном интервалу током осам 
спроведених пописа становништва (1948/2011. год.). У пописном периоду током 
педесетогодишњег интервала (1961/2011. год.) број становника подручја је мањи за 43,2%. 
На подручју је према индексу последњег и претпоследњег пописа становништва 
(2011/2003. год.) забележено 23,0% становника мање.  

Према последњем Попису становништва из 2011. године на истраживаном 
подручју, односно у четири разматране општине, живело је свега 6,4% становништва 
Црне Горе са просечном густином насељености од 12,4 ст/km2. При томе општине 
Шавник, Плужине и Жабљак су општине са најмањим бројем становника у Црној Гори.  

 

Структуре становништва. Најкарактеристичније демографске структуре 
становништва су старосна, образовна и економска структура становништва. На бази 
детаљније анализе наведених демографских структура, могуће је сагледати потенцијал 
подручја са различитих развојних аспеката. 

Старосна структура становништва. Упоредном анализом података према 
попису становништва из 2011. године са подацима према попису становништва из 2003. 
године (табела 16) у циљу сагледавања промена старосних структура становништва у све 
четири општине северозападне Црне Горе уочава се смањење учешћа становништва 
млађег од 19 година према просечној стопи од 3,0%, што указује на смањен наталитет у 
периоду између два наведена пописа становништва. 
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Табела 16. Старосна структура становништва (%) у општинама северозападне Црне Горе према 

Пописима становништва из 2003. и 2011. године 
Старосна структура  

≤19 20–59 60≥ Општина 
2003. 2011. 2003. 2011. 2003. 2011. 

Жабљак 24,4 21,1 51,4 52,6 24,2 26,3 
Пљевља 24,5 21,5 52,6 53,9 22,9 24,6 
Плужине 23,5 20,4 51,5 50,6 25,0 29,0 
Шавник 23,4 20,9 49,0 51,5 27,6 27,6 

              Извор: Завод за статистику Црне Горе - МОНСТАТ, 2003; 2011. 

 
Контигент становништва старосне структуре 20–59 година је повећан у свим 

општинама (изузев Плужина) према просечној стопи од 1,0%. Ово указује на чињеницу да 
је у односу на претходни попис (2003. године) део становништва млађе старосне доби 
(≤19) ушао у ову старосну доб, као и на то да је генерално узев, становништво подручја у 
процесу старења. То се запажа и из повећања старосног контигента становништва старијег 
од 60 година у свим општинама (изузев Шавника) за просечно 2,6% између два пописа, 
али исто тако и из повећања просечне разлике учешћа становништва старијег од 60 година 
у односу на учешће становништва млађег од 19 година између два разматрана пописа са 
приближно 1,0% на готово 6,0% на нивоу општина.   

Образовна структура становништва. На основу података из табеле 17. може се 
видети да је на нивоу Црне Горе према највише завршеној школи најзаступљенији 
контигент становништва старог 15 и више година са завршеном средњом школом (52,0%); 
затим следе они са основном школом, укључујући и непотпуну основну школу, (28,2%); 
потом са високим образовањем, укључујући стари и нови систем, (17,0%); без школе 
(2,3%) и без одговора (0,5%). 

 

Табела 17. Заступљеност контигента становништва старог 15 и више година према највише  
завршеној школи (%) за Црну Гору, СЗ Црну Гору и по општинама 

према Попису становништва из 2011. год. 
Држава 
Подручје 
Општина 

Без одговора Без школе 
Основна 
школа 

 

Средња 
школа 

Високо 
образовање 

 
Црна Гора 0,5 2,3 28,2 52,0 17,0 
СЗ Црна Гора 0,5 3,6 35,9 50,0 10,0 
Жабљак 0,7 2,3 33,0 52,0 12,0 
Пљевља 0,5 3,9 35,6 50,0 10,0 
Плужине 0,2 2,8 41,0 48,0 8,0 
Шавник 0,5 3,5 40,0 46,0 10,0 

Извор: Завод за статистику Црне Горе - МОНСТАТ, 2011. 
 
Поредећи податке северозападне Црне Горе са подацима на нивоу Црне Горе 

запажа се да су сегменти образовне структуре релативно уједначени. Одступање се запажа 
код заступљености становништва са завршеном основном школом (укључујући и 
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непотпуну основну школу) у коме је заступљеност становништва овог нивоа образовања 
за 7,0% виша у северозападној Црној Гори у односу на републички ниво и исто тако са 
7,0% мањим учешћем становништва са високим образовањем. 

Посматрајући по општинама северозападне Црне Горе, образовне структуре су 
међусобно релативно уједначене, при чему постоје мања одступања учешћа  
становништва са различитим нивоом завршених школа у распону до 8,0% за основну 
школу (Жабљак–Плужине), 6,0% за средњу школу (Шавник–Жабљак) и 4,0% за високо 
образовање (Плужине–Жабљак) (табела 17). 

Економска структура становништва. Као један од показатеља степена развоја и 
значаја појединачних сектора делатности користе се подаци о учешћу активног 
становништва према сектору делатности. Као показатељи степена развоја туризма у 
основи су најзначајнији подаци о учешћу активног становништва у сектору услуга 
смештаја и исхране. Према подацима Пописа становништва из 2011. године датим у 
табели 18 уз коришћење процентног рачуна се запажа да је у сектору услуга смештаја и 
исхране у општини Жабљак било ангажовано 21,6% активног становништва, у општини 
Плужине 7,8%, у општини Шавник 4,6% и општини Пљевља 3,8% радно активног 
становништва.  
 

Табела 18. Запослени према сектору делатности по општинама северозападне Црне Горе према  
Попису становништва из 2011. год. 

Општина 
Сектор делатности Жабљак 

 
Пљевља 

 
Плужине 

 
Шавник 

 

Укупно 
запослени 

Пољопривреда, шумарство и 
рибарство 54 606 255 214 1.129 

Вађење руда и камена 1 1.103 / 1 1.105 
Прерађивачка индустрија 71 667 192 32 962 
Снабдевање електричном 
енергијом, гасом, паром и 
климатизација 

33 439 132 12 616 

Снабдевање водом, 
управљање отпадним водама, 
контролисање процеса, 
уклањање отпада и сличне 
активности  

48 264 24 12 348 

Грађевинарство 27 320 19 21 387 
Трговина на велико и трговина 
на мало, поправка моторних 
возила и мотоцикала 

119 993 105 46 1.263 

Саобраћај и складиштење 30 248 15 18 311 
Услуге смештаја и исхране 221 305 82 27 635 
Информисање и комуникације 9 91  4 1 105 
Финансијске делатности и 
делатност осигурања 13 110 3 5 131 

Пословање некретнинама / 10 / / 10 
Стручне, научне и техничке 
делатности 9 104 4 4 121 
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Административне и помоћне 
услужне делатности  20 167 7 12 206 

Државна управа и одбрана, 
обавезно социјално осигурање 173 1.168 89 75 1505 

Образовање 83 626 58 52 819 
Здравствена и социјална 
заштита 37 419 23 17 496 

Уметничке, забавне и 
рекреативне делатности 43 139 18 12 212 

Остале услужне делатности 18 152 12 8 190 
Делатност домаћинства као 
послодавца, делатност 
домаћинства која производе 
робу и услуге за сопствене 
потребе 

1 13  4 18 

Делатност екстериторијалних 
организација и тела  2   2 

Без података 14 79 9 17 119 
Укупно запослених 1.024 8.025 1.051 590 10.690 

           Извор: Завод за статистику Црне Горе - МОНСТАТ, 2011. 

 
Додатно, сектори делатности који добрим делом представљају подршку туризму 

(пољопривреда, шумарство и рибарство; трговина на велико и трговина на мало; поправка 
моторних возила и мотоцикала; саобраћај и складиштење; информисање и комуникације) 
у општини Жабљак ангажују 21,0% активног становништва, у општини Плужине 36,0%, у 
општини Пљевља 24,0%, док у општини Шавник ангажују 47,0% активног становништва 
(табела 18). Треба имати у виду да наведени податак за општину Шавник као показатељ 
подршке туризму у суштини није мериторан. 
 

У завршном делу демографске анализе, а у прилог стицања комплетније представе 
о становништу истраживаног подручја, неопходно је нешто рећи и о црногорским 
племенима по којима је, нарочито у прошлости, био карактеристичан управо сагледавани 
простор. Према племенско-административној подели у прошлости, део северозападне 
Црне Горе је насељен са више племена која чине братства.  

Пивљани насељавају предео између Војника, Голије, Волујака и Дурмитора. Главно 
насеље је Плужине. 

Дробњаци насељавају простор у сливовима река Буковице и Комарнице, између 
Дурмитора, Сињајевине, Морачког Јаворја, Лоле, Крнова и Војника. Главно насеље је  
Шавник (Brajović, 1987). Према Лубурићу (1930) дробњачко племе су основали Новљани, 
који су се у Дробњак доселили као организовано племе које се у време доласка 
словенских племена на Балканско полуострво доселило најпре у околину Травника, а 
потом у Бањане. Из племена Дробњака потичу Вук Стефановић Караџић (1787–1864) и 
Јован Цвијић (1865–1927).  

Ускоци насељавају пределе источно од Дурмитора у подножју Морачког Јаворја. 
Главно насеље је Боан. 
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 Простор Језера и Тепачког краја насељавају Језерци који су заправо раније 
настањени Дробњаци у катунима на том простору. Главно насеље је Жабљак.  

Шаранци насељавају северни обод Сињајевине и простор од Црних Пода до 
Пирлитора у долини Таре. Главно насеље је Његовуђа (Brajović, 1987). 

 
 

7.3. ПРИВРЕДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И УСЛОВИ 
 
  Привредне делатности. Највише активног становништва северозападне Црне 
Горе је према подацима Пописа становништва из 2011. године, као што је приказано у 
табели 19, ангажовано у делатностима: државна управа и одбрана, обавезно социјално 
осигурање (14,0% укупно активног становништва); трговина на велико и трговина на 
мало, поправка моторних возила и мотоцикала (11,8% укупно активног становништва) и 
пољопривреда, шумарство и рибарство (10,6%). Наведене делатности ангажују 36,4% 
активног становништва. 

Најзаступљеније делатности у појединачним општинама су (табела 19): услуга 
смештаја и исхране (21,5% активног становништва); државна управа и одбрана, обавезно 
социјално осигурање (16,9%) и трговина на велико и трговина на мало, поправка 
моторних возила и мотоцикала (11,6%) у општини Жабљак; државна управа и одбрана, 
обавезно социјално осигурање (14,5% активног становништва); вађење руда и камена 
(13,7%) и трговина на велико и трговина на мало, поправка моторних возила и мотоцикала 
(12,3%) у општини Пљевља; пољопривреда, шумарство и рибарство (24,2% активног 
становништва); прерађивачка индустрија (18,2%) и снабдевање електричном енергијом, 
гасом, паром и климатизација (12,5%) у општини Плужине; пољопривреда, шумарство и 
рибарство (36,2% активног становништва); државна управа и одбрана, обавезно социјално 
осигурање (12,7%) и образовање (8,8%) у општини Шавник. 

 

Табела 19. Преглед најзаступљенијих делатности у општинама северозападне   
Црне Горе према Попису становништва из 2011. године 

Општина / 
Подручје 

Најзаступљенија 
делатност 

Учешће 
активног 

становништа 
(%) 

Укупно учешће 
активног 

становништва у 
најзаступљенијим 
делатностима (%) 

Услуга смештаја и 
исхране   

21,5 

Државна управа и 
одбрана, обавезно 
социјално осигурање 

16,9 
Жабљак 

Трговина на велико и 
трговина на мало, 
поправка моторних 
возила и мотоцикала 

11,6 

50,0 

О
пш
ти
на

 

Пљевља 
Државна управа и 14,5 

40,5 
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одбрана, обавезно 
социјално осигурање 
Вађење руда и камена 13,7 
Трговина на велико и 
трговина на мало, 
поправка моторних 
возила и мотоцикала 

12,3 

Пољопривреда, 
шумарство и рибарство 

24,2 

Прерађивачка 
индустрија 

18,2 
Плужине 

Снабдевање 
електричном 
енергијом, гасом, 
паром и климатизација 

12,5 

54,9 

Пољопривреда, 
шумарство и рибарство 

36,2 

Државна управа и 
одбрана, обавезно 
социјално осигурање 

12,7 

 

Шавник 

Образовање 8,8 

57,7 

Државна управа и 
одбрана, обавезно 
социјално осигурање 

14,0 

Трговина на велико и 
трговина на мало, 
поправка моторних 
возила и мотоцикала 

11,8 
Северозападна 
Црна Гора 

Пољопривреда, 
шумарство и рибарство 

10,6 

36,4 

              Извор: Завод за статистику Црне Горе - МОНСТАТ, 2011. 
 

Из табеле 18 се уз коришћење процентног рачуна може запазити да је учешће 
запослених у делатности услуге смештаја и исхране у броју укупно запослених 
најзаступљеније у општини Жабљак (21,6% учешћа активног становништва), потом у 
општинама Плужине (7,8%), Шавник (4,5%) и Пљевља (3,8%), те да у северозападној 
Црној Гори учешће активног становништва у овој делатности износи 5,9%.  

 На нивоу Црне Горе учешће активног становништва у делатности услуге смештаја 
и исхране износи 6,6%. Када се посматра број запослених у овој делатности (табела 18) 
запажа се да је највише запослених у општини Пљевља (305 запослених), потом 
општинама Жабљак (221 запослено лице), Плужине (82 запослена лица) и Шавник (27 
запослених лица). Осим делатности услуга и смештаја од значаја за туризам су у првом 
реду и делатности као што су пољопривреда, шумарство и рибарство; трговина на велико 
и трговина на мало; саобраћај и складиштење; уметничке, забавне и рекреативне, али и 
остале делатности као логистичка подршка туризму. 

Према Ромелићу и Томићу (2000) „однос учешћа запослених у туризму и 
угоститељству у односу на укупан број запослених у привреди одражава начин третирања 
појмова туризам и угоститељство“.  
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Привредни субјекти. Најзначајнији привредни субјекти у северозападној Црној 
Гори се налазе у општинама Пљевља (Рудник угља „Пљевља“, ТЕ „Пљевља“ и 
„Корпорација Јакић“) и Плужине (ХЕ „Пива“). У општинама Жабљак и Шавник 
привредних субјеката - производних погона практично и нема, изузев фабрике за 
флаширање воде „Дива“ у Горњој Буковици (општина Шавник).  

Рудник угља „Пљевља“ производњу засновану на индустријским поставкама 
започео је 1952. године. Тада се одлуком Народног одбора среза пљеваљског оснива 
„Предузеће за истраживање и производњу угља – Пљевља“ – данашњи рудник угља. Те 
године, са 37 запослених, произведено је „рекордних“ 16.200 t угља. Највећи достигнути 
годишњи ниво производње забележен је 1985. године када је произведено близу 2,7 мил. 
тона угља. Од 1972. године рудник угља ради и послује као радна организација са пет, а 
након формирања „Боровице“, са шест основних организација удруженог рада и две радне 
организације. На основу Закона о предузећима од 1990. године рудник угља послује као 
друштвено предузеће. Убрзо, у складу са одредбама Закона о енергетици и Закона о 
јавним предузећима, а на основу одлуке Скупштине Црне Горе о променама у 
организовању, прераста у Друштвено предузеће „Рудник угља – Пљевља“. Потом се 
рудник организује и послује као Јавно предузеће са потпуном одговорношћу и са 
седиштем у Пљевљима. Као акционарско друштво рудник угља послује од 18. октобра 
1999. године. Производи око 80,0% угља у Црној Гори (лежиште „Потрлица“) и продаје 
90,0% своје годишње производње термоелектрани „Пљевља“. „Рудник угља А.Д.“ 
Пљевља као највећи и најзначајнији привредни субјекат у општини Пљевља и као један од 
најзначајнијих привредних колектива у Црној Гори, заједно са Електропривредом Црне 
Горе чини енергетски систем Црне Горе, а самим тим и њену индустријско-привредну 
основу, при чему је мањак електричне енергије Црне Горе готово једнак укупној 
годишњој производњи ХЕ „Пива“ и ТЕ „Пљевља“ (http://www.rupv.me).  

ТЕ „Пљевља“ је почела са радом 1982. године. Изграђена је на 760 m нв. Висина 
њеног димњака је 250 m, тако да његов излазни отвор премашује 1.000 m нв. То је 
кондензациона термоелектрана пројектована са два блока од 210 MW. Акумулација воде, 
као и сви помоћни, технички и управно-административни објекти (изузев декарбонизације 
и рециркулационог расхладног система) изведени су за два блока. Изграђен је, међутим, 
само један блок, па се у вези са тим планира изградња другог блока. Сагорева пљеваљски 
угаљ калоричне вредности 220 Kcal/kg (9211 kJ/kg). Налази се на четвртом километру пута 
Пљевља–Ђурђевића Тара–Жабљак колико је од ње удаљен и рудник угља Боровица из 
којег је снабдевана у првом периоду свога рада. Снабдевање водом за хлађење и друге 
потребе врши се из акумулације „Отиловићи“ удаљене око 8 km. Од почетка рада до краја 
2007. године произведено је 24.691,86 GWh електричне енергије и за ту производњу је 
укупно потрошено 28,7 мил. тона угља. За електроенергетски систем Црне Горе 
представља базну електрану која највећи значај има у покривању константног дијаграма 
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оптерећења. Има просечну годишњу производњу 914 GWh електричне енергије  
(http://www.epcg.com). 

„Корпорација Јакић“ из Пљеваља је највећи дрвопрерађивачки комбинат у Црној 
Гори. Датира из 1948. године када је основан Шумско индустријски комбинат „Велимир 
Јакић“. До 1990. године комбинат се бавио засађивањем, одржавањем и сечом шума, када 
мења назив у Комбинат индустрије и дрвета „Велимир Јакић“ и од тада се бави 
производњом и прерадом техничке грађе, плоча, неоплемењене и оплемењене иверице, 
грађевинске столарије, монтажних објеката и др. Од 2006. године је приватизован од 
стране компаније „Вектра“ из Подгорице и од тада носи назив „Корпорација Јакић“. Том 
приликом, компанија је од Владе Црне Горе добила концесије на 30 година у 13 
газдинских јединица у општини Пљевља. Међутим, у мају 2012. године Привредни суд је 
увео стечај у компанију, а Апелациони суд Црне Горе је одбацио план реорганизације 
компаније (Јокнић, Голубовић, 2009). 

ХЕ „Пива“ је акумулационо постројење са једном од највећих бетонских лучних 
брана у свету. У погону је од 28. марта 1976. године, када је испоручила прве киловат сате 
електроенергетском систему. Тај датум је узет за Дан ХЕ „Пива“. Њена основна делатност 
је производња електричне енергије у вршном режиму рада, јер има могућност брзог 
стартовања и синхронизације на далеководну мрежу 220 kV. Смештена је у планинском 
масиву и због специфичних топографских карактеристика терена комплетно постројење 
урађено је испод површине земље. Пројектант бране је „Енергопројект“ Београд, а 
подземних постројења „Електропројект“ Љубљана. Моделска испитивања и геотехничке 
радове су извели Институт „Јарослав Черни“ и „Геосонда“ Београд, док је главне 
грађевинске радове извела „Хидротехника“ Београд.  

Основне техничке карактеристике ХЕ „Пива“ су: инсталисана снага 360 MVA; 
укупна запремина акумулације 880x103x103 m3; корисна запремина акумулације 
790x103x103 m3; пројектована годишња производња електричне енергије 860 GWh; 
просечна годишња производња електричне енергије (1976–2006) 737,25 GWh; три 
спиралне турбине са вертикалном осовином (250 o/min) типа „Francis“; три трофазна 
генератора са вертикалном осовином (250 o/min) од по 120 MVA; три трофазна 
трансформатора (15,75/220 kV) од по 120 MVA; бетонска лучна брана конструктивне 
висине 220 m, хидрауличне висине 190 m, дужине лука на круни 268,6 m и дужине лука у 
нивоу корита 40 m; кота нормалног успора 675 m нв; кота минималног радног нивоа 595 m 
нв; максимални нето пад 181,95 m; минимални нето пад 99,90 m; инсталисани проток 3 x 
80 m3/s.  

Сливно подручје ХЕ „Пива“ износи 1.760 km2. Хидроелектрана je од свог пуштања 
у погон до 1. јануара 2014. године радила у електроенергетском систему Републике 
Србије по основу размене електричне енергије, сагласно Уговору о дугорочној пословно-
техничкој сарадњи између предузећа “Електропривреда Црне Горе” и „Електропривреда 
Србије“. Престанком важења уговора ХЕ „Пива“ од 1. јанура 2014. године ради у 



Мр Мићо Срдановић                                                                                   Докторска дисертација 

 

161 

електроенергетском систему Црне Горе. У периоду експлоатације, од почетка рада до 
краја 2014. године, ХЕ „Пива“ је произвела 29,4 TWh електричне енергије. Рекордну 
производњу од 1.286 GWh електричне енергије остварила је 2010. године. ХЕ „Пива“ има 
просечну годишњу производњу 728 GWh електричне енергије. Запошљава око 100 
радника. „Електропривреда Црне Горе“ је у фазама од 2004. године спровела и спроводи 
„Пројекат реконструкције и модернизације опреме и грађевинских објеката“ 
(http://www.epcg.com). 
 Фабрика електрода „Пива“ (ФЕП) налази се на платоу Горанско у општини 
Плужине. Изградња фабрике почела је 1982. године, а производња 1986. године. У 
почетку је радила под именом Фабрика додатних материјала за заваривање „Вељко 
Мићановић“ као део Металуршко-металског комбината „Никшић“. Од 1990. године 
послује самостално под садашњим називом, да би потом била трансформисана у 
деоничарско, па у акционарско друштво. Производња је прекинута у мају 2014. године, а 
стечај је уведен у фебруару 2015. године (http://www.fep.co.me). 
 Хидроцентрала „Шавник“ има годишњу производњу од 120.000 kWh електричне 
енергије, али је опрема дотрајала, с обзиром на то да хидроцентрала датира из педесетих 
година XX века. Према неким проценама, својом производњом подмирује готово 
половину енергетских потреба Шавника (http://www.savnik.me). 

Дрвно индустријско предузеће „Жабљак“ на Његовуђи је кроз стечајни поступак 
2007. године продато грчкој компанији „Karapidis bross“. Након тога у предузеће је уведен 
стечајни поступак, да би у марту 2013. године Влада Црне Горе обавезала Управу за шуме 
да раскине концесиони уговор са овом компанијом за шуме на Жабљаку 
(http://www.gov.me). 

 

У сегменту предузећа која су пословала у домену пољопривреде, саобраћаја, месне 
индустрије, туризма и угоститељства највећи део предузећа је кроз процес приватизације 
угашен или је у стечајним поступцима, док су у периоду од седамдесетих година XX века 
до распада СФР Југославије, нека делом и нешто касније чинила окосницу наведених 
привредних делатности северозападне Црне Горе. 

Најзначајније туристичко предузеће северозападне Црне Горе је било „Ски центар 
Дурмитор“. Формирано је 1955. године као ТУП „Дурмитор“. Као друштвено предузеће 
пословало је све до 2002. године и обухватало је жабљачке хотеле („Дурмитор“, 
„Жабљак“, „Планинка“ и „Језера“), као и ресторане, робну кућу, скијашку 
инфраструктуру, објекте пољопривредне економије и представништва у Подгорици (ул. 
Маркса и Енгелса 34, сада Московска) и Београду (Узун Миркова 7). „Ски  центар 
Дурмитор“ је на тај начин представљао језгро и носиоца туристичке привреде општине 
Жабљак, али и северозападне Црне Горе. Као носилац туристичке привреде у пређашњем 
привредном уређењу био је добитник признања „Пахуљица“ 1977/78. и 1984/85. и две 
међународне награде за комерцијални престиж 1992. године и за квалитет хотела, 
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ресторана и здраву дурмиторску храну 1993. године у Мадриду. Потоњи процеси који су 
се манифестовали нерешеним имовинским односима и судским процесом између „Ски 
центра Дурмитор“ и „New Ski centar Durmitor“ (касније „Grbović company“), који је од 
имовине матичног предузећа „Ски центар Дурмитор“ формиран у јуну 2003. године, те 
власничка трансформација, довели су до тога да је имовина велике вредности „Ски центра 
Дурмитор“ скоро продата. Након окончања поступака са „New Ski centar Durmitor“, 
односно „Grbović company“ из Жабљака преостали део имовине „Ски центра Дурмитор“ 
(хотел „Дурмитор“ са 13 бунгалова, ресторани „Дурмиторско сијело“ и „Монтана“, 
скијалиште Савин кук) је био у дугогодишњем стечајном поступку до јуна 2013. године. 
При томе је хотел „Дурмитор“ са припадајућим рент-а-вилама био предмет, више пута 
понављаних, тендера за приватизацију који нису реализовани ни тендером у јуну 2015. 
године. Са друге стране, нови власник скијалишта Савин кук са припадајућим 
земљиштем, грађевинским објектима и опремом, као дела имовине „Ски центра 
Дурмитор“ у стечају, постао је Инвестиционо развојни фонд Црне Горе (ИРФ) ради 
управљања скијалиштем и стављањем истог у функцију. Скупштина акционара ИРФ Црне 
Горе А.Д. је крајем октобра 2013. године донела Одлуку о оснивању друштва ДОО 
„Туристички центар Дурмитор“ на које је пренесена имовина и запослени 
(http://www.irfcg.me).  

Компанија Hotel Management „Durmitor“ је од маја 2004. године власник дела 
дотадашње имовине „Ски центра Дурмитор“ - хотела „Језера“ и „Жабљак“, рент-а-вила 
„Језера“, ресторана „Момчилов град“, жичаре Штуоц и више пословних простора на 
Жабљаку, као и фарме која је пословала у саставу фирме „Jezeracoop“. Настанак фирме 
„Jezeracoop“ има корене у сељачким земљорадничким задругама, након чега је 1956. 
године формирана земљорадничка задруга „Дурмитор“. Од 1969. године задруга је 
припојена предузећу „Индустрија импорт“ да би почетком осамдесетих година XX века 
настала „Jezeracoop“ која су имала 2.500 ha земљишта са великом фармом. Као пословни 
субјекaт су егзистирала до 2004. године када је уведен стечај из кога су продата компанији 
Hotel Management „Durmitor“ у оквиру које послује наведена фарма. Фарма се убраја у 
једну од највећих на Балкану и на њој се производе сертификовани производи – овчије и 
јагњеће месо, овчији кајмак, полумасни овчији сир „прљо“ и саљевак. Годишња 
производња је 1 тона кајмака, 2 тоне сира „прљо“ и 500 kg саљевка. Тиме ова компанија 
остварује сопствену производњу појединих врста хране коју пласира у својим хотелско-
угоститељским објектима (http://www.hmdurmitor.com). 

У вези са приватизацијом хотела на Жабљаку, Савет за приватизацију Владе Црне 
Горе је у марту 2013. године предложио једнострани раскид уговора за хотеле „Језера“ 
(купопродајни уговор са компанијом Hotel Management „Durmitor“) и „Планинка“ 
(купопродајни уговор са ХТП „Мимоза“ из Тивта) (http://www.gov.me). 

Угоститељско туристичко предузеће „Пива“ су чинили хотел „Пива“ у 
Плужинама, аутобуска станица у Плужинама, ресторан „Пивско око“ на Горанском, 
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кафана у Шћепан Пољу и земљиште у Трси и Стабнима. Приватизовано је од стране 
компаније „Царине“ из Подгорице, а стечајни поступак је отворен у марту 2010. године. 
Након тога је ХТП „Будванска ривијера“ из Будве купила хотел „Пива“ у Плужинама. У 
јануару 2015. године, Централна депозитна агенција Црне Горе је званично окончала 
поступак гашења предузећа (http://www.pluzine.me).  

Пољопривредно-земљорадничко предузеће „Бајо Пивљанин“ основано је 1954. 
године. Приватизовано је 2007. године од стране компаније „Царине“ из Подгорице. Над 
делом имовине је отворен стечајни поступак у априлу 2012. године. У оквиру предузећа је 
радила фарма оваца на Пишчу која се налазила на 1.600 m нв и имала је и до 3.000 грла 
оваца. Производила је по традицији и квалитету чувени млади и стари сир, пивски сушени 
сир, скоруп из мешине и аутохтони црногорски сир „прљо“ са свега 6,0% млечне масти, те 
овчији кошет, маринирани рамстек и домаћи свињски пршут (http://www.carine.co.me). 
 Хотели у општини Шавник („Шавник“ и „Боан“) су до 2007. године пословали у 
саставу ХТП „Оногошт“ из Никшића, када су приватизовани од стране „Maresco travel“ из 
Подгорице. Од фебруара 2012. године над хотелима је отворен стечајни поступак када их 
је од бившег власника преузела „Hypo Alpe-Adria“ банка (http://www.savnik.me). 

Привредни субјекти који су били од значаја су и саобраћајно предузеће „Превоз 
Пљевља“, месна индустрија „Тројица“ из Шумана код Пљеваља (прва у Црној Гори) и 
говедарска фарма у селу Провалија у општини Шавник која је радила при УТП 
„Сињавина“ и која је угашена након враћања земљишта законским власницима процесом 
реституције. 

С обзиром  на богатство дивљачи на простору северозападне Црне Горе, 
потенцијалaн економски импулс овом подручју би могао дати и лов. На основу Закона о 
дивљачи и ловству („Службени лист Црне Горе“, број 52/08) донета је Одлука о 
утврђивању ловних подручја (“Службени лист Црне Горе“, број 14/09) којом је утврђено 
да северно ловно подручје Црне Горе обухвата територије општина Пљевља, Плужине, 
Шавник и Жабљак.  Одлуком о установљавању ловишта и оснивању ловишта са посебном 
наменом („Службени лист Црне Горе“, бр.62/10) су утврђена ловишта – „Пљевља“, 
„Плужине“, „Жабљак“ и „Шавник“ и ловишта са посебном наменом „Пива“, 
„Љубишња“ и „Драгишница“.  

Такође и рибогојство потенцијално може представљати привредну делатност на 
истраживаном подручју. Основу рибогојства овог простора чине рибњаци од којих је као 
активан нешто значајнији шавнички рибњак. Шавнички рибњак заузима површину од 
1.100 m2 и има капацитет годишње производњу 35 тона рибе. За производњу се користи 
18.500 m3 воде током 24 часа (http://www.savnik.me). 

Рибњак „Пивско око“ на Пивском језеру је пословао при никшићком предузећу 
„Баст“ у оквиру AD „Aqua d’or“ са годишњом производњом 150-200 тона рибе. Обухвата 
површину од 2 ha на којој је 17 кавеза. Припадајуће рибњаку је и мрестилиште у 
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Стабнима на реци Врбници са 12 кавеза и (ранијом) годишњом производњом око 1,5 
милиона комада рибље млађи (http://www.bastcommerce.com). Објекат и земљиште се 
налазе у власништву Електропривреде Црне Горе (ЕПЦГ). Произвођач рибље млађи за 
потребе порибљавања Пивског језера је у периоду од 1998. године до 2011. године била 
поменута фирма AD „Aqua d’or“ (чији је једна од оснивача била и ЕПЦГ) на основу 
уговора закљученог 1998. године између Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Црне Горе, ХЕ „Пива“ и АД „Aqua d’or“. Након 2011. године мрестилиште 
је напуштено (http://www.pluzine.me).  
 Фабрика за флаширање воде „Дива“ је отворена 22. јула 2009. године као друга у 
Горњој Буковици на Дан општине Шавник. У њој се флашира вода са извора Гусаревци 
који се налази на 1.400 m нв (http://www.vodadiva.com).  Првоотворена фабрика за 
флаширање воде „Горска“ са извора Маљен у Горњој Буковици је обуставила 
флаширање.  

Уз ове две концесије, концесија је дата и за извориште Змајевац у Доњој Буковици. 
Као потенцијална изворишта за комерцијалне сврхе се издвајају изворишта Мале 
Комарнице, Грабовице, Буковице, Шушковца („Данилова чесма“) у Буковичкој гори, 
извориште Скочанског потока у Семољу, Биовско око у Горњој Бијелој и Крновска врела 
на јужној страни Крновске главице.     

Флаширање воде је осим што је привредни импулс локалној заједници (продаја и 
извоз флаширане воде) и комплементарна подршка локалном туризму јер је својим 
производом („дива“) део асортимана локалних трговина, као и угоститељске понуде. При 
томе представља и промотивни производ подручја на екстерним тржиштима и на један 
начин бесплатну рекламу.  

Иначе у северозападној Црној Гори је на различите начине решено питање 
водоснабдевања. Пљеваљски крај се одликује обиљем површинске воде, на једној, и на 
другој страни, оскудицом која ствара проблеме делу становништва које насељава један 
део наведеног простора. Наиме, геолошки састав је доминантан чинилац ове 
разноликости, услед чега она не зависи само од падавина које се по читавом крају 
излучују у знатним количинама. Крашка висораван на североистоку је изразито безводна 
– без извора и јачих површинских токова и без готово икакве површинске хидрографије. 
По безводици њој је сличан крајњи северозападни део. Извори и јача врела избијају 
искључиво у југозападној подгорини овог кречњачког гребена, односно висоравни. Сав 
остали простор, а то значи око три четвртине територије општине Пљевља обилује 
површинском водом (Васовић, 2009). Пљевља користе воду врела Брезнице (Бездан) које 
има минималну издашност 60 l/s, као и из новијег водовода „Плијеш“ базираних на 
изворима Врело (24 l/s), Змајевац (43 l/s) и Мандојевац (58 l/s). У сушном периоду водовод 
може да користи и воду из језера Отиловићи (Radojičić, 1996). 

Жабљак користи воде из бунара на ушћу Млинског потока у Црно језеро. Бушењем 
ових бунара смањен је прилив воде у Црно језеро, што може да има  негативне последице. 
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Актуелна је могућност изградње водовода, за снабдевање Жабљака и околних насеља са 
поменутог врела Буковице на територији општине Шавник. 

 

Стратешко-развојни правци општина северозападне Црне Горе. Из 
разматраног се може уочити да општина Жабљак свој развој превасходно планира на 
туристичкој делатности.  

Основна привредна оријентација општине Пљевља је на даљем развоју енергетског 
комплекса са термоелектраном и рудокопом Маоче уз коришћење потенцијала и ресурса 
из области шумарства и дрвопрераде, али и развој пољопривредне производње.  

  Општина Плужине има тежњу за даљим развојем енергетског комплекса уз 
поспешивање развоја туризма.  

Основни стратешки правци развоја општине Шавник се тичу најпре 
превазилажења неповољне демографске ситуације, као и развоја пољопривреде и туризма, 
те коришћења хидропотенцијала. 

 
 

7.4. ШКОЛСТВО КАО ВАНПРИВРЕДНА ДЕЛАТНОСТ ОД  
КЉУЧНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ТУРИЗАМ 

 
Потребе сектора туризма у погледу стручних кадрова су све више захтевне и не 

могу се у потпуности задовољити понудом на тржишту рада. Изражене потребе се, између 
осталих, односе и на захтеве ка кадровима са високим степеном флексибилности и 
комуникативности, знањем страних језика, спремношћу за пружање услуга, практичним 
способностима и са одређеним степеном „know-how“-а о различитим браншама и 
сегментима у оквиру комплексног сектора туризма. Из тог разлога је мрежу образовних 
институција северозападне Црне Горе и образовних профила који се у њима школују 
упутно анализирати (табела 20). 

 

Табела 20.  Просторни распоред образовних установа по општинама северозападне  
Црне Горе према стању из 2011. године 

Општина Основне школе Средње школе 
Жабљак 2 1 
Пљевља 14 2 
Плужине 3 1 
Шавник 3 1 
Укупно 22 5 

Извор: http://www.mpin.gov.me. 
 

 Генерално узев, образовна институција од највећег значаја и традиције у 
северозападној Црној Гори је Гимназија у Пљевљима која од 1968. године носи име 
Танасија Пејатовића. Почела је са радом 1901. године као Српска гимназија, а прве године 
уписано је 70 ученика (54 мушкарца и 16 девојака). За првог директора постављен је 
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Танасије Пејатовић (1875–1903), професор и даровити истраживач 
(http://www.gimnazijapv.info).  
 Мрежу средњих стручних школа, као радно ресурсне базе сектора туризма у 
северозападној Црној Гори, чине три школе које се налазе у општинским центрима – 
Жабљаку, Пљевљима и Плужинама. ЈУ „Образовни центар Шавник“ у Шавнику нема 
образовни програм из сектора туризма. 
 ЈУ Средња мешовита школа „17.септембар“ у Жабљаку почела је са радом 1976. 
године као Општа средња школа Жабљак. У образовном програму има образовне профиле 
техничара услуживања и техничара кулинарства у IV степену стручне спреме. Практична 
настава се изводи у школском бифеу и школском ресторану „Дуга“ 
(http://www.skolarac.net). 

Средња стручна школа у Пљевљима је почела са радом 1903. године под називом 
Дјевојачко-раденичка школа. Престала је са радом 1912. године, да би донекле 
континуитет наставила занатском школом. Обновљена је 1945. године под називом 
Средња школа за ученике у индустрији и занатству. Од 1958. године ради под називом 
Школа ученика у привреди, потом у саставу Радничког универзитета, да би се, након тога, 
1971. године као самостална интегрисала са Економском школом у Школски центар 
Пљевља. Након тога су у периоду 1978–1991. године Школски центар и Гимназија 
интегрисани у једну школу, а затим поново раздвојени. Од 1998. године носи назив 
Средња стручна школа. Школује образовне профиле III степена (конобар, кувар) и IV 
степена (техничар продаје) (http://www.strucnapljevlja.me).    
 Средња мешовита школа у Плужинама је почела са радом 1976. године под 
називом Школа умереног средњег образовања. Од 1998. године школује образовне 
профиле III степена (конобар, кувар) (http://www.obrazovanje.crna.gora.me).  
 Образовни центри у окружењу (Никшић, Бијело Поље, Беране, Колашин, 
Мојковац) имају исте или сличне образовне профиле.  

ЈУ Економско-угоститељска школа у Никшићу постоји од 1961. године, а под овим 
називом је од 1991. године. Први директор је био Бранко Радојичић, касније 
универзитетски професор географије. Школа школује туристичке техничаре, конобаре и 
куваре (http://www.obrazovanje.crna.gora.me). 

Средња стручна школа у Бијелом Пољу има програме за образовне профиле 
туристичког техничара и кувара-конобара (http://www.obrazovanje.crna.gora.me). 

Средња стручна школа „Вукадин Вукадиновић“ у Беранама у подручју рада 
трговине, угоститељства и туризма има образовни профил за конобаре и куваре 
(http://www.obrazovanje.crna.gora.me). 

Средња мешовита школа „Браћа Селић“ у Колашину има образовне профиле 
кувар/конобар (III степен) и техничар кулинарства/техничар услуживања (IV степен) 
(http://www.cips.co.me). 
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Средња мешовита школа „Вуксан Ђукић“ у Мојковцу има образовни профил за 
туристичке техничаре (http://www.obrazovanje.crna.gora.me). 

Постојећа школска мрежа средњих стручних школа у северозападној Црној Гори 
омогућава прихват свих ученика који желе да наставе образовање након завршетка 
основне школе, али још увек одабир образовних профила није у потпуности усклађен са 
потребама тржишта рада и плановима развоја.  

Потреба за квалификованим стручним кадровима у сектору туризма је 
диференцирана према разним пословним сегментима - хотелијерству и угоститељству, 
туристичким агенцијама, тур-операторима, туристичким организацијама и сл. Из тог 
разлога се у туризму системи за образовање и усавршавање требају све више 
концентрисати на формирање прилагођених образовних и практичних програма  који 
омогућавају флексибилно ангажовање стручних кадрова како у оквиру већег броја 
области и одељења једног пословног субјекта, тако и у оквирима профила различитих 
пословних субјеката. При томе до изражаја долази чињеница да је туризам кадровско 
интензивни сектор. Квалитет туристичких услуга зависи у великој мери од 
расположивости довољног броја људских ресурса како у квантитативном, тако и 
квалитативном смислу. 

 
 

7.5. НАСЕЉА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДЕЛА 
 
У складу са Законом о територијалној организацији Црне Горе („Службени лист 

Црне Горе“, бр.54/2011), Законом о измени и допуни Закона о територијалној 
организацији Црне Горе („Службени лист Црне Горе“, 27/2013), Законом о изменама и 
допунама Закона о територијалној организацији Црне Горе („Службени лист Црне Горе“, 
12/2014), Законом о регионалном развоју Црне Горе („Службени лист Црне Горе“, 
20/2011) и Законом о изменама и допунама Закона о регионалном развоју („Службени 
лист Црне Горе“, 20/2015), Црну Гору чине приморски, средишњи и северни регион. 
Северни регион чине општине Андријевица, Беране, Бијело Поље, Гусиње, Колашин, 
Петњица, Мојковац, Плав, Пљевља, Плужине, Рожаје, Шавник и Жабљак. Сходно 
законској регионализацији је одређен и интегрални простор општина Жабљак, Пљевља, 
Плужине и Шавник као северозападна Црна Гора (карта 10), која се простире на већ 
поменутих 3.198 km2 или 23,1% државне територије.  
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Карта 10. Општине као административне јединице северозападне Црне Горе 

(Према Карти административне поделе Црне Горе; 
извор: Управа за некретнине Црне Горе, 2011) 

 
Из табеле 21 се запажа и да је укупан број насељених места у четири предметне 

општине 250, од којих су четири општинска центра градска насеља са 22.672 становника 
(57,0% становништва подручја), док преосталих 246 насеља настањује 16.999 становника 
(43,0% становништва подручја). Према подацима Пописа становништва из 2011. године 
датим у табели 22 најмања насеља у подручју су Мрчево (општина Пљевља) и Брљево 
(општина Плужине) са по 1 становником, док је (изузимајући три општинска центра) 
највеће насеље Жидовићи (општина Пљевља) са 694 становника, које је при томе веће од 
Шавника као једног од општинских центара подручја.  
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Табела 21. Број насеља по општинама са бројем становника у општинским центрима и осталим 
насељима према Попису становништва из 2011. год. 

Општина 

 
Број насеља 
општине  

Број 
становника 
општинског 
центра 

Број 
становника 
мимо 

општинског 
центра 

 
Укупан број 
становника 
општине 

Жабљак 27 1.723 1.846 3.569 
Пљевља 154 19.136 11.650 30.786 
Плужине 42 1.341 1.905 3.246 
Шавник 27 472 1.598 2.070 
Укупно 250 22.672 16.999 39.671 

               Извор: Завод за статистику Црне Горе - МОНСТАТ, 2011. 

 
Општина Жабљак (површина 445 km2, 3.569 становника35) захвата 14,0% 

површине северозападне Црне Горе. Према подацима датим у табели 21 у општини је 26 
сеоских насеља у којима живи 1.846 становника и једно градско насеље – Жабљак у коме 
живи 1.723 становника. Према подацима у табели 22 најмања насеља у општини су Добри 
Нуго и Шљиванско са 7 становника, а највеће Палеж са 404 становника. Становништво 
општине чини 9,0% становништва северозападне Црне Горе. 

 

 
Слика 60. Жабљак - туристички центар 

Фото: М. Срдановић 
 
Жабљак је основан 1870. године под називом Варезина вода. Нижи део насеља се 

називао Жаб(њ)ак, што је временом народ поједноставио и изговара Жабљак (Остојић, 

1989). Жабљак36 је највише градско насеље на Балканском полуострву на 1.450 m нв 
(слика 60). Некадашње сигурно трговиште и свратиште Жабљак је израстао у значајан 
центар планинског туризма у Црној Гори (Томић и сар., 2000).  

 

 
 

                                                
35 Према Попису становништва (2011). 
36 Краљ Никола I му је у „Пјесмама“ посветио песму у којој каже: „...На врху му, питаш, шта је/Је ли лабуд бјелњи сн'јега/Раширио 
пуста крила/Да ужива миљак с њега?/Ах, то није лабуд птица/Него Жабљак град бијели...“ (Петровић, 1894). 



Мр Мићо Срдановић                                                                                   Докторска дисертација 

 

170 

 
Табела 22. Општине, општински центри и сеоска насеља северозападне Црне Горе са 

бројем становника према Попису становништва из 2011. године 

Општина Општ. 
центар Сеоска насеља са бројем становника 

Број становника 
Жабљак 
3.569 

Жабљак 
1.723 

Борје 50, Брајковача 16, Добри Нуго 7, Градина 22, Крш 114, Мала Црна 
Гора 53, Мотички Гај 156, Нинковићи 32, Његовуђа 216, Новаковићи 22, 
Палеж 404, Пашина Вода 99, Пашино Поље 9, Питомине 128, Подгора 72, 
Пошћенски Крај 26, Расова 30, Руданци 4, Суводо 22, Шљиванско 7, 
Шумановац 76, Тепачко Поље 49, Тепца 61, Вирак 88, Врела 47 и Зминица 
36                                                                                               (1846 становника) 

Пљевља 
30.786 
 

Пљевља 
19.136 

Алићи 107, Бељковићи 10, Бјелошевина 14, Бобово 103, Бољанићи 62, 
Боришићи 34, Борова 69, Боровица 204, Бошчиновићи 105, Брда 27, Бујаци 
44, Бурићи 6, Бушње 148, Церовци 26, Црљенице 310, Црни Врх 72, Црно 
Брдо 18, Црнобори 33, Чардак 30, Чавањ 14, Черјенци 6, Честин 43, Доња 
Брвеница 118, Драгаши 44, Дубац 25, Дубочица 11, Дубрава 39, 
Дурутовићи 53, Дужице 7, Ђули 7, Ђурђевића Тара 147, Геуши 6, Глибаћи 
102, Глисница 139, Горња Брвеница 231, Горње Село 76, Готовуша 147, 
Градац 296, Градина 50, Грево 88, Хоћевина 123, Хоревина 11, Јабука 30, 
Јагодни До 6, Јаховићи 9, Јасен 14, Југово 95, Какмужи 146, Калушићи 256, 
Катун 165, Колијевка 4, Комине 565, Кордовина 43, Косаница 182, Кошаре 
47, Котлајићи 18, Котлине 68, Которац 16, Ковачи 20, Ковачевићи 27, 
Козица 142, Крћевина 30, Крупице 50, Крушево 42, Кржава 16, Кукавица 
10, Ладана 54, Леово Брдо 16, Левер Тара 56, Лијеска 91, Љуће 144, Љутићи 
113, Лугови 6, Мале Крће 78, Маоче 86, Матаруге 189, Метаљка 35, Мељак 
22, Мијаковићи 73, Милаковићи 42, Милунићи 98, Миронићи 17, Мораице 
46, Мрчево 1, Мрчићи 6, Мрзовићи 93, Нанге 52, Обарде 125, Оџак 60, 
Ограденица 59, Орља 80, Отиловићи 245, Пауче 32, Петине 40, Пижуре 18, 
Плакала 2, Плањско 7, Плијеш 24, Плијешевина 48, Поблаће 70, Подборова 
87, Попов До 11, Потковац 83, Поткрајци 102, Потоци 89, Потпеће 113, 
Потрлица 22, Прачица 77, Прехари 8, Премћани 49, Присоји 32, Прошће 1, 
Пушањски До 59, Рабитље 99, Рађевићи 61, Ромач 9, Рудница 124, Рујевица 
15, Селац 14, Селишта 17, Сирчићи 10, Слатина 107, Сречање 13, Станчани 
27, Страхов До 91, Странице 3, Шљиванско 18, Шљуке 52, Шула 340, 
Шумани 184, Татаровина 3, Трновице 55, Тврдаковићи 9, Уремовићи 55, 
Варине 72, Вашково 40, Велике Крће 133, Видре 182, Вијенац 246, Вилићи 
54, Вишњица 34, Водно 27, Војтина 64, Врба 16, Врбица 47, Вруља 131, 
Забрђе 87, Засеље 45, Збљево 209, Зекавице 88, Зеница 93, Зорловићи 15 и 
Жидовићи 694                                                                        (11650 становника) 

Плужине 
3.246 

Плужине 
1.341 

Бабићи 3, Бајово Поље 46, Барни До 16, Безује 63, Бојати 12, Боричје 32, 
Борковићи 82, Бријег 52, Брљево 1, Буковац 62, Црквичко Поље 70, Доња 
Брезна 140, Дубљевићи 34, Горанско 272, Горња Брезна 48, Јеринићи 2, 
Кнежевићи 10, Ковачи 52, Лисина 16, Миљковац 15, Милошевићи 68, 
Мратиње 122, Недајно 12, Осојни Орах 51, Пишче 58, Пољана 24, Присојни 
Орах 64, Равно 16, Рудинице 73, Сељани 38, Смријечно 63, Стабна 38, 
Столац 36, Стубица 5, Шарићи 18, Трса 35, Унач 22, Војиновићи 52, Забрђе 
26, Зуква 45 и Жеично 11                                                        (1905 становника) 

Шавник 
2.070 
 

Шавник 
472 

Баре 250, Боан 45, Добра Села 76, Доња Бијела 53, Доња Буковица 60, 
Дубровско 42, Дужи 99, Годијељи 72, Горња Бијела 70, Горња Буковица 76, 
Грабовица 28, Комарница 54, Крња Јела 32, Малинско 30, Милошевићи 9, 
Мљетичак 32, Мокро 59, Петњица 26, Пошћење 77, Превиш 52, 
Придворица 10, Провалија 19, Слатина 69, Струг 55, Тимар 83 и Тушина 
120                                                                                             (1598 становника) 

          Извор: Завод за статистику Црне Горе - МОНСТАТ, 2011. 
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Општина Пљевља (површина 1.346 km2, 30.786 становника37) је гранична општина 
Црне Горе и подручја северозападне Црне Горе ка Босни и Херцеговини (Републици 
Српској) и Републици Србији и представља специфичну спону између њих. Према 
површини је друга општина у Црној Гори захватајући готово 10,0% њене територије. У 
укупном броју становника Црне Горе учествује са готово 5,0% становника. Просторно и 
демографски је најзначајнија општина северозападне Црне Горе у оквиру које захвата 
42,0% површине, док је настањује чак 77,6% становништва истраживаног подручја. Као 
што се може видети из табеле 21 у општини су уз једно градско насеље - Пљевља (19.136 
становника) и 153 сеоска насеља са 11.650 становника. Пљевља су трећи град по величини 
у Црној Гори. Најмање насеље у општини је Мрчево са 1 становником, а највеће насеље 
(међу осталим насељима) Жидовићи са 694 становника (табели 22). 

Физиономија Пљеваља је одређена вишевековним преплитањем православног и 
исламског утицаја који су створили јединствену слику града. Данашња главна улица 
представљала је некад каравански пут уз који се развило насеље. Основни правац ширења 
насеља био је од извора Брезнице према њеном ушћу. Прве градске структуре су 
формиране на Моћевцу и непосредно уз реку Брезницу. На градском подручју уочавају се 
три различите зоне: зона старог градског ткива; зона у којој је градско ткиво подигнуто на 
наслеђеној уличној мрежи из времена након II светског рата до 1960.године и новија 
колективна стамбена зона. Месне заједнице су Шевари, Голубиња, Забрђе, Готовуша, 
Центар и Моћевац (http://www.pljevlja.me). Према Терзићу (2009а) „по свом урбаном и 
културном амбијенту и по својој традицији Пљевља су најсличнија Мостару и Призрену – 
градовима Старе Херцеговине и Старе Србије“ (слика 61).  

 

 
Слика 61. Градско језгро Пљеваља 

Фото: М. Јелић 
 

                                                
37 Према Попису становништва из 2011. год. 
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Општина Плужине (површина 854 km2, 3.246 становника38) је гранична општина 
подручја и Црне Горе ка Републици Српској, односно Босни и Херцеговини. Захвата 
27,0% површине северозападне Црне Горе, док становништво општине чини 8,2% 
становништва северозападне Црне Горе. Територија општине се поклапа са појмом Пиве 
(површина 896,2 km2), изузев територије села Мала Црна Гора (атар површине 32,3 km2) 
која припада општини Жабљак. „Ово село је пивско, али због лакше комуникације после 
II Светског рата је припојено општини Жабљак. Слична ситуација је и са атаром села 
Крушево (површине 9,9 km2), које се налази са леве стране Пиве, непосредно изнад 
саставака са Таром. Наиме, после Другог светског рата на захтев мештана ово село је 
прикључено општини Фоча, односно Босни и Херцеговини“ (Љешевић, 2004).  

У општини је уз градско насеље Плужине (1.341 становника) и 41 сеоско насеље 
(1.905 становника) (табела 21). Најмање насеље у општини је Брљево са 1 становником, а 
највеће Горанско са 272 становника (међу осталим насељима) (табела 22). Ово насеље је 
уз Пишче до II Светског рата било главно насеље у Пиви. 

Како је раније наведено Плужине представљају најмлађи град на Балканском 
полуострву. Због изградње ХЕ „Пива“ старе Плужине су потопљене, а градња нових 
Плужина је започета 1971. године и завршена 1975. године.  

Општина Шавник (површина 553 km2, 2.070 становника39) захвата 17,0% 
површине северозападне Црне Горе, док становништво општине чини 5,2% становништва 
северозападне Црне Горе. У општини је уз једно градско насеље – Шавник са 473 
становника и 26 сеоских насеља у којима живи 1.598 становника (табела 21). Према 
табели 22 најмање насеље у општини Шавник су Милошевићи са 9 становника, а највеће 
Баре са 250 становника (међу осталим насељима). На подручју општине насеља Баре, Боан 
и Горња Буковица имају потенцијал да постану општински субцентри.  

Шавник се налази на 840 m нв. Основан је 1861. године на саставцима река 
Буковице, Бијеле и Шавничке ријеке када је поп Лука Ђуровић из Бјелопавлића саградио 
кућу са сламеним кровом чиме је поставио темеље овом насељу. Шавник је добио назив 
по жилавим врбовим шавицама (прућу) и шавникама (траке од коре)40.  

Законом о територијалној организацији Црне Горе („Службени лист Црне Горе“, 
број 54/2011) су уз насеља из табеле 22 издвојена и следећа насеља по општинама – 
Пљевља (Клакорина, Маџари, Моћевићи, Оревине, Паљевине, Вукшићи и друга насеља 
утврђена посебном одлуком општине); Плужине (Будањ, Добриловићи, Доњи Унач, 
Дондићи, Дуба, Горњи Унач, Јасен, Кулићи, Лице, Никовићи, Подприсоје Пољана, 
Шљивовица, Криводо, Милетића Поток, Седлари, Сељковац, Сињац, Војводићи, Заборје, 
Закамен, Херцег Страна, Шћепан Поље и друга насеља утврђена посебном одлуком 

                                                
38 Према Попису становништва из 2011. год. 
39 Према Попису становништва из 2011. год. 
40 Чешки путописац Лудвиг Куба (1863–1956) је 1891. године записао: „Каква је ово изненађујућа слика! Као да је добри дух хтео 
благословити овај крај крстом и као да су под његовим прстом, који благосиља, остали дубоки ожиљци у стеновитом терену: тако 
изгледају четири кањона, који се код Шавника скоро под правим углом спајају“ (Ћоровић, 2009). 
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општине); Шавник (Градац, Косорићи, Крушевице, Сировац и друга насеља утврђена 
посебном одлуком општине); Жабљак (Гомиле и друга насеља утврђена посебном 
одлуком општине). 

Сеоска насеља северозападне Црне Горе су претежно разбијеног типа која одликује 
велика удаљеност кућа са карактеристичном аутохтоном архитектуром (слика 62). Села и 
куће су грађене без неког одређеног поретка, често на погоднијим и заклонитијим 
стаништима, уз одабир присојних страна. Такође, један број села се формирао на местима 
где су првобитно били катуни. Нарочито у дурмиторским селима је доста чест случај да се 
села деле на горње и доње, па се она тако и зову. Доње село је, по правилу, старије село, 
док је горње настало временом, из катуна или сезонских насеља становника из доњег села. 
Заједничка одлика села северозападне Црне Горе јесу расељавање, неадекватна 
инфраструктура, централизација и недовољно могућности за младе.  

 

 
Слика 62. Кућа грађена у аутохтоном архитектонском стилу  

Фото: М. Срдановић 
 
Посебну карактеристику сеоских насеобина представљају привремена сточарска 

насеља – катуни. Катуни су смештени на високопланинским површима Сињајевине, 
Дурмитора, Језерској површи. Неки од катуна су Штичје, Тимарско поље, Меки до, 
Корита, Црвена греда, Старац, Руди до, Отмичевац, Црвено ждријело, Одраг поље, 
Шаранско поље, Добри до, Козарица, Суво поље, Локвиште, Студена, Бобан, Балача, 
Паклина и други. 

Сеоска насеља и катуни северозападне Црне Горе, нарочито ужег Дурмиторског 
подручја, углавном се налазе у брдско-планинским пределима изузетних естетских 
вредности. Ако се поред тога у обзир узму и карактеристична домаћа кухиња, специфични 
обичаји и начин живота, села и катуни би могли представљати потенцијално значајан 
сегмент туристичке понуде истраживаног подручја. 
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8. АНТРОПОГЕНЕ ВРЕДНОСТИ КАО КОМПЛЕМЕНТАРНИ ДЕО 
ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ СЕВЕРОЗАПАДНЕ ЦРНЕ ГОРЕ 

   
 
 Антропогене вредности обухватају објекте, производе и елементе материјалног и 
духовног стваралаштва, односно културно историјске споменике, археолошке артефакте, 
културне установе, етнографско благо, музичко наслеђе, манифестације, гастрономске 
вредности и др. Касалица (1986) под антропогеним мотивима подразумева историјске 
вредности, етнографске вредности, уметничка остварења, привремена и стална насеља. 
Станковић (1994а) сматра да антропогени туристички фактори нису изражени као 
природни садржаји, али се уклапају у богатства целине те се као такви успешно укључују 
у процес туристичке валоризације и лепезу туристичке понуде чине још атрактивнијом. 
Елементи туристичке привлачности културних вредности дефинисани су временом 
постанка, локацијом, стилском припадношћу, индивидуалношћу и сл. 

Антропогене вредности северозападне Црне Горе, које су генерално у великој мери 
туристички занемарене, биће представљене кроз три кључна аспекта својствена за ово 
подручје. Наиме, вредности створене људском делатношћу и активностима биће 
сагледане као материјалне, манифестационе и гастрономске вредности које би могле 
представљати битну надоградњу примарној туристичкој понуди истраживаног подручја 
базираној на природним вредностима. 

 
 

8.1. МАТЕРИЈАЛНЕ ВРЕДНОСТИ 
 

Антропогене материјалне вредности северозападне Црне Горе се могу сврстати у 
неколико категорија. Међу материјалним вредностима пре свега се издвајају сакралне 
грађевине, а затим остаци средњоврековних градова и старе грађевине, потом археолошка 
налазишта, установе културе (музеји, галерије, библиотеке), спомен обележја, савремене 
монументалне грађевине и уређени паркови (табела 23). 

Материјалне вредности у општини Жабљак. Међу најзначајнијим антропогеним 
материјалним вредностима у општини Жабљак могу се издвојити Маузолеј палим 
Дурмиторцима, Саборна црква Св. Преображења господњег, богумилске некрополе - 
стећци, остаци средњовековног града Пирлитора, спомен табла Јовану Цвијићу и др. 
(табела 23). 
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Табела 23. Преглед материјалних антропогених вредности у северозападној Црној Гори 
према врсти и локацији 

 
Сакралне 
грађевине 

 

Остаци 
средњовековних 
градова и старе 
грађевине 

 
Археолошка 
налазишта 

 
Установе 
културе 

 

 
Спомен 
обележја 

 
Савремене 

монументалне  
грађевине 

 
Уређени 
паркови 

Манастир 
Св.Тројице 
(Пљевља) 

Козник 
(Козице, Пљевља) 

 
Municipium S 

(Комини, 
Пљевља) 

Завичајни 
музеј 

(Пљевља) 

Спомен парк 
„Вукови 
корени“ 

(Петњица, 
Шавник) 

Мост на Тари 
(Ђурђевића 
Тара, Пљевља) 

Парк 
Водице 

(Пљевља) 

Манастир 
Пива 
(код 

Плужина) 

Кукањ град 
(код Пљеваља) 

 

Античко 
светилиште 
Митреум 

(Левер Тара, 
Пљевља) 

Југословенски 
музеј хумора и 

сатире 
(Пљевља) 

Маузолеј 
палим 

Дурмиторцима 
(Жабљак) 

Брана  
ХЕ „Пива“ 
(Мратиње, 
Плужине) 

Парк 
Милет 
башта 

(Пљевља) 

Хусеин-
пашина 
џамија 

(Пљевља) 

Пирлитор 
(код Жабљака) 

Пећина 
Одмут 
(код 

Плужина) 

Уметничка 
галерија 

„Витомир 
Србљановић“ 

(Пљевља) 

Спомен 
комплекс у 
Долима 

(Миљковац, 
Плужине) 

/ 
Парк 

Стражица 
(Пљевља) 

Манастир Св. 
Арханђела 
Михаила 

(Ђурђевића 
Тара, 

Пљевља) 

Соко град 
(Шћепан Поље, 
Плужине) 

/ 

Народна 
библиотека 

„Стеван 
Самарџић“ 
(Пљевља) 

Споменик на 
Стражици 
(Пљевља) 

/ / 

Манастир 
Подмалинско 
(Малинско,  
Шавник) 

Табан град 
(Стабна, Плужине) / / 

Споменик 
партизанској 
италијанској 
дивизији 

„Гарибалди“ 
(Мрзовићи, 
Пљевља) 

/ / 

Манастир 
Заграђе 

(Шћепан 
Поље, 

Плужине) 

Римски мост на 
Буковици 
(Шавник) 

/ / 

Стећци 
(Вруља, 
Пљевља; 
код Вражјег 

језера, код Бара 
Жугића - 

Новаковићи, 
Жабљак) 

/ / 

Манастир 
Бијела 

(Бијела, 
Шавник) 

Сат 
(сахат) кула 
(Пљевља) 

/ / 

Кула војводе 
Лазара Сочице 

(Горанско, 
Плужине) 

/ / 

Манастир 
Довоља 

(Премћани, 
Пљевља) 

Млин Црњак 
(код Шавника) / / 

Спомен кућа 
бана Новице 
Церовића 
(Тушина, 
Шавник) 

/ / 

Манастир 
Дубочица 

(Отиловићи, 
Пљевља) 

/ / / 

 
Кућа Пекића 

(Шавник) / / 

Црква Св. 
Петке 

(Пљевља) 
/ / / 

Кућа Лазара и 
Ђорђа Р. 

Шећеровића 
(Пљевља) 

/ / 
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Саборна 
црква Св. 

Преображења 
Господњег 
(Жабљак) 

/ / / 

Спомен 
обележје  на 
месту смакнућа 
Смаил-аге 
Ченгића 

(Мљетичак, 
Шавник) 

/ / 

Црква Св. 
Николе 

(Косорићи, 
Шавник) 

/ / / 

Спомен 
обележје 
кричком 

војводи Калоки 
у Буковичкој 
гори (Шавник) 

/ / 

/ / / / 

Спомен табла 
Јовану Цвијићу 

(Врела, 
Жабљак) 

/ / 

Извор: Brajović, 1987; Станковић, 1994б; Манојловић, 2009; Белошевац, 1999; Radović, Cerović, 1995; 
Срдановић, 2001; Петровић, Ј. 2009; Сковран, 1980; http://www.pluzine.me; http://www.pluzine.travel; 
http://www.eparhija.me; http://www.manastir-zagradje.org; http://montenegrina.net; http://www.muzejpljevlja.com; 
http://www.pljevlja.montenegro.travel/me; http://www.bibliotekapljevlja.info; http://www.domaci.de; 
http://www.booking.me; http://www.nuke.garibaldini.com; http://www.pcnen.com; http://www.vijesti.me; 
https://www.mostovikulture.wordpress.com. 
 

Маузолеј палим Дурмиторцима у облику камене колибе изграђен је 1963. године 
по идеји Моше Пијаде. Рад је познатог архитекте Бранка Бона, а унутрашњост је 
обликовао вајар Драго Ђуровић (Brajović, 1987). 
 Саборна црква Св. Преображења господњег је храм који је подигнут 1875. године 
у част победе на Шаранцима над Турцима 1862. године. Преображење Господње је крсна 
слава Жабљака (Brajović, 1987). 
 Богумилске некрополе - стећци (познати као „грчко гробље“) потичу из XII и XIII 
века. Локалитет који је запуштен налази се 12 km од Жабљака на брду изнад Вражјег 
језера. Већина их је у облику кућа са кровом на две воде, украшени су фигурама и 
орнаментима. Такође, стећци се налазе и код Бара Жугића (Новаковићи), једноставније су 
израде и има их око 300. 

Пирлитор представља остатке средњовековног града који се налази на левој 
страни кањона реке Таре око 8 km од Жабљака. Потиче из XIV века и претпоставља се да 
га је изградио Сандаљ Хранић. Помиње се у епској народној песми „Женидба краља 
Вукашина“ и у њему је према легенди столовао војвода Момчило. Делимично је доступан 
путем који иде преко Врела и Међужваља (Brajović, 1987). 
 Спомен табла Јовану Цвијићу је постављена у Врелима код Жабљака на имању 
које је припадало његовим прецима („Јован Цвијић 1865–1927, великан географске науке, 
поријеклом из Врела. Истраживао постојбину својих предака 1897. и 1913. год. Врела, 
1986“).  
 

Материјалне вредности у општини Пљевља. Најзначајније материјалне 
вредности општине Пљевља су мост на Тари, манастир Св. Тројице, Хусеин-пашина 
џамија, Сат (сахат) кула и комплекс установа културе. Мост на Тари и Сат (сахат) кула су 
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представљени на грбу Пљеваља. Поред наведених вредности на територији општине се 
налази и одређен број других манастира, остатака средњовековних градова и историјских 
споменика који се односе на период II Светског рата.   

Мост на Тари41 или мост на Ђурђевића Тари (слика 63) је удаљен 23 km од 
Жабљака и 37 km од Пљеваља. Налази се на 606 m нв и наткриљује реку Тару са пет 
неједнаких лукова. Дужина моста је 370 m, ширина око 5,5 m (са додатком две уске стазе 
за пешаке широке по пола метра), а висина највећег лука 150 m. Мост је пројектовао 
професор Грађевинског факултета у Београду Мијат С. Тројановић42. Градитељ моста је 
био инжењер Лазар Јауковић кога су сарадници окупатора стрељали 02. августа 1942. 
године на мосту, јер је учествовао у делимичном рушењу овог грандиозног објекта 6. маја 
1942. године. Мост је обновљен и оспособљен за саобраћај 29. септембра 1946. године 
(Станковић, 1994б).   

 

 
Слика 63. Мост на Ђурђевића Тари 

Фото: М. Срдановић 
 

Уз мост на Тари налазе се споменици инжењеру Лазару Јауковићу, инжењеријском 
поручнику Војске Краљевине Југославије Божидару В. Жугићу, војводи Трипку Џаковићу, 
спомен табла посвећена Боју на Шаранцима из 1862. године и спомен табла хајдуку Мићу 
Глушчевићу.  

Манастир Св. Тројице (слика 64) се први пут помиње 1537. године. Крајем XVI 
века фреске је радио иконописац поп Страхиња из Будимље. Познате су иконе Св. Николе 
и Св. Стефана. Међу најзначајније предмете и реликвије манастирске ризнице спадају: 
кивот Св. Саве; позлаћени крст на коме су честице крста са Голготе; митра патријарха 
                                                
41 Пре изградње великог моста, река Тара је била премошћена мостом на малој висини којим су се кретали пешаци, запрежна кола и 
ретки аутомобили. Новоизграђени мост 1939. године је освештао патријарх Гаврило Дожић (Šljivančanin, 2002). Према висини је 
непосредно након што је изграђен био на 11. месту највиших мостова у свету (http://www.highestbridges.com). Мост са околином је био 
привлачан за кинематографе, па је тако био централни објекат у два филма са тематиком из II Светског рата – „Мост“, Хајрудина 
Крвавца (1969) и „Force 10 from Navarone“ Гаја Хамилтона (1978).  
42 Мијат С. Тројановић (1902–1984). 
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српског Варнаве (Росића) рођеног у Пљевљима; кивот игумана Стефана (1576); 
Молитвеник штампан у штампарији Ђурђа Црнојевића; црквена врата рађена у интарзији; 
коректурни табаци Милешевске штампарије из 1557. године који спадају међу најстарије 
досад познате коректурне табаке. Чувени „Врхобрезнички љетопис“, који је написан у 
овом манастиру, налази се у Прагу, док се у Санкт Петербургу налази „Пљеваљски 
служабник“ из XIV века. Сматра се да је светотројачка ризница трећа по богатству у 
Српској православној цркви, одмах после хиландарске и дечанске. У реконструисаном 
троичком Малом конаку, прилагођеном музејској поставци на првом спрату, и библиотеци 
на другом, научној и широј јавности су од 2004. године постале доступне уметничке 
вредности. Манастирски конаци окружују већи део порте. Манастир је удаљен око 1,5 km 
од Пљеваља (Манојловић, 2009). 

 

 
Слика 64. Манастир Св. Тројице у Пљевљима 

Извор: http://www.photomontenegro.me 
 
Хусеин-пашина џамија је једна од најлепших на Балканском полуострву међу 

објектима оријенталне сакралне архитектуре. Подигао ју је Хусеин-паша Бољанић у 
центру Пљеваља у другој половини XVI века, иначе пореклом из оближњег села 
Бољанићи. Грађена је по плановима неимара мајстора Хајрудина који је градио Стари 
мост у Мостару. Има високу плаву куполу и уметнички урађен минарет висок 42 m, шест 
полукупола, па изван југоисточне капије три куполе, а у сва четири угла џамије постоје 
четири украсне куполе. Минарет је свој садашњи изглед добио годину дана након 
оштећења насталог услед удара грома, односно 1912. године, када је президан. Као 
грађевина скромних је димензија и на простору бивше СФР Југославије се убрајала у ред 
џамија средње величине. У џамији се чува Кур'ан Хусеин-паше Бољанића (XVI век) и 
тепих из XVII века који је законом заштићен. Испред улаза је шадрван (чесма). И шадрван 
и џамија окружени су старим исламским надгробним споменицима типа „нишан“. 
Детаљно је рестаурирана 2007. године. Има културно-историјску и уметничку вредност и 
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представља ремек дело источњачког грађевинарства. У регистар непокретних споменика 
културе Црне Горе је уписана 1961. године (Манојловић, 2009). 

Поред ове у Пљевљима су и мање познате џамије - Ризванија, близу Милет баште, 
Хаџи-Хасан џамија на Јалији и џамија код Ватрогасног дома. 

Сат (сахат) кула је камена грађевина квадратне основе коју наткрива 
четвороводни дрвени кров. Висока је 24 m. Кружно поље сата са бројевима и казаљкама 
смештено је на југозападном зиду, окренуто према главној улици, односно центру града. 
Крајем 2004. године на сат кули је извршена адаптација када је на врху крова постављен 
украсни алем (Манојловић, 2009).  

Municipium S представља археолошки локалитет римског града у селу Комини 3 
km југозападно од Пљеваља. Сав покретни материјал са овог налазишта је смештен у 
Завичајном музеју у Пљевљима. Најзначајнији артефакт је диатрета43 која је пронађена 
приликом археолошких истраживања 1975. године (Манојловић, 2009). 

Античко светилиште Митреум се налази у Левер Тари. Ово археолошко 
налазиште открива остатке светилишта посвећеног божанству Митри и датира из II–III 
века пре нове ере (http://www.booking.me). 

 Остаци града Козника код села Козице се налазе око 20 km југоисточно од 
Пљеваља. Овај средњовековни град се помиње у првој половини XIV века. Његови остаци 
су релативно добро очувани (Манојловић, 2009). 

Остаци Кукањ града се налазе око 10 km западно од Пљеваља на брду Кукањ. 
Представљају рушевине средњовековне летње резиденције Херцег Стефана Вукчића-
Косаче из прве половине XV века (Манојловић, 2009). 

Стећци - средњовековни надгробни споменици се између осталог налазе на 
локалитету „Марина шума“ у Вруљи. Ово је један од најбогатијих локалитета са 
најлепшим примерцима у пљеваљском крају на којем је око 38 примерака (Белошевац, 
1999).  

Црква Преподобне мати Параскеве (Св. Петке) у Пљевљима подигнута је 1928. 
године. Од тада па до 1945. године Света Петка се обележавала као крсна слава Пљеваља, 
а затим се поново наставља обележавати од 2001. године. Подизању храма је претходило 
најпре ослобађање од турске окупације 27. октобра 1912. године, а затим и ослобађање од 
аустроугарске окупације 27. октобра 1918. године, дакле на дан посвећен светитељки.  

Манастир Довоља са црквом посвећеном Успенију Пресвете Богородице, налази 
се на десној обали реке Таре код села Премћани, у засеоку Довоља, удаљеном 45 km јужно 
од Пљеваља. Поуздано није утврђен ктитор нити време градње манастира, али се први пут 
помиње 1513. године када га посећује митрополит херцеговачки Јован, издајући том 
приликом један писани документ који се чува у архиви манастира Света Тројица. Зна се 

                                                
43 Потиче из IV века пре нове ере. Састоји се од унутрашње посуде и спољашњег кавеза на којем је причвршћена кратким нитима 
стакла, а за њену израду коришћен је кобалт. Висина посуде је 14,9 cm, а испод обода је натпис VIVAS PANELLENI BONA. 
Представља и заштитни знак Туристичке организације Пљевља (Манојловић, 2009).  
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да је манастир након пожара 1886. године дефинитивно напуштен. Више од једног века је 
присутна идеја о обнови овог значајног средњовековног културно-историјског споменика. 
Завичајни музеј из Пљеваља је заједно са Одбором за обнову манастира Довоља на челу са 
др Славенком Терзићем, године 1999. крчењем у шуму зараслих остатака манастирских 
зидина започео са реализацијом његове обнове, да би се 2001. године кренуло у 
реконструкцију манастирског комплекса. Свој коначни, пројектом предвиђени, 
аутентични спољашњи изглед црква је добила 2006. године, а 28. августа 2008. године на 
Велику Госпојину је освештана (Манојловић, 2009).   
 Манастир Св. Арханђела Михаила смештен је на десној обали реке Таре у 
Ђурђевића Тари, засеоку Луке, око 1 km низводно од моста на Тари. Посвећен је Св. 
Арханђелу Михаилу. На иницијативу Одбора за обнову манастира Св. Архађела Михаила 
на челу са др Јованом Новоселом, археолошким ископавањима цркве 1995. године 
кренуло се у његову обнову. Прекривка кровне конструкције оловним плочама је 
завршена 2000. године. Камени под уметнички је осмишљен мозаичким креацијама мр 
Наода Зорића, пореклом из Ђурђевића Таре. Поред цркве су звоник и објекат који се 
користи за становање монаха. Архитектонски представља једнобродну грађевину са 
полукружном апсидом и куполом. Манастир је освештан 20. септембра 2003. године. У 
манастиру се чува честица моштију Светог кнеза Лазара која је донета из цркве Светог 
Василија Острошког из Новог Београда (Манојловић, 2009).   

Манастир Дубочица са црквом посвећеном Светом Николи налази се у 
Отиловићима, 11 km југоисточно од Пљеваља. Саграђен је 1565. године. За потребе 
градње термоелектране „Пљевља“ и стварања акумулационог језера, манастир је 1983. 
године од стране Републичког завода за заштиту споменика културе измештен са леве на 
десну обалу реке Ћехотине, али је за градњу кориштен потпуно нов грађевински 
материјал. Спољашња једноставност манастира који више подсећа на кућу 
карактеристична је за цркве подигнуте за време турске окупације када нису смеле да 
привлаче пажњу. Манастирски комплекс који је ограђен каменим зидом са капијом на 
северној старни, поред цркве, садржи и мањи приземни конак, дрвени звоник  и један 
мали помоћни објекат (Манојловић, 2009). 

Завичајни музеј у Пљевљима је основан 1952. године. Због изградње зграде Дома 
културе, готово деценију је привремено пресељен (од септембра 2007. године) у две 
просторије Црвеног крста, док су експонати смештени у бившој згради бивше СДК-а. Из 
поменутог разлога последња изложба је приређена у априлу 2007. године чиме је културна 
понуда Пљеваља у приличној мери осиромашена с обзиром на то да ова институција 
представља једног од носилаца културног живота у Пљевљима. Музеј је комплексног типа 
у чијем саставу су одељења за историју, археологију и етнологију, као и уметничка збирка 
са делима познатих југословенских аутора XIX и XX века – Петра Лубарде, Мила 
Милуновића, Зоре Петровић, Бете Вукановић, Бранка Филиповића Фила и других. 
Захваљујући бројним музејским јединицама у континуитету прати историју људског 
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живљења на просторима пљеваљског краја од ране праисторије. Међу експонатима 
непроцењиву вредност има раније поменута диатрета која потиче из IV века пре нове ере. 
У музеју се чува и мач војводе Момчила са Пирлитора из XII века. Значајна је збирка 
„Заоставштина породице Пејатовић“ која садржи, поред личних ствари и предмета, 
оригиналне рукописе научних радова Танасија Пејатовића. У музеју се чувају и лични 
предмети поменутог инжењеријског поручника Војске Краљевине Југославије Божидара 
В. Жугића. (http://www.muzejpljevlja.com). 

Народна библиотека „Стеван Самарџић“ је основана 1944. године под називом 
„Градска народна читаоница Пљевља“. Данас носи име по једном од својих оснивача. 
Библиотека са читаоницом је већ готово деценију, слично Завичајном музеју, привремено 
пресељена у некадашњу војну фабрику на периферији Пљеваља 
(http://www.bibliotekapljevlja.info).  

Уметничка галерија „Витомир Србљановић“ је основана 1991. године од стране 
града Пљеваља како би се сачувала успомена на културног и просветног посленика 
Витомира Србљановића (1937–1991), иначе сликара и некадашњег професора Гимназије 
„Танасије Пејатовић“ у Пљевљима. Уметнички савет галерије је 1999. године установио 
награду „Диатрета“ која се додељује сваке четврте године истакнутим сликарима за 
изузетан рад на пољу ликовне културе (Петровић, Ј., 2009). 

Југословенски музеј хумора и сатире у Пљевљима је јединствена институција ове 
врсте у целој бившој СФР Југославији. Смештен је у шест просторија уметничке галерије 
„Витомир Србљановић“. Оснивање музеја је покренула редакција хумористично-
сатиричног часописа „Јеж“. Поседује више од три хиљаде експоната карикатура, новина, 
часописа и књига. Посебну вредност музеја представља „Својеручник“ који садржи преко 
сто пластификованих, руком писаних и илустрованих прилога најпознатијих -ex 
југословенских хумориста и сатиричара. Отворен је 1996. године 
(https://www.mostovikulture.wordpress.com). 

Кућа Лазара и Ђорђа Р. Шећеровића је изграђена 1898. године и један је од 
ретких сачуваних стамбених објеката у Пљевљима са краја XIX века. Објекат је 
архитектонски обликован комбиновањем средњовековног и оријенталног стила. Налази се 
у улици Танасија Пејатовића 2. У објекту површине 360 m2 je смештен Биро за тржиште 
рада који је кућу купио од законских власника 2001. године (Манојловић, 2009). 

Парк Водице је настао на некадашњем имању манастира Св. Тројица у чијој се 
непосредној близини налази. Подељен је на два дела реком Брезницом и једна је од 
најлепших знаменитости Пљеваља. У комплексу парка окруженог шумом су мотел 
„Водице“, стара воденица, рибњак, пешачке и бициклистичке трим стазе за рекреацију, 
мостићи од дрвета и клесаног камена (http://www.pljevlja.montenegro.travel/me).  

Парк Милет башта датира са краја XIX века када су га уредили аустроугарски 
војници који су били стационирани у гарнизону у Пљевљима. Парковску целину 
употпуњује истоимени ресторан (http://www.pljevlja.montenegro.travel/me). 
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Парк Стражица је мањи спомен парк на брежуљку и представља градски 
видиковац. Споменик у парку је подигнут 1961. године поводом годишњице Пљеваљске 
битке од 1. децембра 1941. године. Висок је 32 m са обелиском од 27 m. На подножју 
обелиска са три стране постављене су монументалне бронзане фигуре. Споменик је дело 
архитекте Мирка Ђукића. Вајарске радове је урадио вајар Драго Ђуровић, а мозаик 
сликари Александар Пријић и Бранко Филиповић Фило. На споменику је исписано: „Пред 
величином ваше жртве, пред замахом вашег прегнућа, ми савијамо наше борбене заставе и 
кажемо: Вјечна вам хвала, другови“ (Манојловић, 2009).  

Споменик партизанској италијанској дивизији „Гарибалди“ у Мрзовићима код 
Пљеваља је 1983. године открио тадашњи италијански председник Сандро Пертини. 
Дивизија „Гарибалди“ је основана у Пљевљима 2. децембра 1943. године, након 
капитулације Италије. Формирана је од дивизија „Венеција“ и „Тауринензе“ 
(http://www.nuke.garibaldini.com).  

 

 Материјалне вредности у општини Плужине. Међу најзначајнијим  
антропогеним материјалним вредностима у општини Плужине су манастир Пива, брана 
ХЕ „Пива“, спомен комплекс у Долима, кула војводе Лазара Сочице и манастир Заграђе, 
те археолошки налази из Пивским језером потопљене пећине Одмут. Поред наведених, од 
значајнијих материјалних вредности на територији општине важно је поменути и остатке 
средњовековних градова -  Соко града и Табан града (табела 23).   

Манастир Пива је један од најзначајнијих центара духовности Црне Горе (слика 
65). Подигнут је у XVI веку на темељима старе цркве Успења Богородице на врелу Сињца 
поред Пивског ока заслугом тадашњег митрополита (касније и српског патријарха) 
Саватија Соколовића, а уз помоћ блиског рођака и великог турског везира Мехмед паше 
Соколовића, пореклом из Пиве. Градња је трајала у периоду 1573–1586. године. Крајем 
XVIII века обновио га је игуман и архимандрит Арсеније Гаговић, хиландарски јеромонах 
уз помоћ руског цара Александра I који га је три пута примао. Манастирска црква је 
тробродна базилика, са три олтарске апсиде и припратом. Дугачка је са олтаром 23 m, 
широка 15 m, а висина свода износи 13 m. Фреске манастира су рађене 1604. године (свод 
припрате), 1605. године (главни део храма) и 1626. године (остали делови). Фреска 
Богородице прекрива највећим делом олтарски манастирски свод. Значајне су и фреске 
Три јерарха, Василија Великог, Григорија Богослова, Св. Јована Златоустог, а посебно 
фреска на довратницима поред јужних манастирских врата. „Красна“ врата, Богородичино 
коло и владичански трон су рађени техником интарзије. У орахово дрво су утискивани 
орнаменти рађени од слонове кости и седефа. Од изузетног значаја су и иконостас и крст 
изнад њега као поклони пивског села Борковићи, које је освештао Св. Василије Острошки 
(http://www.domaci.de). 
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Слика 65. Манастир Пива 

Фото: М. Срдановић 
 

Због потапања Пивског ока, услед изградње ХЕ „Пива“ и формирања Пивског 
језера, манастир је измештен у периоду 1970–1982. године44 заједно са 1.260 m2 фресака 
на 2 km удаљени Сињац. Пројектом измештања је руководила Аника Сковран, 
историчарка уметности. У ризници манастира су Псалтир Ђурђа Црнојевића, стари 
рукописи, предмети Баја Пивљанина (фишеклија и торбица) (Сковран, 1980). Манастир 
Пива је последњи манастир у Црној Гори који је 2003. године посетио Његова Светост 
Архиепископ Пећки, Митрополит Београдско-карловачки и Патријарх Српски господин 
Павле (1914–2009) (http://www.arhiva.glas-javnosti.rs). 
  Брана ХЕ „Пива“, односно хидроелекрана у целини, изграђена је услед потребе за 
електричном енергијом која је била нарочито условљена изградњом Комбината 
алуминијума у Подгорици, тадашњем Титограду. Изградња је заједно са истражним 
радовима трајала у периоду 1964–1975. године. Сама брана је изграђена према пројекту 
грађевинског инжењера Александра М. Божовића, како је раније наведено, 2,5 km 
низводно од ушћа Мратињског потока и 9 km узводно од Шћепан Поља. Висина бране је 
220 m (од тога су 35–50 m темељи), а дужина лука бране у врху је 268,6 m (слика 66). 
Преко бране прелази мост на магистралном путу Никшић–Фоча. Изградњом бране и 
хидроелектране и формирањем језера, потопљено је осим манастира Пива и старо насеље 
Плужине (Brajović, 1987; Radojičić, 1996). 

 

                                                
44 Дана 26. септембра 1982. године директор ХЕ „Пива“ је на свечаности којој су између осталих присуствовали и представници 
UNESCO, предао кључеве манастира црногорско-приморском митрополиту, господину Данилу (Дајковићу). Потом су 10. октобра 1982. 
године патријарх Српске православне цркве господин Герман и црногорско-приморски митрополит Данило освештали манастир Пива.  
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Слика 66. Брана ХЕ „Пива“ 
Извор: http://www.pluzine.travel 

 
Спомен комплекс у Долима на највећем стратишту у Црној Гори из II Светског 

рата сведочи о масовном покољу 520 становника (од којих 185 из братства Благојевића и 
107 деце) из пивских села Дубљевићи, Миљковац, Буковац, Забрђе, Рудинице и Сељани, 
који су 7. јуна 1943. године починили припадници SS „Принц Еуген“ дивизије. Изграђен 
је 1976. године, а аутор је вајар Лука Томановић. На иницијативу братства Благојевића у 
комплексу је 2006. године саграђена спомен црква посвећена Трећем обретењу главе Св. 
Јована Крститеља у којој се налазе на пергаменту исписана имена свих жртава. У спомен 
комплексу се чувају археолошки налази из пећине Одмут (http://www.pluzine.travel). 

Кула (кућа) војводе Лазара Сочице45 (1838–1910) се налази у Горанском. После II 
Светског рата прилагођена је за ђачки интернат, потом за смештај милиције и наставника, 
да би крајем седамдесетих година XX века почела да пропада. Постоје одређени планови 
да се у њој отвори регионални музеј са музејском поставком о породици Сочица, 
етнографском збирком Пиве, спомен библиотеком и одељком посвећеном пећини Одмут. 
Конаци који се налазе поред куће би били прилагођени у вишенаменске сале за културне и 
туристичке програме. Површина куће је око 350 m2, конаци имају око 250 m2, док је 
двориште површине око 1.300 m2 (http://www.pluzine.travel). 

Манастир Заграђе налази се изнад Шћепан Поља над саставцима река Пиве и 
Таре. Средином XV века манастирску цркву је на темељима старије цркве саградио херцег 
Стефан Вукчић Косача, синовац војводе Сандаља Хранића. Манастир је посвећен Св. 
Јовану Крститељу. Обнова манастира који је дуго био запуштен, започела је 1998. године, 
да би груби радови на обнови манастирске саборне цркве били завршени 2001. године 
када је и основано братство манастира. Карактерише га камени иконостас. У јуну 2014. 

                                                
45 Војводство Лазару Сочици је по народној жељи дао књаз Никола у I српско-турском рату. Иначе, војводе се у Пиви помињу у XVIII 
веку. Сердарство је било у кући Гаговића, потом су прве војводе биле из куће Јоковића из Забрђа, па потом из куће Љешевића.  
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године код манастира је постављен видиковац са телескопом (http://www.manastir-
zagradje.org). 

Цркве се осим у Плужинама (црква Св. Јована46) налазе и по пивским селима - у 
Ораху (Саборна црква Св. Саве), Стабнима (црква Св. Јована), Рудиницама (Саборна 
црква Св. Николе), Црквичком Пољу (Саборна црква Св. Петра и Павла), Недајном (црква 
Св. Јована), Никовићима (црква Св. Јована), Кнежевићима (црква Св.Тројице), Пишчу 
(Саборна црква Св. Јована), Безују (црква Св. Николе), Трси (црква Св. Георгија), 
Борковићима (црква Св. Јована), Боричју (црква Св. Јована), Смријечну (црква Св. Јована) 
и Сељанима (црква Св. Јована Крститеља). Зидане су у периоду 1881–1928. године, изузев 
Саборне цркве Св. Саве у Ораху (за коју се сматра да је зидана око 200 година пре 
изградње Пивског манастира) и цркве Св. Јована Крститеља у Сељанима која је изграђена 
1999. године (http://www.pluzine.travel). 

На простору Пиве се налазе и остаци поменутих средњовековних утврђених 
градова - Соко града и Табан града (Градац град је потопљен Пивским језером), које су у 
XV веку ради одбране од Турака подигли владари Херцеговине - Сандаљ Хранић и 
Херцег Стјепан. Соко град, који је једно време био престоница Херцеговине, налазио се на 
саставу река Пиве и Таре, код Шћепан Поља испод брда Сокола. Данас се на овом 
локалитету налазе остаци утврђења, цркве и двора, који се помиње 1419. године, као двор 
војводе Сандаља Хранића. Остаци Табан града се налазе код села Стабна недалеко од 
Плужина (Radović, Cerović, 1995; http://www.pluzine.me). 

Пећина Одмут je археолошки локалитет који се пре грађења акумулационог 
Пивског језера налазио на ушћу реке Врбнице у Пиву, да би потом био потопљен 
изградњом ХЕ „Пива“, али су археолошки налази сачувани и премештени у спомен 
комплекс у Долима. Садржи седам културних слојева који датирају од средњег каменог 
доба до раног каменог доба. Откривена је 1968. године, а археолошка истраживања су 
трајала у периоду 1972–1975. године. У најстаријем слоју, Одмуту 1, пронађене су кости 
дивљих животиња, камено оруђе и разне алатке (ножеви, стругачи, шиљци и харпуни од 
јелењег рога). У Одмуту 2 пронађени су остаци глиненог посуђа и углачане камене алатке, 
док су у слојевима 3, 4 и 5 пронађени остаци керамичког посуђа, камене секире и стреле. 
Култура слојева 6 и 7 је везана за керамику која је израђивана од непречишћене земље. 
Пећина Одмут је напуштена око 1.800 године пре нове ере (http://montenegrina.net). 

Ободом Пивске површи смештена су мања села, складно уклопљена у предео са 
карактеристичном аутохтоном архитектуром укључујући и традиционалне сточарске 
катуне. Ове руралне структуре требало би очувати као елементе културног блага који 
сведоче о историји, култури и наслеђу Пиве који као такви потенцијално могу 
представљати део туристичке понуде овог подручја. 

   

                                                
46 Поред цркве је споменик војводи Лазару Сочици. 
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Материјалне вредности у општини Шавник. Културно наслеђе општине 
Шавник карактерише одређени број непокретних културних добара и других сегмената 
градитељског наслеђа – сакрални и профани објекти, потенцијални археолошки 
локалитети, мање или више сачуване целине традиционалног градитељства. Чине их 
манастири Подмалинско и Бијела, римски мост на Буковици, спомен парк „Вукови 
корени“ у Петњици, спомен кућа Новице Церовића у Тушини, црква Св. Николе у 
Косорићима. На територији општине су и кућа Пекића, млин Црњак, спомен обележје на 
месту смакнућа Смаил-аге Ченгића на Мљетичку и спомен обележје кричком војводи 
Калоки у Буковичкој гори (табела 23).  

Манастир Подмалинско посвећен је Св. Арханђелу Михаилу. По предању је 
немањићки манастир, подигнут од стране Уроша I око 1252. године. У манастирској порти 
се налази гроб дробњачког војводе Мирка Алексића (1803–1890) са епитафом краља 
Николе. У манастиру је уочи напада на Смаил-агин шатор на Мљетичку одржан последњи 
договор завереника на челу са Новицом Церовићем и Шујом Караџићем, након кога је 
војвода Мирко Алексић посекао Смаил-агу Ченгића47. Манастир је у обнови од 1998. 
године уз помоћ ктитора Сава Кујунџића. Највећи радови су извршени 2002. године, а 
живопис манастирског храма урадио је 2005. године монах Лазар Стојковић 
(http://www.eparhija.me).  

Манастир Бијела посвећен је Св. Ђорђу и налази се у Бијелој поред истоимене 
реке. Први писани помен потиче из 1656. године када је у манастиру писана књига која се 
чува у Кијеву. Манастир је у архитектонском смислу, као најраспрострањенији облик 
храма, једнобродна грађевина са полукружном апсидом и троделним звоником на 
преслицу. Највреднија реликвија у манастиру је икона Св. Ђорђа из XIV века. 
Манастирски конак је обновљен, а при њему је и радионица за израду иконостаса и 
дубореза (http://www.eparhija.me). 

Спомен парк „Вукови корени“ у Петњици посвећен Вуку Стефановићу Караџићу 
отворен је 2005. године на имању његових предака (слика 67). Скулптура Вука Караџића 
висине 2,80 m је одливена у бронзи (http://www.pcnen.com). 

 

                                                
47 На бази овог догађаја Иван Мажуранић (1814–1890) је 1846. године објавио историјски спев „Смрт Смаил-аге Ченгића“. 
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Слика 67. Спомен парк „Вукови корени“ у Петњици 

Фото: М. Срдановић 
 
Спомен кућа бана Новице Церовића48 налази се у Тушини. У соби унутар старе 

породичне куће чувају се руска споменица од сребра цара Николаја, Обилића медаља, 
орден Св. Ане I и II реда, орден Фрање Јосифа, орден Св. Станислава, црногорска медаља 
за храброст коју је бану доделио краљ Никола, одличје књаза Данила, орден Мехмеда I и 
III. Ту су и одливак бисте према којој је направљена биста бана у Боану, демирлија 
(тепсија) из времена Смаил-аге Ченгића и историјска фактографија. Објекат је у 
руинираном стању (http://www.vijesti.me). 

Кућа Пекића у Шавнику је припадала Војиславу Д. Пекићу са Превиша, високом 
државном чиновнику у Краљевини Југославији и начелнику банске управе, иначе оцу 
књижевника Борислава Пекића. Кућа је у власништву општине Шавник и нацртом 
Детаљног урбанистичког плана општине Шавник је планирана њена реконструкција којом 
је предвиђено преуређење у уметнички галеријски простор са библиотеком (MonteCEP, 
2014а). 

Црква Св. Николе у Косорићима је зидана 1869. године. Као историјски споменик 
стављена је под заштиту Републичког завода за заштиту споменика културе. У Регистар 
непокретних споменика културе Црне Горе уписана је 1977. године. Црква је једнобродна 
грађевина са полукружном апсидом, пресвођена полуобличастим сводом са прислоњеним 
луцима. Зидана је од камена са кровом од шиндре (Срдановић, 2001).   

Млин „Црњак“ на реци Бијелој сазидан је од тесаног камена и покривен црепом. 
Млин и мала кућа на брегу поред млина су припадали Радовану Бећировићу Требјешком 
(Љевиште, 1897 – Никшић, 1986), чувеном епском песнику и гуслару. Млин је веома 
руиниран и потребно га је заштити од пропадања (MonteCEP, 2014а). 

 

                                                
48 Новица Церовић (Тушина, 1805 – Шавник, 1895) је био црногорски војвода, сенатор и бан. 
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Најбројније и најзначајније антропогене потенцијале и вредности материјалног 
карактера поседује општина Пљевља, затим општине Плужине и Шавник, док су 
материјалне антропогене вредности у општини  Жабљак малобројне. Уопште, доминирају 
сакралне вредности, док су веома заступљена и спомен обележја и остаци градова. 
Међутим, антропогене материјалне вредности или локалитети са антропогеним ресурсима 
и мотивима нису укључени у понуду локалних туристичких агенција које су готово 
искључиво усмерене на програме валоризације природних вредности (рафтинг и др.). 
Такође ни туристичке организације Пљеваља, Жабљака, Плужина и Шавника чини се не 
посвећују нарочиту пажњу у пружању подршке за формирањем разноврснијих и 
комплетнијих програма туристичке понуде који би укључивали одабране антропогене 
вредности и локалитете северозападне Црне Горе. Стога је организација евентуалне 
посете некој од антропогених вредности практично најчешће препуштена самим 
туристима, било да се организују појединачно или у групама. Из тог разлога се заштити, 
адекватној валоризацији и самим тим очувању постојећих културно историјских 
вредности и споменика градитељства треба посветити одговарајућа пажња (нарочито 
важи за Завичајни музеј у Пљевљима). То подразумева анализу постојећег стања, израду 
плана и програма туристичких посета чиме би се ове вредности ставиле у комплементарну 
функцију развоја туризма, али се најпре треба израдити каталог културно историјских 
споменика и уопште антропогених вредности уз одговарајући промотивни материјал типа 
„Топ 10“. У том погледу су најзначајнији манастири Пива, Заграђе, Св. Тројице, Св. 
Арханђела Михаила, Бијела и Подмалинско; Хусеин-пашина џамија; Завичајни музеј; 
уметничка галерија „Витомир Србљановић“; мост на Тари; парк Водице; спомен комплекс 
у Долима; брана ХЕ „Пива“ и спомен парк „Вукови корени“ (као амбијент подесан за 
одржавање књижевних и музичких дешавања).    

Дакле, на валоризацији појединих материјалних антропогених вредности треба 
системски радити уз обезбеђивање потребне маркетиншко пропагандне подршке како би 
исте биле укључене у туристичку понуду општина, односно целокупног истраживаног 
подручја северозападне Црне Горе. То би могло допринети повећању интересовања за 
поједине антропогене вредности уз истовремено промовисање нове туристичке понуде 
подручја, при чему би индикатор постигнутог резултата биле остварене и регистроване 
посете појединим антропогеним вредностима и локалитетима са антропогеним ресурсима 
и мотивима. 

 
 

8.2. МАНИФЕСТАЦИОНЕ ВРЕДНОСТИ 
 
Манифестације имају за циљ да као основни туристички ресурси или формирани 

туристички производ задовоље одређене потребе посетилаца. У зависности од тога имају 
свој специфичан карактер, садржину (организовање приредби са уметничким, забавним, 
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спортским, привредним, верским и образовним садржајем), као и контрактивну зону од 
локалног (у оквиру туристичког места) ка вишем значају, односно ширем простору. 
Потреба човека да се забави, разоноди, рекреира, упознаје нове пределе, навике, обичаје, 
познанства, уз промену своје животне и радне средине, утицала је на потребу 
организовања разноврсних, атрактивних догађаја (манифестација), као дела туристичке 
понуде одређене дестинације. Тако су настали ритуали, вашари, смотре, сајмови, 
фестивали, спортска такмичења, конгреси, који својим програмима представљају значајан 
део туристичке понуде. То су извођења (догађаји), који у себи садрже одређене 
уметничке, забавне, образовне и сличне вредности или приказују различита уметничка, 
научна, привредна, спортска и друга достигнућа места или регије, а имају традицију 
одржавања (Romelić, 2006). Према Бјељцу (2006) туристичке манифестације представљају 
и допуну туристичког садржаја у туристичким местима и регијама у сезони или ван ње.  
 Манифестације у северозападној Црној Гори су бројне при чему су оне значајније 
најзаступљеније у Пљевљима (десет), а затим у Жабљаку (шест) и Плужинама (шест). По 
једна манифестација годишње одржава се у Шавнику, Шћепан Пољу, Вирку, Подгори, 
Косаници, Ђурђевића Тари и Пошћењу (табела 24). Различитог су карактера, традиције и 
значаја. Према Бјељцу (1998) манифестације могу бити: уметничке, научно-стручне, 
привредне, спортске, верске, политичко-историјске, етнографске, забавне и туристичко-
пропагандне. У северозападној Црној Гори током године најзаступљеније су уметничке 
(осам), етнографске (седам) и спортске (шест) манифестације. Међу ређим 
манифестацијама су привредне (три), затим туристичко-пропагандне (три) и забавне (две) 
као најмање заступљене (табела 24).  
 

Табела 24. Преглед значајнијих манифестација у северозападној Црној Гори 
према врсти, месту и месецу одржавања 

Р.бр. Манифестација Врста 
манифестације49 Место Месец 

одржавања 

1. Осмомартовска изложба народне радиности у 
Националном парку „Дурмитор“ етнографска Жабљак март 

2. Манифестација поводом прославе 8. марта етнографска Пљевља март 
3. „Хајдучко-јатачки дани“ етнографска Подгора мај 

4. „Мостови спајају људе“ туристичко-
пропагандна 

Ђурђевића 
Тара мај 

5. „Nowhere extreme party“ забавна Плужине мај 
6. Дани хумора и сатире „Вуко Безаревић“ уметничка Пљевља јун 
7. Кајакашка регата на Пивском језеру спортска Плужине јун 
8. „Прва коса Црне Горе“ етнографска Косаница јул 
9. „Дани пастрмке“ етнографска Плужине јул 

10. „Дани пљеваљске руже“ етнографска Пљевља јул 
11. „Пјесничка ријеч на извору Пиве“ уметничка Плужине јул 

12. „Дани планинског цвијећа“ туристичко-
пропагандна Жабљак јул 

                                                
49 Према Бјељцу (1998). 
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13. Планинарски успон на Пруташ спортска Плужине август 

14. Песнички сусрети „Тара без граница“ уметничка Шћепан 
Поље август 

15. „Дани Хамдије Шахинпашића“ уметничка Пљевља август 
16. „Durmitor Art Eko Festival“ уметничка Жабљак август 

17. Дурмиторске спортске игре „Да се не 
заборави“ спортска Вирак август 

18. Фестивал тамбурашке музике уметничка Пљевља август 
19. „Via Dinarica Fest: Удахни живот“ забавна Жабљак август 
20. „Дани дурмиторске здраве хране“ привредна Жабљак август 
21. „Шаторијада – бљесак Бијеле“ спортска Шавник август 

22. Међународна уметничка колонија  
„Art in the Wild Beauty“ уметничка Пошћењe август 

/септембар 

23. Бициклистичка трка  
„Путевима Баја Пивљанина“ спортска Плужине септембар 

24. Регионална изложба меда привредна Пљевља септембар 

25. „Додирни Дурмитор – буди дио свјетске 
баштине“ 

туристичко-
пропагандна Жабљак септембар 

26. Брдско-брзинска ауто трка спортска Пљевља октобар 

27. „Пљеваљске ноћи са мирисом традиционалне 
пљеваљске кухиње“ етнографска Пљевља октобар 

28. „Дани пљеваљског сира“ привредна Пљевља октобар 
29. „Пљеваљске новембарске свечаности“ уметничка Пљевља новембар 
Извор: http://crna.gora.me; http://www.rtcg.me; http://montenegrina.net; http://www.nparkovi.me; 
http://www.montenegro.travel; https://www.mostovikulture.wordpress.com; http://www.pljevlja.me; 
http://mondo.me; http://www.cdm.me; http://pljevlja.civilon.com; http://www.pluzine.travel; http://www.dan.co.me; 
http://www.krilas-bijela.com; http://www.cgautentik.com; http://www.cgautentik.com; 
http://www.unescomontenegro.com. 

 
Категорији уметничких манифестација у северозападној Црног Гори припадају: 

Дани хумора и сатире „Вуко Безаревић“, Пљевља; „Пјесничка ријеч на извору Пиве“, 
Плужине; Песнички сусрети „Тара без граница“ Шћепан Поље; „Дани Хамдије 
Шахинпашића“, Пљевља; „Durmitor Art Eko Festival“, Жабљак; Фестивал тамбурашке 
музике, Пљевља; Међународна уметничка колонија „Art in the Wild Beauty“, Пошћење и 
„Пљеваљске новембарске свечаности“, Пљевља (табела 24). 

Mанифестација Дани хумора и сатире „Вуко Безаревић“50 je прва уметничка 
манифестација у току године на подручју северозападне Црне Горе. Одржава се у 
Пљевљима током јуна почевши од 1986. године 
(https://www.mostovikulture.wordpress.com). Затим следи манифестација „Пјесничка ријеч 
на извору Пиве“ у оквиру које се организују књижевни сусрети. Ова манифестација се 
традиционално одржава током јула од 1970. године у Центру за културу у Плужинама. 
Слична манифестација под називом Песнички сусрети „Тара без граница“, одржава се у 

                                                
50 Вуко Безаревић (1940–1987) је био писац, књижевни критичар и есејиста. Добитник је најзначајније српске награде за сатиру „Радоје 
Домановић“ (1976). 
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Шћепан Пољу (општина Плужине) током августа почев од 1997. године 
(http://www.pluzine.me). 

Манифестација „Дани Хамдије Шахинпашића“ или „Бисерје из сехаре Хамдије 
Шахинпашића“ у Пљевљима одржава се током августа од 2012. године у организацији 
Бошњачко-муслиманског културног круга. У програму манифестације је књижевно вече, 
изложба пљеваљских сликара (Садика Бамбура и других) и „Вече севдаха“ 
(http://www.cdm.me).  

„Durmitor Art Eko Festival“ на Жабљаку (слика 68) је манифестација која има за 
циљ подизање свести о екологији уз уметничко промишљање очувања животне средине – 
уметност у функцији екологије. Циљ фестивала је да се употреби отпадни материјал за 
стварање уметничких дела како би се подстакла размишљања о рециклажи. Организује се 
током августа почевши од 2012. године (http://www.montenegro.travel).  

 

 
Слика 68. Манифестација „Durmitor Art Eko Festival“ на Жабљаку 

Извор: Youtube PrintScreen 
 
Фестивал тамбурашке музике у Пљевљима (слика 69), који негује музичку 

баштину овог града51, одржава се од 2006. године такође у августу. Поред концертног 
програма фестивал обухвата и радионице за тамбуру и гитару (http://www.pljevlja.me). 
Узимајући у обзир чињеницу да аутохтона музика у значајној мери може допринети 
креирању имиџа туристичке дестинације (Blagus, 2010), овај музички фестивал би могао 
имати важну улогу у том смислу не само за Пљевљa, него и за шире подручје. 
                                                
51 Хроничар пљеваљских културних збивања Узеир Бећовић (1936–2008) наводи да се тамбура у Пљевљима развијала упоредо са севдах 
песмом када је град 1570.године стекао статус касабе и великог града – шехера. На развој тамбуре и севдаха у Пљевљима утицали су и 
Танасије Пејатовић, први директор Гимназије и Хамдија Шахинпашић (1914–2003), доајен црногорске и босанске севдах музике. 
Тамбурашки оркестар „Братство“ био је формиран 1879. године, а касније тамбурашки оркестар при Културно просветном друштву 
„Гајрет“. После II Светског рата тамбура и севдах песма се развијају у КУД „Волођа“ и „Пљеваљским тамбурашима“ основаним 1949. 
године које је предводио чувени Изет Герина. Музичко стваралаштво Пљеваља најшире је популарисала песма „Сви пљеваљски 
тамбураши“ коју је компоновао Мирко Рондовић (1945, Видре), а чији је текст написао професор књижевности Руждија Крупа (1938, 
Пљевља). 
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Слика 69. Фестивал тамбурашке музике у Пљевљима 

Фото: М. Јелић 
 
Међународна уметничка колонија „Art in the Wild Beauty“ у Пошћењу у општини 

Шавник, организована је од стране Туристичке организације Шавник током августа или 
септембра почев од 2009. године. Последњих неколико година организовање 
манифестације преузела је ЈУ „Центар за културу, спорт и медије“ Шавник. Ова 
манифестација укључује учешће еминентних фотографа, сликара и вајара 
(http://montenegrina.net).   

„Пљеваљске новембарске свечаности“ у Пљевљима календарски су последња 
уметничка манифестација у северзападној Црној Гори. Организује се поводом дана 
општине Пљевља и укључује културно-забавне садржаје 
(https://www.mostovikulture.wordpress.com). 

 

У категорију етнографских манифестација у северозападној Црној Гори спадају: 
Осмомартовска изложба народне радиности у Националном парку „Дурмитор“, Жабљак; 
Манифестација поводом прославе 8. марта, Пљевља; „Хајдучко-јатачки дани“, Подгора; 
„Прва коса Црне Горе“, Косаница; „Дани пастрмке“, Плужине; „Дани пљеваљске руже“, 
Пљевља и „Пљеваљске ноћи са мирисом традиционалне пљеваљске кухиње“, Пљевља 
(табела 24). 

Осмомартовска изложба народне радиности у Националном парку „Дурмитор“  
је манифестација која се одржава у Дому НП „Дурмитор“ у Жабљаку и има продајно 
изложбени карактер. Поред разноврсних плетених, тканих и везених предмета, у понуди 
су и сувенири и предмети од дрвета. Експонате са ове традиционалне изложбе управа НП 
„Дурмитор“ откупљује од излагача (http://www.nparkovi.me).  

Манифестација поводом прославе 8. марта у Пљевљима одржава се у 
организацији НВО „Грађанске иницијативе“. Укључује изложбу старих фотографија, 
накита и делова гардеробе коју су носиле пљеваљске даме, затим женских рукотворина, 
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разних врста везова, девојачке сехаре (кутија за накит или за девојачку спрему), народних 
ношњи и традиционалних јела (http://www.pljevlja.me). 

Након наведених мартовских манифестација, календарски наредна је 
манифестација „Хајдучко-јатачки дани“ у Подгори, у општини Жабљак. Ову мајску 
манифестацију од 2005. године организује Хајдучко-јатачко удружење „Жабљак“. 
Посвећена је Ђурђевдану, дану када су се хајдуци окупљали и враћали у шуме. 
Представља смотру фолклорних ансамбала, изворног певања, народних гусала, старог 
оружја, народних ношњи, беседа и здравица, као и обичаја који су се некада неговали 
(http://www.dan.co.me).  

Манифестација „Прва коса Црне Горе“  у месту Косаница у општини Пљевља 
(слика 70) баштини традицију и обичаје пљеваљских села и промовише руралне крајеве 
општине. У програму манифестације, која се одржава током јула почевши од 1995. 
године, заступљено је такмичење у ручном кошењу ливада. Организатор манифестације је 
НВО „Прва коса Црне Горе“ (http://pljevlja.civilon.com). 

 

 
Слика 70. Манифестација „Прва коса Црне Горе“ у Косаници 

Извор: http://pljevlja.civilon.com 
 
Манифестација „Дани пастрмке“ у Плужинама одржава се током јула од 2006. 

године. Покренута је од стране НВО Центар за развој Пиве „Плава плитка“ на бази 
традиције с циљем афирмације Пиве. Некада су се након летњих радова становници 
пивских села окупљали уз реке Пиву, Комарницу, Врбницу и Буковицу и ловили рибу и 
припремали је на обалама река (слика 71) (www.fijuuu.me).    
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Слика 71. Манифестација „Дани пастрмке“ у Плужинама 

Фото: Ж. Шапурић 
 

Манифестација „Дани пљеваљске руже“ у Пљевљима одржава се од 2010. године 
у току јула у организацији НВО „Грађанске иницијативе“. За мотив има руже које су 
раније биле препознатљив елемент пљеваљских авлија и башчи. На манифестацији се 
излажу производи од црвене руже, слатко, разне врсте сокова, као и ружина водица – 
ђулсија, која се добија дестилацијом беле руже у посебној посуди званој имбек 
(http://mondo.me). 

Календарски последња етнографска манифестација јесу „Пљеваљске ноћи са 
мирисом традиционалне пљеваљске кухиње“ у Пљевљима. Први пут је одржана у 
октобру 2014. године у организацији НВО „Грађанске иницијативе“. Циљ манифестације 
је афирмација традиционалних вредности Пљеваља и пљеваљске жене као узорне 
домаћице и госпође. Током манифестације су у понуди слана и слатка јела традиционалне 
пљеваљске кухиње (http://crna.gora.me). 

 
Групи релативно учесталих спортских манифестација на истраживаном подручју 

припадају: Кајакашка регата на Пивском језеру, Плужине; Планинарски успон на Пруташ, 
Плужине; Дурмиторске спортске игре „Да се не заборави“, Вирак, Жабљак; „Шаторијада – 
бљесак Бијеле“, Шавник; Бициклистичка трка „Путевима Баја Пивљанина“, Плужинe и 
Брдско-брзинска ауто трка, Пљевља (табела 24). 

Кајакашка регата на Пивском језеру  у општини Плужине (слика 72) одржава се 
током јуна и промотивног је карактера. Одвија се рутом од Росуља до Кућаришта у 
дужини од 5 km. Такође у општини Плужине, током августа, почев од 2007. године, 
поводом дана општине  организује се Планинарски успон на Пруташ 
(http://www.montenegro.travel).  
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Слика 72. Кајакашка регата на Пивском језеру 

Фото: И. Петрушић 
 
Манифестација Дурмиторске спортске игре „Да се не заборави“ у насељу Вирак, 

у општини Жабљак, организује се током августа почев од 2012. године и обухвата 
традиционална спортска надметања тако да има и етнографске елементе 
(http://www.rtcg.me).  

Манифестација „Шаторијада – бљесак Бијеле“ у општини Шавник, спортског, 
односно спортско-рекреативног карактера, одржава се у организацији Планинарско-
смучарског клуба „Крилаш“ из Бијеле код Шавника. Тродневна манифестација се 
реализује током августa од 2010. године. Манифестација се базира на „шаторијади“ – 
сељењу са локације на локацију у природи током њеног трајања (http://www.krilas-
bijela.com).  

Бициклистичка трка „Путевима Баја Пивљанина“ одржава се на планини 
Војник, у општини Плужине, на стази која се налази у календару такмичарских стаза 
Бициклистичког савеза Црне Горе. Трка се одржава током септембра почев од 2008. 
године у организацији Бициклистичког клуба „Перун“ из Никшића 
(http://www.pluzine.travel). 

Брдско-брзинска ауто трка у општини Пљевља је традиционална трка која се 
бодује за шампионат Црне Горе и одржава се током октобра на траси између Дајевића 
Хана и Рудница (https://www.mostovikulture.wordpress.com). 

 

У категорију значајнијих привредних манифестације северозападне Црне Горе 
спадају: „Дани дурмиторске здраве хране“, Жабљак; Регионална изложба меда, Пљевља и 
„Дани пљеваљског сира“, Пљевља (табела 24). 

Манифестација „Дани дурмиторске здраве хране“ у Жабљаку одржава се у 
августу од 2011. године у организацији ЈУ „Центар за културу“. Ради се о изложбено 
промотивно продајној манифестацији пољопривредних прехрамбених производа уз 
презентацију хране из националних ресторана (http://www.montenegro.travel). 
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Регионална изложба меда у Пљевљима одржава се током септембра почевши од 
2010. године и организује се у циљу промоције меда и пчелињих производа окупљајући 
произвођаче из Црне Горе, Србије и Босне и Херцеговине (http://www.pljevlja.me). Такође у 
Пљевљима, од 2000. године током октобра, организује се и веома значајна привредна 
манифестација „Дани пљеваљског сира“. Ради се о манифестацији пољопривредног и 
такмичарског карактера која окупља произвођаче млечних производа 
(https://www.mostovikulture.wordpress.com). 

 

У туристичко-пропагандне манифестације спадају: „Мостови спајају људе“, 
Ђурђевића Тара; „Дани планинског цвијећа“, Жабљак и „Додирни Дурмитор – буди дио 
свјетске баштине“, Жабљак (табела 24). 

Манифестација „Мостови спајају људе“ у Ђурђевића Тари у општини Пљевља, је 
промотивно-туристичког карактера и одржава се традиционално током маја код моста на 
Тари. Садржаји манифестације су културно-забавни и спортско-рекреативни 
(http://www.cgautentik.com). 

Манифестација „Дани планинског цвијећа“ у Жабљаку се традиционално одржава 
у јулу у организацији општине Жабљак, Локалне туристичке организације Жабљак и ЈУ 
„Центар за културу“ Жабљак. Обухвата скијање на леднику Дебели намет у Калици, избор 
најуређенијег дворишта, изложбу цвећа, традиционална венчања заинтересованих парова 
на обали Црног језера, као и традиционалне свечаности на Његовуђи сa коњичким тркама 
и меморијал „Данило Јауковић“ (планинарску туру на Боботов кук) који се одржава од 
1978. године у знак сећања на генерала Данила Јауковића52 и који су дуже традиције у 
односу на манифестацију којој су прикључени (http://www.montenegro.travel). 

Фестивал „Додирни Дурмитор – буди дио свјетске баштине“ је први пут одржан 
у септембру 2012. године под окриљем Националне комисије за UNESCO и UNESCO 
канцеларије у Венецији поводом прославе 40-годишњице од усвајања Конвенције о 
заштити светске природне и културне баштине (http://www.unescomontenegro.com). 

Туристичко пропагандним манифестацијама се према значају може придодати и 
изложба старих фотографија „Дурмитор кроз време – 100 година на фотографијама и 
разгледницама“ која се повремено одржава. Изложба приказује својеврсну историју 
начина живота, обичаја и градитељства забележену од стране више аутора, мајстора 
фотографије (Милана Пешића53 и других). Неке од фотографија су краљ Александар 
Карађорђевић поред Црног језера; Јосип Броз Тито током боравка на Жабљаку 1970. 
године; глумачки пар Елизабет Тејлор (Elisabeth Taylor) и Ричард Бартон (Richard Burton) 
у време снимања филма „Сутјеска“; скијашко првенство СФР Југославије са 
шездесетметарском скакаоницом; аеродром на Језерској површи; као и вишеструко 

                                                
52 Данило Јауковић (1918–1977) је био народни херој, генерал-потпуковник ЈНА, председник Планинарско-смучарског савеза Црне 
Горе и велики заљубљеник у Дурмитор. Рођен је у Жабљаку, гимназију је завршио у Никшићу, а студије права у Београду. Преминуо је 
9. јула 1977. године на Боботовом куку. 
53 Иначе једног од чланова једанаесточлане екипе која је 1965. године освојила кањон Невидио.  
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награђивана фотографија „Дурмиторски бињаџија“, снимљена 1955. године у селу 
Његовуђа код Жабљака на традиционалној тринаестојулској трци коња и др. 
(http://www.cdm.me). 

 

Међу значајнијим забавним манифестацијама истраживаног подручја издвајају 
се: „Nowhere extreme party“, Плужине и „Via Dinarica Fest: Удахни живот“, Жабљак 
(табела 24). Манифестација „Nowhere extreme party“ у Плужинама одржава се у мају и у 
понуди има електронску музику (http://www.montenegro.travel). Манифестација „Via 
Dinarica Fest: Удахни живот“ у Жабљаку, организује се у августу почевши од 2012. 
године у оквиру IPA прекограничног пројекта са Босном и Херцеговином под називом 
„Успостављање Via Dinarica – увод у регионалну платформу сарадње“, а у циљу 
промовисања активног одмора (http://montenegrina.net). 

 

На основу целокупног прегледа манифестација, може се констатовати да су оне 
најзаступљеније у општини Пљевља, потом следе општине Жабљак и Плужине, док су у 
општини Шавник оне малобројне. Већина манифестација је ужег, локалног значаја. Неке 
међу њима имају и шири значај или поседују потенцијал да постану значајне на ширем 
простору и као такве потенцијално представљају реалну туристичку вредност. У том 
смислу се као најпрепознатљивије могу издвојити манифестације: „Прва коса Црне Горе“ 
(Косаница); „Дани пастрмке“ (Плужине); „Дани планинског цвијећа“ (Жабљак); „Durmitor 
Art Eko Festival“ (Жабљак); Фестивал тамбурашке музике (Пљевља); Међународна 
уметничка колонија „Art in the Wild Beauty“ (Пошћење); „Дани пљеваљског сира“ 
(Пљевља) и Регионална изложба меда (Пљевља). Анализирајући календар одржавања 
значајнијих манифестација у северозападној Црној Гори (табела 24), највећи број њих се 
одржава током августа, јула и септембра, што иде у прилог летњој туристичкој сезони и 
подсезони. 

Ради боље валоризације прилично и просторно и календарски дифузних 
манифестација потребно је подржати организаторе манифестација сходно 
диференцираности манифестација према значају, квалитету и нивоу посећености уз 
адекватну маркетиншко-пропагандну подршку. Истовремено, неке манифестације треба 
оснажити јер би уз адекватније презентовање потенцијално побудиле веће интересовање 
туриста, док неке манифестације треба обновити или ревитализовати с обзиром на то да 
немају континуитет одржавања.   

 
 

8.3. ГАСТРОНОМСКЕ ВРЕДНОСТИ 
 
Локална кухиња дестинације као примарна атракција и туристички мотив, једна је 

од релативно малих тржишних ниша у туризму (Correia et al., 2008), али свакако значајна 
вредност и незаобилазан елемент туристичке понуде. Однос туриста у смислу отворености 
према новој и за њих често неуобичајеној локалној храни у туристичкој дестинацији може 
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бити различит и у зависности од тога могу се издвојити љубитељи новог (neophylic) и они 
који се плаше новог (neophobic) (Cohen, Avieli, 2004). Међутим, понуда традиционалних 
јела и пољопривредних производа у дестинацији је њена појединачна специфичност и 
уопште подразумевајући сегмент туристичке понуде туристичких дестинација с обзиром 
на то да туриста своју потребу за конзумирањем хране практично преноси, доносећи је 
собом у одабрану туристичку дестинацију. Та потреба истовремено представља и 
пословну могућност не само за локалне ресторане, већ и за пијаце и тржнице са локалним 
пољопривредним прозводима. Уз то представља могућност више уколико су у 
туристичкој дестинацији неки од прехрамбених производа заштићени као производи са 
географским пореклом. Тиме такви  производи поред суштинске ексклузивности  
добијају, као и туристичка дестинација чије су гастрономско обележје, на ексклузивности 
са аспекта опажаја туриста. С обзиром на то да су најчешће пољопривредног порекла, 
такви производи имају специфичан карактер агро сувенира при чему дизајн паковања има 
значајну улогу са визуелног аспекта што између осталог утиче и на то да туристи купују 
такве производе да би их носили кући било за себе или као поклоне. Исто тако, храна 
произведена локалном органском пољопривредном производњом уз подразумевајућу 
сертификацију доприноси афирмацији и развоју гастрономског сегмента у туристичкој 
понуди дестинације кроз наглашену компатибилност са екотуризмом. 

Имајући у виду да је Црна Гора проглашена за еколошку државу, развој органске 
пољопривреде добија на значају. Од стране Задружног савеза Црне Горе и уз подршку 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Црне Горе 2005. године је 
основана „Monteorganica“, Друштво за вршење контроле и издавање сертификата из 
органске пољопривреде (слика 73). Сертификација се врши под надзором италијанског 
органа контроле и сертификације за прехрамбену индустрију „Suolo e salute“54.  

 

 
Слика 73. Заштитни знак за производе црногорске органске пољопривреде - „Monteorganica“ 

Извор: http://www.orcg.org 

                                                
54 GiZ, 2012 (Version March 2013).  
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Од 167 црногорских произвођача који су у процесу сертификације или имају 
сертификат органске производње за 2014/2015. годину, из северозападне Црне Горе је 37 
произвођача. Међу њима је из општине Пљевља 31, из општине Плужине четири и из 
општине Жабљак два произвођача. Ради се о широком дијапазону производа 
појединачних произвођача међу којима су најзаступљенији хељда, кромпир, мед и 
аронија. Притом, један од два жабљачка произвођача је компанија Hotel Management 
„Durmitor“ (у чијем саставу између осталог послују хотел „Жабљак“, ресторан „Момчилов 
град“ и фарма оваца) која поседује органски сертификат за овце и јагњад. Како је већ 
раније наведено ова фарма оваца се убраја у једну од већих на Балкану.  На њој се 
производе сертификовани производи – овчије и јагњеће месо, затим овчији кајмак, 
полумасни овчији сир „прљо“ и саљевак (http://www.hmdurmitor.com). Тиме ова компанија 
остварује сопствену производњу појединих врста хране коју пласира у својим хотелско-
угоститељским објектима. Истовремено фарма коју компанија поседује, представља као 
производна локација потенцијални елемент у туристичкој понуди излетничког туризма 
кроз организовање посета фарми са дегустацијом фармерских производа уз упознавање 
туриста са специфичним карактером производа и начином њихове производње. 

Када се ради о прехрамбеним производима са заштићеним географским пореклом 
треба нагласити да се ради о прилично дуготрајном и скупом поступку брендирања и 
маркетинга при чему је претпоставка брендирања производ посебног квалитета, као и 
идентификовање разлике између конкретног производа и производа који се производе 
изван географског простора за који се тражи заштита географског порекла као једним 
видом интелектуалног власништва при чему га „специфичним гарантованим 
традиционалним специјалитетом чини начин производње или сам састав“ 
(http://www.ec.europa.eu). Типичан производ северозападне Црне Горе који испуњава 
наведене претпоставке је пљеваљски сир. На основу тога Служба за пољопривреду 
општине Пљевља покренула је пројекат „Заштита ознака порекла или географске ознаке 
„пљеваљског сира“ на бази Закона о ознакама порекла, географским ознакама и ознакама 
гарантовано традиционалних специјалитета пољопривредних и прехрамбених производа 
(„Службени лист Црне Горе“, бр.18/2011) што отвара могућност да на наведној правној 
основи буде први заштићени црногогорски производ на националном нивоу. Климатски 
услови, географске одлике општине Пљевља, а нарочито специфичан биљни састав ливада 
и пашњака на којим се врши испаша животиња, утичу на препознатљив квалитет и 
сензорне особине пљеваљског сира55 (Mirecki, Konatar, 2014).  

                                                
55 На основу ове анализе карактеристике пљеваљског сира су следеће: изглед (кришке су правилних облика и димензија, без 
деформација и оштећења, дебљине 2–3 cm); боја (бела, бело жућкаста до више жута у зависности од употребљеног млека – овчије или 
кравље); конзистенција (средње чврстине, тесто нежно, порцеланско, може бити ломљиво); пресек (тесто затворено, чврсто, при 
резању, може се ломити. Могућа је појава ретких, мањих шупљина); укус (пријатан, млечно кисео, добро изражен, типичан, умерене до 
мало више сланости); мирис (типичан млечно кисели, јасно изражен у зависности од млека од којег је сир израђен) (Mirecki, Konatar, 
2014). 
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Пљеваљски сир је један од најцењенијих аутохтоних сирева Црне Горе на основу 
чега се поред пласмана у хотелско-угоститељским објектима дестинације испољавају и 
његови мотивски потенцијали за презентације са аспекта туризма, како у самој 
туристичкој дестинацији (традиционална пљеваљска манифестација „Дани пљеваљског 
сира“) тако и ван ње (учествовање Удружења произвођача пљеваљског сира56 на Balkan 
Cheese Festivalu 2014. године у Београду и др.), што све представља бенефит за туризам 
туристичке дестинације северозападне Црне Горе. У периоду док је било активни 
пословни субјекат томе је доприносило и Пољопривредно-земљорадничко предузеће 
„Бајо Пивљанин“57 које је са своје фарме оваца на Пишчу у трговинске маркете пласирало 
пивски скоруп (кајмак) у паковањима са дизајнерски адекватном етикетом. 

Уз пљеваљски сир (поступак заштите у току) и тржишну марку „diva“ 
(дурмиторска изворска вода), својеврсне (незаштићене) гастрономске брендове 
северозападне Црне Горе представљају: скоруп; сир „прљо“, који има малу количину 
млечних масти (око 6%) у односу на пуномасне и масне сиреве; дурмиторски мед и пивска 
медовина, која представља сасвим природно пиће које садржи низак проценат алкохола 
добијеног ферментацијом раствора меда.  

Такође, понуда локалних пољопривредних производа се презентује туристима на 
пијацама и тржницама. Најчешћи производи у понуди пољопривредних произвођача су 
млечни производи (пљеваљски сир, скоруп, лиснати сир, сир „прљо“); сухомеснати 
производи (дурмиторска кастрадина, говеђа пршута, сланина); чајеви од лековитог биља 
(кантарион и др.); природни сокови, џемови и слатка (шумске јагоде, малине и др.); 
сушене печурке; мед; медовина и др.    

Ресторани у дестинацији представљају места гастрономског пласмана 
традиционалних локалних јела и пића. Међу специјалитетима се истичу приганице, 
качамак, смочани качамак, цицвара, масаница, вареника, жетица, кисело млеко, саљевак, 
грушава, скоруп, пљеваљски сир, лиснати сир, јагњећа чорба, чорба од блитве, чорба од 
коприве, пржена поточна пастрмка, кромпир и јагњетина испод сача, кувана јагњетина на 
пари, дурмиторска кастрадина, домаћи јечмени хлеб, пите хељдија и котурача, баклава 
„ружица“ – симбол пљеваљског слатког јела, печурке вргањи и лисичарке, чај од 
кантариона, пивска медовина, дурмиторски мед и др. 

Сва наведена аутентична јела и производи представљају потенцијал за 
гастрономски ужитак туриста уколико се ради о туристима - љубитељима новог 
(neophobic) (Cohen, Avieli, 2004). Гастрономски ужитак је још наглашенији уколико је 
пласиран у ресторану који је својом архитектуром у потпуном сагласју са најбољим 
традицијама локалне архитектуре као што је то ресторан „Сочица“ у Плужинама. 

                                                
56 Удружење је формирано 2013. године и окупља 25 чланова.  
57 Предузеће је основано 1954. године, приватизовано 2007. године, а 2012. отишло у стечај. 
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9. МАТЕРИЈАЛНА БАЗА ТУРИЗМА  
   
  
 Приликом сваког туристичког путовања, као и приликом боравка у туристичком 

месту и туристичким објектима, туристи потроше одређена новчана средства. Та се 
потрошња односи на трошкове путовања, смештаја и исхране, забаве, разоноде, посете 
туристичким атракцијама, културним догађањима и споменицима културе и сл. Да би се 
све наведено могло осигурати морају постојати и делатности које ће организовати 
пружање појединих услуга. Те делатности су саобраћај, угоститељство, трговина, 
туристичке агенције и друге делатности. У основи, имају за циљ осим пружања услуга и 
остварење одговарајућих прихода и добити. Међутим, поред економских делатности, 
услуге туристима пружају и бројне друге делатности (здравство, култура, уметност, 
физичка култура, делатности из подручја сигурности и заштите, заштите у саобраћају). То 
су тзв. друштвене туристичке организације (иницијативне и рецептивне) без којих 
туризам не би могао функционисати ни у свом темељном садржају (Dobre i sar., 2004). 

Материјалну основу за развој туризма чине рецептивни капацитети, саобраћајнице 
и саобраћајна средства, инфраструктурна и супраструктурна основа. За материјалну базу 
карактеристично је да није искључиво у функцији туризма већ да истовремено служи 
потребама низа других група, подгрупа, делатности и грана, односно захтевима 
становништва најразличитијих опредељења. Тако су саобраћајнице подређене потребама 
развоја привреде уопште и нормалног функционисања живота људи. Анализа материјалне 
основе туризма указује на зависност степена њеног развоја, не само од претензија 
појединих просторних целина ка развоју туризма, већ и од њиховог општег привредног 
развоја. Такође, материјална основа се као најакутнији проблем појављује у подручјима 
солидних, али недовољно искоришћених потенцијала, какав је претежно случај у 
планинским регијама (Ромелић, 2008).  

 
  

9.1. САОБРАЋАЈНА МРЕЖА И УСЛОВИ 
  

Саобраћајна мрежа је од пресудног значаја за развој туризма јер дислоцираност 
потражње од туристичке понуде потврђује нужност путовања од места сталног боравка до 
места привременог боравка, односно туристичке дестинације. У вези с тим саобраћајна 
приступачност је веома значајна и при опредељивању туриста за одређену туристичку 
дестинацију. Ово је разумљиво јер трошкови транспорта, поред смештаја и исхране, 
спадају у групу основних туристичких издатака на које је, имајући у виду ценовну 
еластичност, тражња врло осетљива (Bakić, 2000).    

Саобраћајна мрежа је једна од осовина успешног туристичког развоја неког 
подручја, јер заједно са туристичким локалитетом знатно утиче на туристичку 
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валоризацију истог. Међутим, није занемарљив број лимитирајућих фактора који 
отежавају или ограничавају функционално повезивање подручја са непосредним 
окружењем. Неки од тих фактора су: неповољна топографија терена, планински превоји са 
отежаним прелазима, мала акумулација финансијских средстава за већа улагања и сл. 
Природни чиниоци који утичу на распоред саобраћајне мреже могу се, условно, поделити 
на: орографске, литолошко-геотектонске, хидролошке, климатске, екосистемске и 
ресурсно-експлоатационе (Љешевић и сар., 1995). 

Како се њом активирају природна и створена богатства, саобраћајна мрежа може 
бити развојни фактор или имати негативног утицаја на просторни развој уколико није 
добро лоцирана и одговарајуће димензионисана (Ђорђевић, 1995).  Даље, „развијеност 
путева je у директној вези са развијеним подручјем, као и слабо развијеним подручјем, као 
и слабо развијена и неквалитетна путна мрежа са стагнантним и регресивним регионима“ 
(Дерић, Лукић, 1995, 59). 

Колико је развијена саобраћајна мрежа од значаја за туристичку дестинацију 
сагледава се у чињеници да услед лошег квалитета и мале разгранатости путне мреже 
дестинација остаје недоступна, па је готово занемарљива присутност других фактора 
понуде. Стога туристичка дестинација мора, између осталог, располагати 
комуникативним и саобраћајним факторима ради доступности. У вези са тим, туристи на 
свом путу радије бирају пут који пролази кроз атрактивне пределе. Да би се туриста 
определио за кретање одређеним путем веома су важне његове одлике попут квалитета и 
капацитета, положаја у односу на међународне и међурегионалне правце и др.  

Саобраћајни правци везују матична и туристичка подручја (емитивна и 
рецептивна) и чине их једна или више значајних саобраћајница. Ако поседују одређену 
атрактивност, саобраћајни правци могу имати сопствену туристичку вредност и донети 
одређене економске ефекте. Овако туристи уједно постају потенцијални потрошачи 
услуга и садржаја који се налазе уз путне правце којим се крећу (пример пункта на мосту 
на Тари).  
  

Саобраћајна мрежа северозападне Црне Горе је искључиво друмска (карта 11), 
пре свега је важно истаћи магистралног и регионалног значаја, а затим и локалног. 
Магистралне и регионалне саобраћајнице погодују релативно повољном саобраћајно-
географском и туристичко-географском положају истраживаног подручја о чему је раније 
било речи. Осим што поменуте саобраћајнице повезују ово подручје са емитивним 
туристичким просторима, доприносе и његовој транзитности.  
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Карта 11. Саобраћајна мрежа северозападне Црне Горе и осталих делова државе 

(Према Ауто карти Црне Горе; извор: Magic Map, 1:880.000) 
 
Разматрајући почетке развоја саобраћајне мреже истраживаног подручја, пре свега 

је важно поменути пут Никшић – Крново – Шавник (46 km) који је завршен 1907. године 
као прва копнена саобраћајница у Црној Гори, изграђена преко јадранско-црноморског 
развођа којом је подручје Дурмитора повезано са Никшићем (Doderović, Ivanović, 2012). 
Државни пут Шавник – Тара (50 km) је свечано отворен 23.септембра 1934.године58, као и 
бановински пут Вражје Језеро – Жабљак (11 km). 

                                                
58 Овој свечаности присуствовали су изасланик Краља Александра ппуковник г. Бучар; министар грађевина г. Сркуљ; бан г. Сочица; 
митрополит Д-р г. Гаврило; сенатор г. Марко Радуловић, народни посланици, као и мноштво народа из крајева Дурмитора и Санџака 
(Церовић, 1935).   
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Значајан импулс развоју саобраћајне мреже представљало је пројектовање и 
изградња моста (1937–1940. год.) код села Будечевица (мост на Ђурђевића Тари). 
Завршетком овог грандиозног грађевинског пројекта59 (слика 74) може се рећи да је на 
простору северозападне Црне Горе туризам зачет. На Жабљаку је управо 1940. године 
отворен хотел „Дурмитор“, док је поморско предузеће „Зетска пловидба“ организовалo 
кружно путовање којим су били обухваћени и делови истраживаног подручја. Путовање 
од Дубровника до Рисна је било бродом, а затим аутобусом преко Никшића, Жабљака, 
Подгорице до Будве (Марковић, 1976). 

 

 
Слика 74. Грандиозни мост на Тари од изузетног саобраћајног значаја 

Извор: http://www.trekearth.com 
 
Развитак овог дела путне мреже потом је текао континуирано, ка модернизацији 

путних праваца Ђурђевића Тара – Мојковац (1954. године) и Пљевља – Ђурђевића Тара – 
Жабљак (1976. године). Даљим подизањем квалитета саобраћајне мреже постепено су се 
стварали предуслови за долазак већег броја туриста на подручје северозападне Црне Горе. 
При томе саобраћајница Жабљак – Рисан60, чија је градња започета 1995. и која је 
пуштена у промет у децембру 2010. године, представља велики квалитативни искорак у 
погледу саобраћајне повезаности истраживане дестинације. 

У вези са подизањем квалитета саобраћајне мреже неопходно је поред Жабљака 
изградити, односно модернизовати обилазницу преко Његовуђе, с обзиром на то да 
регионална саобраћајница Пљевља – Жабљак – Никшић пролази кроз сам град и током 
туристичке сезоне утиче на стварање саобраћајних гужви што успорава одвијање 
саобраћаја. Деоница пута Буковица – Тушина, на путу Буковица – Боан, реконструисана је 
                                                
59 Mост на Тари je највиши мост за аутомобилски саобраћај у Црној Гори.  
60 Тунел Ивица који се налази на 11. километру пута од Жабљака према Шавнику је са дужином од 2.214 m, после тунела Созина, 
најдужи аутомобилски тунел у Црној Гори.   
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током 2011. године чиме је побољшан квалитет правца нижег ранга алтернативног 
магистралном правцу Жабљак – Рисан. Свакако би и трасу пута Доња Буковица – Превиш 
преко Мљетичка требало реконструисати, имајући у виду да је ова траса алтернативна 
траси Буковица – Боан. Због корисности попречних комуникационих праваца планирана 
је изградња, односно довршетак путног правца Миоска – Боан (са тунелом Семољ дужине 
1.600 m) чиме би била побољшана приступност за посетиоце који путују из правца 
Колашина.  

Изградња магистралне саобраћајнице Жабљак – Рисан и регионалне саобраћајнице 
тзв. Дурмиторски прстен указали су на то да је значај добре путне инфрастуктуре 
предуслов за развој туризма те валоризацију туристичких потенцијала. Реализацијом 
наведене магистралне саобраћајнице је добрим делом отклоњена саобраћајна изолованост, 
имајући у виду „да главни магистрални саобраћајни правци у Црној Гори на релацији 
север–југ или запад–исток мимоилазе подручје“ северозападне Црне Горе. До пуштања у 
промет ове саобраћајнице, кроз северозападну Црну Гору је пролазио само један 
магистрални пут - Шћепан Поље – Даниловград (М-18), обилазећи Жабљак, као примарни 
туристички центар овог подручја (Radović, Cerović, 2002). 

Допринос саобраћајнице Жабљак – Рисан се огледа и у томе што не отвара само 
Жабљак према мору, већ истовремено и према Србији чиме се овај центар додатно 
позиционира на транзитном туристичком правцу. Тако лоциран на полазишту ове 
магистралне саобраћајнице, Жабљак се позиционира на саобраћајној мапи у смислу 
транзитне функционалности као на пример Златибор на који туристи из Србије свраћају 
на путу ка мору и са мора. Ова саобраћајница свакако има развојни значај и за подручје 
Херцегновске ривијере и Боке Которске, стварајући економске претпоставке за развој 
подручја кроз која пролази. Такође, претпоставка је да би се добар део саобраћајa 
усмереног не само према Херцегновској ривијери, већ и према југу Хрватске, односно 
Босне и Херцеговине, могао одвијати овим правцем. Овом саобраћајницом је створена 
основа за валоризацију природних и других потенцијала места и подручја која јој 
гравитирају, а посредно је значајна и због тога јер омогућава преусмеравање дела 
саобраћаја са оптерећене морачке магистрале. Мањкавост саобраћајнице Жабљак – Рисан 
произилази из чињенице да су њеном изградњом села Доња Буковица, Слатина, 
Мљетичак, Боровац, Тушина, Тимар, Баре и Крња Јела релативно одсечена од света због 
чега је онемогућен јавни превоз локалног сеоског становништва. 

Саобраћајница Дурмиторски прстен (R-14) је кружни пут дужине 56 km, који води 
око Дурмитора по тарско-пивској висоравни, обронцима планинских превоја (Седло, 
Пријеспа, Штуоц) и пресеца кањон Сушице. Значајан је не само из разлога што повезује 
две дурмиторске општине, Жабљак и Плужине, већ и што омогућава бољу валоризацију 
туристичких потенцијала ових општина. Поменуту саобраћајницу туристичко 
панорамског карактера одликује афирмативност готово нетакнутог пејзажа са планинским 
и кањонским панорамама изузетно погодним за фото и видео снимања (слика 75). Почиње 
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на Жабљаку (1.456 m нв) и прелазећи преко превоја Седло (1.908 m нв) води кроз 
атрактивне зоне НП „Дурмитор“ и даље ка кањону Пиве, манастиру Пива, Плужинама и 
брани „Пива“.   

 

 
Слика 75. Одмориште поред саобраћајнице Дурмиторски прстен 

Фото: М. Срдановић 
 
Овом саобраћајницом се у значајној мери подиже квалитет туристичке понуде овог 

подручја и истовремено се обезбеђују услови бржег активирања појединих места на овом 
прстену (Radović, 1992). Дурмиторски прстен je потенцијално од великог значаја за 
туристичку привреду јер је овај правац најкраћи приликом повратка учесника сплаварења 
и рафтинга из Шћепан Поља на Жабљак. Такође, пружа могућност туристима да виде 
Дурмитор са свих страна тако што би возилима, моторциклима или бициклима обишли 
планину овим кружним путем. 

Иначе, изразита карактеристика већине саобраћајница северозападне Црне Горе је 
та да се услед орографских услова терена којима пролазе, дуж различитих путних деоница 
отварају бројни видиковци са којих се пружа поглед ка пределима изузетних пејзажних 
вредности што је свакако значајно са аспекта туристичких атрактивности истраживаног 
подручја. Поред поменутог примера Дурмиторског прстена, истичу се и: зона Потарја на 
непосредним прилазима мосту на Тари из правца Пљеваља и Мојковца; видиковци изнад 
Шавника (слика 76) из правца Жабљака; прилази Дурмитору и Жабљаку из правца 
Ђурђевића Таре; видиковци ка Дурмитору и Жабљаку са трасе Жабљак – Штуоц; простор 
у пределу Косанице из правца Пљеваља; акваторија Пивског језера и панорама Плужина 
из правца Жабљака; предели у зони саобраћајница код кањона Невидио, односно уз 
магистрални правац од Жабљака ка Рисну; потом предели око Вражјег и Рибљег језера уз 
саобраћајницу Новаковићи – Његовуђа и читав низ других.   
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Слика 76. Видиковац изнад Шавника 

Фото: М. Срдановић 
 

Резимирајући саобраћајну мрежу северозападне Црне Горе, може се рећи да њену 
окосницу чине магистралне и регионалне друмске саобраћајнице које њоме пролазе и 
истовремено је повезују са ужим и ширим подручјем у земљи и иностранству. Категорији 
магистралних саобраћајница припадају путни правци: 
  

• Шћепан Поље – Плужине – Никшић (M-18/E-762, 85 km), као део магистралног 
правца Сарајево – Подгорица; 

• Жабљак – Рисан (M 4/M 4.1, 139 km) и 
• деоница Градац – Пљевља – Михајловица (граница са Србијом) (M-8, 41 km) - 
представља део магистралног правца Фоча – Нови Пазар.  

                
 Регионалне саобраћајнице које пролазе подручјем северозападне Црне Горе су: 
 

• Пљевља – Жабљак – Шавник – Никшић (R-4/R-5, 132 km); 
• Пљевља – Ђурђевића Тара – Мојковац (R-4, 83 km); 
• Пљевља – Метаљка (R-3, 40 km); 
• Слијепач мост – Вруља – Трлица (R-10, 65 km); 
• Градац – Порос – Шула (R-21, 11 km); 
• Колашин – Боан – Жабљак (R-18/R-5, 84 km) и 
• Дурмиторски прстен (R-14, 56 km). 

  
  

Битну саобраћајну одредницу истраживаног подручја чини његова пограничност. 
Пљевља и Шавник представљају северне и јужне и истовремено најфреквентније улазне 
саобраћајне капије истраживаног подручја. Из тог разлога имају значаја за транзитни 
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туризам. Плужине представљају западну капију, док Жабљак има унутрашњи положај у 
оквиру подручја.   

Комплетнија слика о саобраћајној мрежи северозпадне Црне Горе се може 
представити кроз анализу међусобне повезаности општинских центара овог подручја 
(табела 25) и њихове повезаности са другим центрима изван подручја, која се остварује 
системом магистралних, регионалних и путева локалног значаја.  

 
 

Табела 25.  Међусобна удаљеност општинских центара северозападне Црне Горе (km) 
Општински 
центар Жабљак Пљевља Плужине Шавник 

Жабљак - 60 50 30 
Пљевља 60 - 110 90 
Плужине 50 110 - 70 
Шавник 30 90 70 - 

 
Жабљак је доступан из правца југа из два путна правца. Један се из Подгорице 

одваја ка Никшићу (у коме се сустиче магистрални правац из Рисна) и даље преко 
Шавника. Други правац прати главну магистралну саобраћајницу у континенталном делу 
Црне Горе која повезује север и југ, од Подгорице ка Колашину и даље ка Мојковцу, 
односно Ђурђевића Тари. 

Са саобраћајном мрежом подручја повезан је путним правцима: Жабљак – 
Ђурђевића Тара (према Пљевљима 60 km, лево и Мојковцу 69 km, десно); Жабљак – 
Буковица – Шавник – Никшић (88 km); Жабљак – Шавник – Никшић (72 km) – Рисан (139 
km); Жабљак преко Тодоровог дола (Дурмитор) до Пишча и Плужина (и даље Сарајево, 
десно – Никшић, лево); односно алтернативним правцем: Жабљак – Мала Црна Гора – 
Недајно – Трса – Плужине – Никшић и од Трсе преко Пивске планине до Црквичког Поља 
и Шћепан Поља (даље према Фочи и Сарајеву). 

Пљевља су преко Ђурђевића Таре повезана са Жабљаком, Никшићем и 
Подгорицом, односно Мојковцем. Куриозитет дела регионалне трасе Пљевља – Жабљак је 
успон серпентинама уз кањонску долину Таре од моста на Тари до Жабљака који износи 
650 m на деоници дугој 23 km. Уколико се посматра успон до самог изласка на Језерску 
површ он је и значајно већи на краћем растојању. Преко Вруље имају везу са Јадранском 
магистралом, док су преко Пријепоља повезана са Србијом. Саобраћајницама нижег ранга 
су преко Чајнича повезана са Босном и Херцеговином (Републиком Српском). Једини 
магистрални пут, који пролази општином Пљевља је деоница Градац – Пљевља – 
Михајловица (граница са Србијом) у дужини од 41 km која је део магистралног пута Фоча 
– Градац – Пљевља – Пријепоље – Сјеница – Нови Пазар (220 km). Регионални путеви су 
уз наведену Пљевља – Жабљак и Пљевља – Ђурђевића Тара – Мојковац, Пљевља – 
Метаљка, Слијепач мост – Вруља – Трлица и Градац – Порос – Шула. И поред ових 
праваца, чини се да Пљевља имају недовољну саобраћајну отвореност јер се ови путеви 
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пењу преко превоја (Ковач, 1. 250 m нв; Косаница, 1.260 m нв; Чемерно, 1.300 m нв) па је 
зими отежано одвијање саобраћаја. 

Плужине су повезане магистралним правцем са Никшићем (54 km) на југу и са 
Фочом (55 km) на северу у суседној Босни и Херцеговини (Републици Српској). За 
Плужине и Пиву уопште, магистрални пут Сарајево – Подгорица, односно његова 
деоница Шћепан Поље – Плужине – Никшић, свакако је најважнија саобраћајница, главна 
комуникациона оса која пролази средином овог простора.  

Са Жабљаком су повезане Дурмиторским прстеном преко Трсе, Пишча и 
дурмиторског превоја Седло (1.908 m нв). Трасом преко Јасеновог Поља су повезана са 
Шавником. Ова траса представља и даљу путну алтернативу са Жабљаком. Са Пљевљима 
су повезана преко Жабљака или деоницом магистралне саобраћајнице Фоча – Нови 
Пазар..  

Шавник је повезан путним правцима који су тангирајући и за Жабљак. Везу са 
пивским делом и Плужинама остварује у 28 km удаљеном Јасеновом Пољу ка Никшићу. 
Овај пункт је и раскрсница путева за Плужине, односно Шавник, Жабљак и Пљевља. 
Саобраћајница лошијег квалитета, као алтернатива магистралном правцу Никшић – 
Јасеново Поље – Плужине – Шћепан Поље, води од Петњице преко Пошћења и кањона 
Невидио ка Безујама (и преко Пивског језера ка Рудиницама и даље на магистрални 
правац), односно преко Боричја (и преко Пивског језера ка Плужинама и даље на 
магистрални правац) или преко Пишча изласком на Дурмиторски прстен.  

 

Генерално се може рећи да је саобраћајна мрежа северозападне Црне Горе у 
солидном стању и наглашеног разгранато циркуларног карактера имајући у виду 
ограничавајући фактор рељефа, геотехничке аспекте, те релативно низак степен 
инвестирања у одржавање и ширење за време кризног периода деведесетих година XX 
века. Поредећи квалитет саобраћајне мреже овог простора, као квалитетније се истичу 
саобраћајне мреже пљеваљског подручја (изузев дела путне мреже у пограничном појасу 
са Босном и Херцеговином) и Језерске површи насупрот саобраћајној мрежи Пиве. 
Међутим, посебан проблем у појединим деловима саобраћајне мреже представља 
разарање трупа дела саобраћајница транспортом дрвне грађе тешким теретним возилима 
које ни изблиза нису димензиониране за такав вид саобраћаја. Такође, проблем 
саобраћајне мреже представља и њихово зимско одржавање. Стога треба порадити на 
решавању проблема изолованости током зимских месеци, јер се често дешава да се 
чишћење снега помоћу специјалних машина са ротофрезом подручних секција 
„Црнагорапута“ на појединим деоницама заврши почетком лета. 

Треба рећи да се подручје северозападне Црне Горе у саобраћајном погледу у 
мањој мери ослања и на, генерално, важан железнички правац односно железничку пругу 
Београд – Бар са којом је повезано друмским саобраћајницама. Тако главни центри 
истраживаног подручја везу са овим железничким правцем остварују у Мојковцу 
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удаљеном 69 km од Жабљака, односно 83 km од Пљеваља. Такође, Пљевља везу са 
наведеним железничким правцен остварују и у 32 km удаљеном Пријепољу у Републици 
Србији. Шавник и Плужине везу са железничким правцем Подгорица – Никшић, 
остварују у Нишићу удаљеном 47 km, односно 60 km.  

Генерално у вези са железничким саобраћајем треба имати у виду да је са аспекта 
туризма једним делом изгубио на значају. На то утиче недостатак већег комфора 
туристима са бројним пртљагом и реквизитима за одмор, уколико железничка станица 
није лоцирана на пример при ски центру као што је рецимо случај са Језеринама и 
Колашином.  

Ипак, током марта 2013. године је представљена Студија оправданости и идејно 
решење планиране железничке пруге Пљевља – Бијело Поље – Беране. Пруга која би се 
наслањала на пругу Београд – Бар предвиђена је доминантно за теретни и мешовити 
саобраћај и омогућила би посредну повезаност Пљеваља ка Бару. Коридори трасе 
планиране пруге разрађени су у две деонице: Пљевља – Бијело Поље и Бијело Поље – 
Беране. Свака од деоница је разрађена у пет варијанти у сагласности са условима из 
пројектног задатка. Дужина трасе од Пљеваља до Бијелог Поља би зависно од варијанти 
износила од 59–68 km (http://www.buildmagazin.com).  

Жабљачки аеродром Ковчица је био активан до средине шездесетих година XX 
века и био оспособљен за прихват мањих авиона носивости до 25 путника. „ЈАТ“-ова 
линија Београд – Жабљак на којој је у једном периоду саобраћао авион „даглас ДЦ-3“ је 
била успостављена 1955. године. Старе фотографије са искрцавања путника из „ЈАТ“-ових 
авиона се могу видети у ресторану „Момчилов град“ на Штуоцу изнад Жабљака. 
Некадашњи аеродром у Жабљаку би се потенцијално могао оспособити у хелиодром, 
уколико би инструменти инвестиционе политике показали економску оправданост такве 
инвестиције.  

Као потенцијална локација за изградњу аеродрома за слетање лаких авиона на овом 
подручју је према плановима које је током 2006.године иницирала општина Пљевља 
фигурирала локација на Ђулиној гуки у Пљевљима површине око 55 ha 
(http://www.pljevlja.me).  

Имајући у виду све до сада наведено запажа се да саобраћајнице истраживаног 
подручја нису само спона између рецептивног простора са емитивним простором. Оне као 
врста ресурса уз потребу квалитативног побољшања подлоге на неким трасама, генерално 
имају потенцијал за осмишљавање кружних бициклистичких тура и трка имајући у виду 
разгранат и циркуларан карактер саобраћајне мреже подручја. На бази реализације 
наведеног, као и уз добар плански и маркетиншки приступ (уз сегментирање према 
нивоима значаја) туре и трке би се могле уврстити у туристичку понуду са наглашеним 
ефектима промоције и афирмативности подручја. Тиме би се уз постојећу „mount biking“ 
понуду, која је базирана на природним вредностима, створила још једна понуда у 
сегменту бициклистичке понуде, али на различитим основама. У оквиру овакве понуде 
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требало би порадити на осмишљености укључивања антропогених вредности чиме би се 
појачала њихова привлачност, а постигла би се и боља повезаност елемената туристичке 
понуде уопште. 

Саобраћајнице су изведене директно до већег броја туристичких локалитета 
подручја чиме су они учињени лако доступним. Међу таквим туристичким локалитетима 
издвајају се: Црно језеро; језера Рибље, Вражје и Пошћенско; скијалишта Савин кук и 
Јаворовача; кањон Невидио; полазиште сплавова Шљиванско; манастири Пива и 
Подмалинско; готово цела Језерска површ која је на контакту саобраћајница; извориште 
реке Буковице; Пруташ и Шарене пасови и др.  

Део саобраћајне мреже се такође појављује као материјална база за организовање 
Брдско-брзинске ауто трке, традиционалне спортске манифестације која је уврштена у 
национални календар спортско туристичких приредби 
(https://www.mostovikulture.wordpress.com)..  
  
 

9.2. СМЕШТАЈНО-УГОСТИТЕЉСКИ КАПАЦИТЕТИ 
 
Туристичка привредна функција у простору подразумева одређене специфичне 

предуслове. Значајне компоненте при активирању туристичких простора су: одређена 
природна или друштвена физиономија ужег или ширег простора; инфра и супра 
опремљеност и рецептивна туристичка база (Кабиљо, 1979). 

Рецептивни фактори (посебно у делу смештаја и исхране) спадају у организацијске 
форме темељних садржаја чинећи део понуде без које је незамислива и најмања 
привлачност дестинације. Уређено хотелијерство и ресторатерство су темељ без којих 
није могуће замислити било какву квалитетну услугу туристима (Dobre i sar., 2004).  

Изванредни природни потенцијали северозападне Црне Горе условили су 
пионирске почетке у развоју и организовању туризма још четрдесетих година XX века 
најпре на Жабљаку. Тако је, пред II Светски рат, Жабљак (1938. године) имао мањи хотел 
(власник М. Караџић), три кафане и 12 приватних пансиона, да би 1940. године био 
отворен поменути хотел „Дурмитор“ (акционарско друштво) (слика 77) на иницијативу 
друштва „Дурмитор“ из Никшића. Изградила га је група суоснивача са Стојаном 
Церовићем61 на челу. Тако је лети забележено до 6.000 ноћења домаћих и страних туриста, 
махом Београђана, Дубровчана, Подгоричана.  

                                                
61 Стојан Церовић (Тушина, 1888–1943, Оџаци, Херцеговина) професор Гимназије у Никшићу и новинар. Прво је окупио своје 
предузимљиве рођаке и пословне пријатеље, архитекту Бошка Томића, предузетника Јована Пекића, књижара Илију Кавају. Пројекат је 
урадио архитекта Александар Васић из Београда, а Бошко Томић је водио надзор све до краја градње. Радови су почели у лето 1935. 
године, али за наставак радова није било више новца. Кредит за завршетак радова је добијен од Хипотекарне банке и Момира 
Гломазића, директора најутицајније банкарске институције у Краљевини Југославији. Као хипотека су узете братственичке шуме у 
дурмиторском крају. У исто време док је хотел грађен, Стојан Церовић је издао књигу „Дурмитор: његове лепоте и природно 
богатство“, која је била својеврстан водич и пропагатор природних лепота и богатстава ове планине (http://www.montenegrina.net). 
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Слика 77. Почетак градње хотела „Дурмитор“ 1939. године  

Извор: О. Пјешивац, „Вијести“ 
 

Како је већ поменуто „Зетска пловидба“ је организовала кружно путовање од Дубровника 
до Рисна, па аутобусом преко Никшића, Жабљака, Подгорице до Будве. Увидевши корист 
од туризма Жабљачани су већ пре рата градили веће куће од својих потреба. Акцију за 
унапређење туризма водило је „Друштво пријатеља Дурмитора“ (потом ТП „Дурмитор“). 
Рат је прекинуо туристичку традицију и посету туриста, а у рату Жабљак је страдао 
(бомбардовање и паљење, око 150 жртава). После рата је обновљена туристичка привреда, 
али је посета до 1974. године остала мала. У том међупериоду, већ 1946. године обновљен 
је хотел „Дурмитор“ (1942. био партизанска болница) и изграђен нови хотел „Обнова“ са 
гостионицом и дечије одмаралиште (160 лежаја). У јулу 1954. године на Дурмитору је 
одржан први слет планинара Црне Горе. Хотел „Дурмитор“ је 1959. године модернизован 
(стотину лежаја, ресторан, салон, депанданс, паркинг). Град је следеће године имао 205 
лежаја, па је посета повећана, али лош пут до Жабљака, отворен, па затворен аеродром, 
чинили су Жабљак изолованим. Године 1964. изграђени су бунгалови уз хотел 
„Дурмитор“ (40 соба, 80 лежаја). Подигнуто је и туристичко насеље клуба „Медитеране“ 
(Club Méditerranéé) из Париза (23 кућице, 58 лежаја) и отворен бифе „Црно језеро“. 
Смучарски објекти, изграђени 1961.године, су временом пропали (ски скакаоница од 30 m 
у граду, односно од 60 m код хотела „Дурмитор“), а насеље париског клуба је растурено 
(објекте су преузели студенти, па војска). Године 1968. изгорео је и хотел „Обнова“, као и 
атрактивни савардаци (осам кружних кућица од сламе, трске и дрвета, са 10 соба и 20 
лежаја). Наредне године подигнута је кафана „Обнова“ намењена мештанима и 
пролазницима, а 1970. реновиран је и петоспратни хотел „Дурмитор“. У фебруару 1971. 
године у центру града отворен је нови четвороспратни хотел „Жабљак“ у алпском стилу 
(Марковић, 1976). 
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У вези са наведеним, носилац туристичког развоја и практично најзначајнији 
пословни субјект северозападне Црне Горе у оквиру туристичке делатности је било 
предузеће „Ски центар Дурмитор“ о коме је опширније дато у претходном делу 
дисертације о привредним субјектима у оквиру друштвених карактеристика и услова за 
развој туризма. Приватизацијом овог пословног субјекта угоститељско-туристичке 
привреде 2004.године била је предвиђена обавеза нових власника као инвеститора да се у 
приватизоване хотелске објекте инвестирају средства која би обезбедила подизање 
њихове категоризације што није остварено (изузев за хотел „Жабљак“ 2013.године). 
Најављена реновирања ових објеката, иако су била обавезујућа приватизацијом, за сада су 
остала декларативна и до сада није дошло до улагања већих средстава сходно наведеним 
обавезама (хотел „Језера“; хотел „Планинка“). Тиме је део хотела из „примарне“ групације 
који су представљали окосницу туристичке привреде Жабљака, као туристичког центра 
северозападне Црне Горе, маргинализован, док је најстарији хотел „Дурмитор“ који није у 
функцији и даље на тендеру за приватизацију. Услед тога наведени, некада друштвени, 
хотели готово су практично престали са радом десетак година уназад и тиме изразито 
изгубили на значају јер приватизација која је уследила непосредно пре наведеног периода 
није дала позитивне резултате. Позицију тих хотела су на туристичкој мапи Жабљака 
преузели нови и према смештајним капацитетима мањи хотелски објекти, чиме су 
смештајни капацитети три старија хотела са 700 лежаја практично замењени смештајним 
капацитетима девет новоизграђених хотела са 454 лежаја. 

Генерално, у развоју смештајно-угоститељских капацитета појединачних општина 
северозападне Црне Горе ситуација је различита. Тако је у општини Шавник спроведеном 
приватизацијом дошло до тога да хотели, реновирани („Шавник“) или делом реновирани 
(„Боан“) од стране новог власника, тренутно нису пословно активни. У општини Плужине 
дошло је до одређеног повећања броја лежаја што је резултат отварања етно/еко села са 
бунгаловима. И у општини Пљевља смештајни капацитети су повећани, јер је уз хотел 
„Пљевља“ у новије време отворен читав низ нових малих хотелских објеката. Као што је 
већ поменуто, у општини Жабљак је дошло до супституције једне групе хотела другим и у 
комплементарном смештају до отварања великог броја приватних апартмана чиме је 
дошло до повећања ове врсте смештајних капацитета. То је међутим имало своју 
импликацију на пејзажне вредности унутар НП „Дурмитор“ обзиром да је део истих 
грађен нелегално  о чему је опширније разматрано у претходном делу дисертације о стању 
заштите природе и заштићеним природним добрима у туристичкој понуди и потом у делу 
о планирању туристичког развоја и утицајима туризма на животну средину. 

У вези са приватним апартманима и викенд становима мањкавост у смислу 
пословања у туристичкој делатности, пре свега, Жабљака је што се добрим делом њихови 
корисници не евидентирају као туристи. Са друге стране, приватни смештајни капацитети, 
иако доприносе одређеним економским ефектима својим власницима, не располажу 
значајнијом снагом на тржишту. За позиционирање на тржишту потребни су већи, 
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тржишно способни, смештајни капацитети у добро опремљеним објектима, оријентисани 
на циљне групе, чији су понуда и ниво цена атрактивни током читаве године. У вези са 
тим, два фактора одређују економске ефекте туризма: просечни приходи по госту/дану 
(пансион и ванпансион), као и укупан број ноћења уз узимање у обзир и дневних 
излетника.  

Сагледавајући садашње стање на подручју северозападне Црне Горе, може се рећи 
да према броју и врсти смештајних јединица очекивано предњачи општина Жабљак. 
Затим следе општине Плужине и Пљевља и на крају општина Шавник са најмање 
смештајних објеката како по врсти, тако и по броју (табела 26).  
 

Табела 26. Врсте и број смештајних објеката по општинама северозападне Црне Горе 

 
Општина 

 
Хотел 

 
Мотел 

Апартман, 
пансион, вила, 
бунгалов, 
туристичко 
домаћинство 

Планин. дом, 
планин. 

склониште, 
алпинист. 
бивак 

 
Ауто 
камп 

 
 

Рафтинг 
камп, 
камп 

 
Етно/еко 
село 

 
Одмаралиште 

. 
Укупно 

Жабљак 14 3 11 5 4 - - 1 38 
Пљевља 7 2 5 1 - 3 - - 18 
Плужине 1 - 2 1* - 11 6 - 21 
Шавник 2 - - - - - 3 1 6 
Укупно 24 5 18 7 4 14 9 2 83 

* Спомен дом у Црквичком Пољу. 
 
У складу са поменутим односом је и расподела смештајних капацитета по 

општинама истраживаног подручја. Тако су смештајни капацитети убедљиво највећи у 
општини Жабљак (51,4%), потом у општини Плужине (26,5%) и Пљевља (14,5%), док је у 
општини Шавник свега 7,6% смештајних капацитета северозападне Црне Горе (табела 27). 
Конкретно хотелски смештај, као најзначајнији је најзаступљенији у општинама Жабљак 
са 59,4% и Пљевља са 58,4%  у укупним смештајним капацитетима наведених општина 
Насупрот овим општинама, хотелски смештајни капацитет најмање је заступљен у 
општини Плужине (5,5%). При томе, општина Жабљак има највеће учешће хотелског 
смештаја у укупним хотелским капацитетима подручја са 70,2%. 

 

Табела 27. Смештајни капацитети у смештајним објектима по општинама  
северозападне Црне Горе 
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Х
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о 
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Ра
ф
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ка
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/е
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ел
о 

 

О
дм
ар
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иш
те

 

У
ку
пн
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Жабљак 838* 71* 20 150*** 130 200 - - - 1.409 
Пљевља 232 20 - 90 25 - 30 - - 397 
Плужине 40 - - 27 40 - 450 170 - 727 
Шавник 83 - - - - - - 90 35 208 
Укупно 1193 91 20 267 195 200 480 260 35 2.741 

* Нису обухваћени смештајни капацитети хотела „Дурмитор“ и „Језера“. 
** Нису обухваћени смештајни капацитети мотела „Корман“. 
*** Смештајни капацитети надмашују назначене. 
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У даљем тексту биће детаљније представљени смештајно-угоститељски објекти, 
односно капацитети по општинама северозападне Црне Горе о којима је велики део 
података прикупљен током теренског истраживања, а на основу којих је и значајним 
делом формирана табела 27.   

 
• СМЕШТАЈНО-УГОСТИТЕЉСКИ КАПАЦИТЕТИ ОПШТИНЕ ЖАБЉАК  

 
До 2000. године смештајну понуду Жабљака чинили су генерално смештајни 

објекти „Ски центра Дурмитор“ уз приватни мотел (сада хотел) „Бјелобор“, који су раније 
наведени као део „примарне“ групације хотела.  Након 2000. године и поменуте, 
практично, неуспешне приватизације уследила је изградња групе малих хотела који сада 
уз реновирани хотел „Жабљак“ чине доминантну смештајну понуду Жабљака. 

 

Хотели и мотели. „Примарну“ групацију хотела и мотела су чинили или чине 
хотели: „Дурмитор“, „Жабљак“, „Језера“ и „Планинка“; мотели „Радован Лука“, „Тара“ и 
„Корман“ и војно туристичко одмаралиште „Жабљак“  
 

• Хотел „Дурмитор“ изграђен је као што је поменуто 1940. године. Има 160 
лежаја. 

•  Хотел „Жабљак“ налази се у центру Жабљака (слика 78). Овај хотел послује у 
оквиру компаније „Hotel Management Durmitor“. Изграђен је 1971. године. Има 26 
смештајних јединица, односно 54 лежаја. Као што је раније поменуто, хотел је 
отворен након реновирања у јулу 2013.године након реновирања које је започето 
2012. године.  

 

 
Слика 78.  Реновирани хотел „Жабљак“ 

Извор: http://www.hmdurmitor.com 
 

У ранијем периоду рада објекат је био категорије две звездице, док је након 
реновирања категорисан са четири звездице. У изради ентеријера хотела су 
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коришћени природни материјали, при чему се водило рачуна да у ентеријер буду 
складно укомпонована дизајнерска решења са локалним мотивима, односно 
пејзажима (слика 79). 
 

 
Слика 79.  Ентеријер хотела „Жабљак“ 

Извор: http://www.hmdurmitor.com 
 

• Хотел „Језера“ налази се око 400 m од центра Жабљака и око 2,5 km од Црног 
језера. Изграђен је 1978. године. Извођач радова је било грађевинско предузеће 
„Пелагонија“ из Скопља. Хотел има две звездице, капацитета је 220 лежајева и 
налази се у саставу компаније „Hotel Management Durmitor“. Обзиром да је 
потребно реновирање објекта, исти није у функцији. 

• Хотел „Планинка“ располаже са 320 лежаја. Изграђен је 1981. године, а извођач 
радова је било поменуто грађевинско предузеће „Пелагонија“. Послује у саставу 
ХТП „Приморје“ из Тивта. Урађен је пројекат изградње новог хотела обзиром да је 
у плану рушење постојећег. 

• Мотел „Радован Лука“ код села Тепца је смештен на платоу поред реке Таре на 
надморској висини од 550 m. Намена му је за смештај рафтера и планинара. 
Изграђен је 1989. године и у власништву је НП „Дурмитор“. Капацитета је 60 
лежаја у двокреветним и четворокреветним собама.  

• Мотел „Тара MБ“ се налази поред моста на Ђурђевића Тари (слика 80) и 
изграђен је 1974. године. Има пет соба са десет лежајева, ресторан са 60 места и 
терасу са 90 места, као и паркинг. Пословао је у саставу „Ски центра Дурмитор“, 
да би потом 2007.године био продат Друштву за производњу, промет и услуге 
„Еxport-import Jauza“ д.о.о. из Херцег Новог. Привредни суд у Подгорици је 2011. 
године отворио стечајни поступак над тим предузећем. Након тога, објекат је 
купио „МБ Турист“ д.о.о. (у чијем саставу послује хотел „МБ“ на Жабљаку) па је 
након реконструкције отворен у јуну 2013. године. 
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Слика 80.  Мотел „Тара МБ“ 
Извор: http://www.mbturist.com 

 
• Мотел „Корман“ се налази у Његовуђи. Пословао је у саставу „Ски центра 
Дурмитор“ и 2007. године је продат фирми „Скајлак“ из Улциња. Објекат је ван 
функције. 

• Војнотуристички комплекс „Медитеран“ (раније војно одмаралиште 
„Жабљак“) се налази у насељу Отока непосредно уз пут према Црном језеру од 
кога је удаљен око 200 m. Комплекс чине ресторан са рецепцијом, 18 бунгалова, 
котларница и мали паркинг (слика 81). Оснивач комплекса је био париски Клуб 
Медитеран (Club Méditerranée), да би комплекс потом био преузет од стране 
Југословенске народне армије (ЈНА), затим Војске Југославије (ВЈ) - пословао у 
саставу Војне установе „Рибница“ (Подгорица), а сада је у државној својини Црне 
Горе. Влада Црне Горе је у децембру 2013.године објавила Јавни позив за учешће 
на међународном јавном тендеру за издавање у дугорочни закуп овог комплекса, 
да би до измене Јавног позива дошло у јуну 2015.године. Туристички комплекс је 
неактиван десетак година уназад  (http://www.savjetzaprivatizaciju.me). 
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Слика 81. Војнотуристички комлекс „Медитеран“ 

Извор: ВТА, Београд 
 

• Рент а виле / Бунгалови су скуп од 15 типских објеката саграђених 1985. године 
на традиционалан начин од чамових облица. Пословале су као издвојени сегмент 
хотела „Језера“ у оквиру „Ски центра Дурмитор“ након чије приватизације су у 
саставу  компаније „Hotel Management Durmitor“. Налазе се 800 m од центра 
Жабљака на путу према Црном језеру.  

• Бунгалови хотела „Дурмитор“ су припадајуће хотелу „Дурмитор“.  Чине их 13 
засебних објеката који су заједно са хотелом, као што је раније наведено, на 
тендеру за приватизацију. 

 
 Нову групацију хотела на Жабљаку чине хотели: „Ски“, „Полар стар“, „Соа“, 

„Енигма“, „Горске очи“, „Јавор“, „МБ“, „Златни бор“, „Бјелобор“ и „Ловац“.  
 

• Хотел „Ски“ има категорију четири звездице и налази се 500 m од центра 
Жабљака. Располаже са 60 лежаја распоређених у једнокреветним и двокреветним 
собама и апартманима. Располаже и рестораном, аперитив баром, базеном, сауном, 
теретаном, гаражама и паркинг простором (http://www.skihotelzabljak.com). 

• Хотел „Полар стар“ има категорију четири звездице. Налази се у насељу Борје, 4 
km од центра Жабљака у правцу Пљеваља. Отворен је у јулу 2010. године и 
послује у оквиру фирме „Аrco Iris“ из Подгорице. Добитник је награде „Wild 
beauty award“ Националне туристичке организације за најбољи континентални 
хотел Црне Горе за 2010. годину. У собама и апартманима (класик, студио, 
дуплекс и „suite“) располаже са 52 лежаја. Такође у понуди има и шест „VIP“ вила. 
У понуди има конобу, вински бар, собу за масажу, парно купатило и сауну 
(http://www.polarstar.me). 
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• Хотел „Соа“ има категорију четири звездице. Налази се на стази ка Црном језеру 
у непосредној близини хотела „Језера“. Смештајни капацитет објекта је 36 лежаја 
распоређених у 18 смештајних јединица (http://www.hotelsoa.me). 

• Хотел „Енигма“ са категоријом три звездице налази се на удаљености 1,2 km од 
центра Жабљака у правцу Пљеваља (слика 82). Има 48 лежаја у 18 соба, од којих 
су десет двокреветних, четири трокреветне и четири апартмана. Располаже 
националним рестораном „Ђедовина“ (капацитета 70 места), камин салом 
(капацитета десет места), аперитив баром, ноћним клубом и играоницом за децу. 
Саграђен је 2005. године. 

 

 
Слика 82. Хотел „Енигма“ 
Извор: http://www.booking.me 

 
• Хотел „Горске очи“ има категорију три звездице и располаже са 85 лежаја у 32 
собе. Налази се у центру Жабљака и са пословањем је почео 2008. године у оквиру 
ПИО „Улцињ“. Поседује ресторан, аперитив бар и теретану 
(http://www.hotelgorskeoci.me). 

• Хотел „Јавор“ има категорију две звездице и располаже са 15 лежаја и 
националним „Eco“ рестораном. Налази се у центру Жабљака. Послује у оквиру 
„Аpo Export“. Почео је са радом 2001. године (http://www.durmitor.in). 

• Хотел „МБ“ са категоријом две звездице налази се у залеђу центра Жабљака. Има 
48 лежаја распоређених у 24 двокреветне, трокреветне или четворокреветне собе. 
Хотел је добитник награде „Wild beauty award“ Националне туристичке 
организације за најбољи хотел у планинском делу Црне Горе за 2006. годину 
(http://www.mbhotel-mn.me). 

• Хотел „Златни бор“ има категорију две звездице. Располаже са 15 студио 
апартмана, националним рестораном, камин салом и две летње баште. У склопу 
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хотела „Златни бор“ налази се и хотел „Бјелобор“ у непосредној близини. Послују 
у саставу фирме „Бјелобор д.о.о.“ (http://www.hotelbjelobor.com). 

• Хотел „Бјелобор“ располаже са 20 соба, седам петокреветних апартмана и четири 
полуапартмана, рестораном и кафе баром. Саграђен је као мотел 1998. године. 

• Хотел „Ловац“ у категорији две звездице је отворен у јуну 2013. године. Налази 
се на улазу у Жабљак из правца Пљеваља. Располаже са 68 лежаја у четири 
двокреветна, десет трокреветних и шест петокреветних апартмана 
(http://www.hotel-lovac.me). 

 
 Хостели. Као тип смештајних објеката, хостели су веома популарни, нарочито 

међу млађом популацијом. На Жабљаку се налази један хостел. 
 

•  Хостел „Hikers Den“  је у центру Жабљака. Отворен је у мају 2013.године. У 
понуди има 20 лежаја у структури четворокреветних, петокреветних и 
шестокреветних соба. Добитник је годишње светске хостел награде „HOSCARS“62 
за хостел бр.1 у Црној Гори за 2015.годину  (http://www.hostelzabljak.com).   
 
Апартмани и приватан смештај. Код апартманског и приватног смештаја 

издвајају се: рента виле „Калимеро“, вила „Зеленбор“, апартмани „Sun Village“, 
„Павловић“, „Дурмиторски бунгалови“, „Family“, „Дормио“.   
 

• Рента виле „Калимеро“ се налазе у Јаворовачи, 500 m од центра Жабљака 
(http://www.rentavilecalimero.co.me). 

• Вила „Зеленбор“ има 6 соба. Налази се на обали Зминичког језера и послује у 
саставу „Бјелобор д.о.о.“ уз поменуте хотеле. 

• Апартмани „Sun Village“ налазе се у непосредној близини Савиног кука. Имају 
смештајни капацитет од 18 лежаја распоређених у три шестокреветна апартмана 
(http://www.sunvillage.me). 

• Апартмани „Павловић“ су од центра Жабљака удаљени 900 m и налазе се у 
насељу Тмајевци. Располажу са два објекта која имају смештајни капацитет за 70 
особа. Структуру деветнаест смештајних јединица чине: две двокреветне собе, 
једна трокреветна соба, дванаест четворокреветних апартмана и четири 
петокреветна апартмана.  

• Апартмани „Дурмиторски бунгалови“ се налазе на удаљености око 1 km из 
правца Пљеваља према центру Жабљака. Чини их пет бунгалова укупног 
смештајног капацитета за 20 до 25 особа. Послују у оквиру „Пивљанка д.о.о.“ 
(http://www.durmitorski-bungalovi.com). 

• Апартмани „Family“ налазе се уз скијалиште Јаворовача. Имају осам апартмана 
(http://www.family-apartmani.me). 

                                                
62 „Hostelworld.com Customer Annual Ratings“ је награда која се додељује  за текућу годину на основу коментара корисника хостела у 
претходној години (http://www.hostelworld.com). 
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• Пансион „Дормио“ налази се педесетак метара од кафе-ресторана „Двориште“ у 
центру Жабљака. Поред квалитетног смештаја гостима је на располагању и 
„Ледена дворана“ у којој могу играти стони тенис или одрадити лагани фитнес или 
тренинг. Капацитет смештаја је 18 кревета у двокреветним и трокреветним собама, 
а концепт пансиона је ноћење са доручком  (http://www.drumiputokazi.com). 

 

Планинарски домови, бивци и склоништа. На Дурмитору постоје три 
планинарска дома, један бивак и два планинарска склоништа.  

 

• Планинарски дом код Шкрчких језера налази се на 1.723 m нв. Располаже са 30 
лежаја у заједничким просторијама, кухињом и трпезаријом. Отворен је од 
половине јуна до краја септембра. Дом је у власништву НП „Дурмитор“. Постоји 
могућност подизања шатора око дома уз новчану надокнаду јер се ради о 
територији националног парка.  

• Планинарски дом у Сушици налази се у непосредној близини Сушичког језера. 
Има капацитет 20 лежаја, а постоји и могућност подизања шатора. Отворен је 
током летњих месеци.   

• Планинарски дом „Невиђен'о“ је удаљен око 1 km од центра Жабљака.  Састоји 
се из четири новоизграђена објекта са 15 соба и пет апартмана укупног капацитета 
50 лежаја, као и ресторанског дела (http://www.durmitormount.com). 

• Алпинистички бивак („Растков бивак“) налази се у западном делу Велике 
Карлице на 2.020 m нв. Подигнут је 1973. године од стране алпинистичког одсека 
Београд у спомен на проф. др Растка Стојановића63. У бивку постоји могућност 
смештаја до 12 особа. Отворен је током целе године. Нема извора воде. Има 
изузетан положај за вршење успона у стенама Савиног кука и Шљемена. Прилаз је 
од Црног језера на отприлике око 2,5 сата хода.  

• Планинарско склониште на Локвицама на око 1.800 m нв налази се на правцу 
планинарских стаза из Жабљака. У њему се може сместити до 8 особа. Прилаз 
склоништу је од Црног језера за око 1,5 сат хода. Отворен је током целе године. 
Око склоништа постоји могућност подизања шатора. На Локвицама постоји мали 
извор питке воде, што је од изузетног значаја за планинаре. 

• Планинарско склониште „Аустријска кућа“ је отворено у јулу 2014. године на 
Штуоцу, на удаљености 12 km од Жабљака. Домаћин куће је Планинарски клуб 
„Дурмитор“. Овде је омогућен боравак за десет људи. Склониште је отворено у 
периоду 10. јул – 15. октобар. 

 
Кампови. Према Закону о туризму („Службени лист Црне Горе “, бр.61/2010) 

камп је „угоститељски објекат са минималним капацитетом од десет смештајних 

                                                
63 Др Растко Стојановић (1926–1972), професор Математичког факултета Универзитета u Београдu, алпиниста и планинар који је често 
боравио на Дурмитору. 
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јединица у којем се гостима пружају услуге: камповања (смештаја на уређеном простору 
на отвореном – на камп месту и/или камп парцели), смештаја у грађевинским јединицама 
(у кућицама у кампу, бунгаловима и сл.), остале услуге у функцији туристичке потрошње, 
могућност бављења спортом или другим облицима рекреације на простору на отвореном у 
кампу, као и друге угоститељске услуге“. Министарство одрживог развоја и туризма Црне 
Горе донело је Правилник о класификацији минимално-техничким условима и 
категоризацији кампова („Службени лист Црне Горе “, бр.61/2011) према којем се врста 
услуга класификује у камп, камп насеље, камп одмориште са „mobilhome“ и камп у 
дивљини, а категоришу се у камп и камп насеље, са једном до пет звездица. Ауто кампови 
на Жабљаку су: „Код Боће“, „Иван до“, „Развршје“ и „Млински поток“. 

 

• Ауто камп „Код Боће“ има 2000 m2 ограђене површине. Изградња кампа је 
започета 2007. године. Налази се у Развршју код Жабљака. Ауто камп чини: 11 
двокреветних кућица (бунгалова); 50 шаторских места и 30 ауто места за камп 
приколице; четири туш кабине, шест wc-a, девет умиваоника; три места за прање 
веша и планинарских ципела; три места за сушење веша, четири ладника за седење 
и одмарање за по 20 особа; два места за ложење ватре и спремање роштиља; 
кухиња са расхладним уређајима, шпоретом и посуђем, трпезарија за 30 особа и 
паркинг. Захваљујући широкој понуди и квалитету услуге уврштен је у брошуру за 
кампере „2012 ADAC Stellplatz Ohrer“ и носи ознаку ADAC64 квалитета 
(http://www.kampkodboce.me). 

• Ауто камп „Иван до“ налази се у Иван долу код Жабљака. Располаже са 
урeђеним местима за 30 камп приколица и са уређеним местима за око 100 шатора 
(http://www.autocamp-ivando.com) 

• На Жабљаку раде и aуто камп „Развршје“ (http://www.durmitor-autocamp.com) и 
аутокамп „Млински поток“. 

 

На основу пројекта „5 у 5“ (5 кампова у 5 Националних паркова) припремљеног од 
стране Министарства одрживог развоја и туризма Црне Горе и Немачке организације за 
међународну сарадњу (GIZ65) планира се уређење простора у непосредној близини 
војнотуристичког комплекса „Медитеран“ (раније војно одмаралиште „Жабљак“) за 
потребе ауто кампа.  

 

Ресторани. Неки од познатијих ресторана на Жабљаку су: „Јаворовача“, 
„Момчилов град“, „Монтана“, „Колиба“, „Дурмиторско сијело“, „Извор“, „Двориште“ и 
„Црно језеро“ (ранији ресторан, својеврстан симбол Жабљака).  
 

                                                
64 Allgemeiner Deutscher Automobil Club. 
65 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. 
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• Ресторан „Јаворовача“ који је изгорео у пожару у јануару 2009. године је поново 
изграђен и отворен у децембру 2010.године. Ресторан има капацитет од 120 места 
и терасу капацитета 150 места. Налази се уз скијалиште Јаворовача. 

• Ресторан „Момчилов град“ налази се испод планинског врха Штуоц на 1820 m нв 
око 6 km од центра Жабљака (слика 83). Има капацитет око 150 места. 

 

 
Слика 83. Ресторан „Момчилов град“ 

Фото: М. Срдановић 
  

• Ресторан „Монтана“ се налази у подножју Савиног кука. Има капацитет од 40 
места у ресторану и 100 места на тераси.  

• Ресторан „Дурмиторско сијело“ се такође налази у подножју Савиног кука. Има 
капацитет од 90 места у ресторану и 60 места на тераси. Овај, као и ресторан 
„Монтана“ у власништву су ДОО „Туристички центар Дурмитор“ и издати су под 
закуп ДОО „Кастел“ из Подгорице. 

• Ресторан „Колиба“ налази се у подножју Савиног кука. Има капацитет од 30 
места у ресторану и 40 места на тераси 

• Ресторан „Извор“ се налази на око 3 km од центра Жабљака. Има капацитет од 50 
места. 

• Кафе–ресторан „Двориште“ представља склоп традиционалне архитектуре и 
материјала са квалитетном понудом и савременим музичко визуелним програмом. 
Од зиме 2005. године ради као кафе-ресторан са квалитетном понудом здраве 
домаће хране. Осим тога што представља аутентичан склоп старих материјала, 
савременог дизајна и уређења простора, његову специфичност представља 
могућност трансформације у разне варијанте мултифункционалног простора, који 
је у могућности да прими преко 150 гостију.  
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• Ресторан „Црно језеро“ који се налазио на обали Црног језера је изгорео у 
пожару у децембру 2010. године и тиме је у приличној мери осиромашена понуда 
НП „Дурмитор“ обзиром да је био најпозантији ресторан Жабљака. Оно што би 
требало предузети јесте практично изградња реплике тог ресторана, али по том 
питању у НП „Дурмитор“ за сада није ништа урађено, премда су у међупериоду 
постојале намере да се постави отворени шанк. 

 
 
• СМЕШТАЈНО-УГОСТИТЕЉСКИ КАПАЦИТЕТИ ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА  

 
Хотели и мотели. На подручју општине Пљевља постоји већи број хотела и мотела 

и сви се налазе у Пљевљима. Међу хотелским смештајним капацитетима су хотели: 
„Пљевља“,„Franca“,„Делта“,„14. јул“, „Голд“, „Оаза“, и „24. јул“. Ту су и два мотела - 
„Водице“ и „Крстац“. 
 

• Хотел „Пљевља“ има категорију три звездице. Представља једно од обележја 
Пљеваља (слика 84). Изграђен је 1969. године, а са радом почео 1970. Од 2005. 
године послује под називом АД „Хотел Пљевља“Располаже са 72 лежаја 
распоређених у 18 једнокреветних, 18 двокреветних соба и три апартмана. У 
саставу хотела су национални ресторан и кафана са летњом терасом. 
(http://www.hotelpljevlja.com). 
 

 
Слика 84. Хотел „Пљевља“ 

Извор: http://www.skyscrapercity.com 
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• Хотел „Franca“ је отворен у септембру 2012. године и категорисан је са четири 
звездице. Смештајни капацитет чини 54 лежаја (24 двокреветне собе и два „lux“ 
апартмана). Поседује ресторан и конференцијску салу. 

• Хотел „Делта“ је отворен у августу 2009. године и послује у оквиру „ДМ Делта“. 
Има 20 лежаја и ресторан (http://www.hoteldelta-pv.com). 

• Хотел „14. јул“ има две звездице. Смештајни капацитет објекта је 10 лежаја. 
• Мали хотел „Голд“ је категорисан са четири звездице. Смештајне капацитете 
чини 32 лежаја. Уз ресторан и смештајне капацитете поседује и конгресну салу. 

• Мали хотел „Оаза“ је категорисан са три звездице. Има 14 лежаја распоређених у 
четири собе, два полуапартмана и једном апартману. 

• Гарни хотел „24. јул“ има две звездице. Смештајни капацитет му је 30 лежаја 
• Мотел „Водице“ послује при Радној Јединици „Зеленило“ Јавног предузећа 

„Чистоћа“. Налази се у парку Водице поред реке Брезнице. Поседује две 
двокреветне собе и апартман, као и ресторан, клуб бар и клуб за седење. 

• Мотел „Крстац“ се налази у центру Пљеваља. Отворен је 1999. године. Има 12 
соба. Ресторан има капацитет 80 места и летњу башту са 50 места. 

 
Апартмани и пансиони. Део смештајних капацитета у општини Пљевља 

обезбеђен је и у апартманима и пансионима. Ради се о апартманима „Таша“ и „Фараон“ и 
пансионима „Excellent“ и „Требовина“. 
 

• Апартмани „Таша“ су отворени у октобру 2011. године. У њиховом  саставу 
послују ресторан „Таша“ са четири звездице и апартмани „Таша“ са три звездице. 
У смештајном делу имају осам соба и два апартмана (http://www.restorantasa.me). 

• Апартмани „Фараон“ у понуди имају 33 лежаја у пет једнокреветних соба, пет 
двокреветних соба и шест апартмана. 

• Пансион „Excellent“ има капацитета 10 лежаја. 
• Пансион „Требовина“ налази се у непосредној близини Хусеин Пашине џамије у 
центру града и има капацитет 14 лежаја.. 

  
Кампови и имања. Овим врстама смештајних капацитета у општини Пљевља 

припадају кампови „Мост“, „Кљајевића Лука“ и „Дрно Брдо“, као и имање „Вучји крш“.  
 

• Камп „Мост“ се налази код моста на Тари. Камп има ресторан, бунгалове и 
паркинг  (http://www.tarakularaft.com). 

• Камп „Кљајевића Лука“ се налази у Ђурђевића Тари. Нуди смештај у 
бунгаловима и кућерима – минијатурним чобанским кућицама за две особе. 
Поседује простор за камповање  (http://www.tara-rafting.info).  
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• Камп „Дрно Брдо“ се налази на истоименом узвишењу у Косаници на путу 
Жабљак - Пљевља и погодан је као свратиште за планинаре и бициклисте. 

• Имање „Вучји крш“ налази се на удаљености 800 m од моста на Тари у правцу 
Пљеваља. У смештајној понуди има 15 лежаја у пет соба и једном апартману 
(http://www.montebramis.com). 

 
На Битинском пољу, које се налази у близини регионалног пута Пљевља – 

Ђурђевића Тара и удаљеном 30 km од Пљеваља, на имању породице Шљука НВО 
„Кораци“ је од 2010. године уз донацију USAID започела изградњу објекта „Mount Joy 
ranch“ за смештај особа које су у програму хипорехабилитације, односно хипотерапије. 
Планирано је да објекат има 25 лежаја. Ту су изграђени дечје игралиште, полигон за обуку 
за јахање са рампом, боксови за коње за које је организована школа јахања. Такође на 
Битинском пољу је започета изградња планинарског дома који би требао да има 
смештајни капацитет од 25 лежаја у шест соба.  
 

Ресторани и кафеи. У општини Пљевља постоји већи број ресторана и кафеа. 
Међу овим угоститељским објектима најпознатији су ресторан „Милет башта“ и кафе 
„Coffee Vila“. Вредни помена су и ресторани „Три шешира“ на Моћевцу и „Роди годино“ 
на Косаници 
 

• Ресторан „Милет башта“ је категорисан са три звездице. Изграђен је од 
дрвених облица са 9 хладника несиметрично распоређених, капацитета 60 места у 
зимском и 250 у летњем периоду. 

• Кафе „Coffee Vila“ у понуди има велики избор чајева и топлих и хладних 
напитака, коктела и купова (http://www.coffeevila.com). 

 
 

• СМЕШТАЈНО-УГОСТИТЕЉСКИ КАПАЦИТЕТИ ОПШТИНЕ ПЛУЖИНЕ  
 
У општини Плужине постоји само један хотел. Ради се о хотелу „Пива“. Сличан 

хотелском типу смештајног објекта је и Спомен дом у Црквичком Пољу.  
 

• Хотел „Пива“ у Плужинама саграђен је 1983. године и једини је хотел у Пиви 
уопште. Раније је чинио окосницу УТП „Пива“ из Плужина, а потом је 
приватизован од стране компаније „Царине“ из Подгорице, па затим од Хотелске 
групе „Будванска ривијера“, која га је убрзо након куповине понудила у закуп. 
Хотел има 40 лежаја распоређених у 18 двокреветних соба и једном апартману. 

• Спомен дом у Црквичком Пољу је изграђен 1981. године. Реновиран је у оквиру 
пројекта „Подршка развоју туризма на северу Црне Горе“ вођеном од стране 
италијанске невладине организације COSV (Coordinamento delle organizzazioni per 
il servizio volontario). Располаже са 40 лежаја, рестораном и амбулантом. 
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Туристима су на располагању бицикли, компаси и ски опрема са крпљама, 
обзиром да је у близини на локалитету Граба нордијска ски стаза 
(http://www.pluzine.travel). 

 
Туристичка домаћинства и бунгалови. Посебне врсте смештајних капацитета на 

подручју општине Плужине представљају туристичко домаћинство „Вуковић“  и 
бунгалови „Конак“ 
 

• Туристичко домаћинство „Вуковић“ у смештајној понуди има трокреветне собе 
и четворокреветне апартмане са укупно 15 лежаја. Такође има и ресторан „Звоно“ 
са 60 места (http://www.zvono.me). 

• Бунгалови „Конак“ се налазе у Плужинама на обали Пивског језера. 
Једнокреветни и двокреветни бунгалови имају 12 лежаја 
(http://www.konakapartmani.com). 

 
Етно села. Према Закону о туризму („Службени лист Црне Горе “, бр.61/2010) 

етно село је „врста угоститељског објекта за пружање услуга смештаја и припремања и 
услуживања хране и пића, смештеног у сеоском амбијенту, са најмањим капацитетом од 
седам смештајних јединица, које се налазе у кућама изграђеним у традиционалном и 
аутентичном стилу, који одсликава културу и историјско наслеђе тог поднебља и у којима 
се храна припрема и служи на начин карактеристичан за то подручје“.  

Нови „Правилник о категоризацији и класификацији хотела и других видова 
смештајних објеката“ Министарства туризма и заштите животне средине Црне Горе 
предвиђа још једну нову категорију село (дрвених) колиба као туристичко насеље. Ова 
категорија омогућава предузетницима да учествују у циљаном развоју туризма 
заснованом на природи. Село колиба сматра се за специфичан бренд туристичких 
смештајних капацитета Црне Горе. Туристичка насеља у традиционалном стилу, са 
дрвеним бунгаловима и кућама, представљају новину у овом подручју. 

У општини Плужине постоји више етно, односно еко села. Етно села су 
„Монтенегро“ и „Јокановић“, а еко села - „Југославија“, „Излазак“ и „Милогора“.  и  
„Meadows“. 

 

• Етно село „Монтенегро“ у Брезнима отворено је као прво етно село у Црној 
Гори у мају 2006. године. У саставу има 22 бунгалова - колибе (медене, камене и 
кањонске), конобу „Комарница“ и пивски клуб. Организује бициклистичку трку 
„Путевима Баја Пивљанина“ у сарадњи са бициклистичким клубом „Перун“, чији 
су чланови  професионално маркирали шумске путеве (http://www.etno-selo.me). 

• Етно село „Јокановић“ у Трси има ресторан и три двокреветне колибе, као и три 
петокреветна апартмана (http://www.etno-selo-jokanovic.me). 
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• Еко село „Југославија“ се налази у Црквичком Пољу. Поседује седам бунгалова 
(двокреветни, четворокреветни) са укупно 20 лежаја и рестораном 
(http://www.ekoseloyu.com). 

• Еко село „Излазак“ се налази у селу Рудинице. Смештајни капацитет еко села 
(слика 85) чини девет кућица (пет двокреветних, три четворокреветне и апартман). 
У саставу је и ресторан „Колиба Излазак“ (http://www.etno-selo-izlazak.me). 

 

 
Слика 85. Еко село „Излазак“ 

Извор: http://www.etno-selo-izlazak.me 
 

• Еко село „Милогора“ се налази у селу Трса удаљеном 13 km од Плужина и 46 km 
од Жабљака. Поседује пет двокреветних бунгалова изграђених у традиционалном 
стилу (http://www.milogoratrsa.co.nr). 

• Еко село „Meadows“ се налази у Брезнима и отворено је у јуну 2011. године. Има 
шест трокреветних бунгалова (http://www.meadows-eco.com). 

 
Рафтинг кампови. Међу туристима веома популарне смештајне капацитете у 

општини Плужине представљају рафтинг кампови. Међу значајнијима су кампови: 
„Модра ријека“, „Tara tour“, „Граб“, „Брштановица“ и „Green“ 
 

• Камп „Модра ријека“ се налази у Шћепан Пољу. Камп (слика 86) располаже са 
око 70 лежаја у дрвеним кућама са терасама наднесеним над Тару и засебним 
двокреветним бунгаловима и рестораном (http://www.monteriver.com). 
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Слика 86. Камп „Модра ријека“ 
Извор: http://www.monteriver.com 

 
• Камп „Tara tour“ се налази у Шћепан Пољу. Поседује двокреветне и трокреветне 
бунгалове и ресторан (http://www.tara-tour.com). 

• Камп „Граб“ се такође налази у Шћепан Пољу. Пружа услугу смештаја у 
бунгаловима, собама и шаторима  (http://www.tara-grab.com). 

• Камп „Брштановица“ се налази 14 km узводно од Шћепан Поља. У саставу има 
савардак, бунгалове (капацитет 50 лежаја) и шаторско насеље. 

• Камп „Green“ се налази код Шћепан Поља. Поседује двокреветне и трокреветне 
кућице – апартмане са 60 лежаја и ресторан (http://www.rafting-green.com). 

 
Остали рафтинг кампови у општини Плужине су „Тара рафтинг Бато“ (20 лежаја и 

20 шатора), „Ушће“ (20 лежаја), „Бријег“ (39 лежаја) и „Соко“ (40 лежаја и 10 шатора) у 
Шћепан Пољу и „Врбница“ (12 лежаја и 15 шатора) у Стабни на ушћу реке Врбнице у 
Пивско језеро, 9 km од Плужина. 

 
Ресторани. Најпознатији угоститељски објекти у општини Плужине су ресторани 

„Сочица“ и „Пивско око“.  
 

• Ресторан „Сочица“ је етно ресторан који се налази у Плужинама. Има капацитет 
од 180 места, салу за семинаре, терасу и паркинг за аутобусе. Као што је раније у 
студији наведено у делу о антропогеним, односно гастрономским, вредностима 
овај ресторан је својом архитектуром у потпуном сагласју са најбољим 
традицијама локалне архитектуре (слика 87). 
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Слика 87. Ресторан „Сочица“ 
Извор: https://www.foursquare.com 

 
Остали ресторани су „Пивско око“, „Ловац“, „Књаз МГ“, „Коноба БД“ и 

„Градина Пива“ у Шћепан Пољу.  
 
 
• СМЕШТАЈНО-УГОСТИТЕЉСКИ КАПАЦИТЕТИ ОПШТИНЕ ШАВНИК  

 
Хотели. Општина Шавник има два хотела, а то су хотели „Шавник“ и „Боан“. 
 

• Хотел „Шавник“ је до 2007. године пословао у саставу ХТП „Оногошт“ из 
Никшића, када је приватизован од стране предузећа „Maresco travel“ из 
Подгорице. Има капацитет од 46 лежаја распоређених у двокреветним собама и 
апартманима. Поседује ресторан, кафетерију и паркинг. Једини је хотел у 
Шавнику. Иако реновиран, тренутно није активан 

• Хотел „Боан“ је изграђен у Боану 1980. године. Као и хотел „Шавник“ пословао 
је у саставу ХТП „Оногошт“ из Никшића, када је приватизован од стране 
предузећа „Maresco travel“ из Подгорице. Има смештајни капацитет од 37 лежаја 
распоређених у дванаест двокреветних соба и два апартмана. Располаже 
рестораном са 50 места, кафаном са 120 места, ловачким салоном са 30 места, тв 
салом, летњом терасом са 100 места и паркингом. Такође тренутно није пословно 
активан. 

  
Етно села и одмаралишта. У општини Шавник постоје три етно села - „Невидио“, 

„Јатак“ и „Милошевићи“, као и једно запуштено одмаралиште - „Буковица“. 
 
 



Мр Мићо Срдановић                                                                                   Докторска дисертација 

 

231 

• Етно село „Невидио“ се налази у селу Пошћење у близини магистралног пута 
Жабљак – Рисан. Састављено је из неколико каскадних нивоа. Има смештајни 
капацитет од 35 лежаја у девет кућа-бунгалова изграђених од камена и дрвета. 
Кућице-бунгалови опремљени су мини кухињом, дневним боравком, спаваћим 
собама и купатилом. У саставу етно села је и ресторан „Савардак“ 
(http://www.etnoselo-nevidio.com). 

• Eтно село „Јатак“ се налази у селу Петњица на 5 km од Шавника ка Жабљаку 
(слика 88). У саставу има колибе за смештај капацитета 25 лежаја, као и ресторан 
и камп простор. Ресторан је саграђен у аутентичном амбијенту планинске куће на 
два нивоа, са огњиштем у средини и капацитета за 80 гостију. Камп има преко 40 
места за возила и шаторе уз два огњишта са клупама (http://www.jatak.me). 

 

 
Слика 88. Етно село „Јатак“ 

Фото: М. Срдановић 
 

• Етно село „Милошевићи“  је удаљено 12 km од Шавника у правцу Никшића и 
налази се у селу Милошевићи (Крушевице) испод планине Војник. Располаже са 
десет кућица капацитета 30 лежаја. Уз ресторан „Наше село“, етно село је део 
истоименог туристичког комплекса у чијем је саставу мања пољопривредна 
фарма.  

• Одмаралиште „Буковица“ се налази на извору реке Буковице у Горњој 
Буковици. Објекат површине 219 m2 је у запуштеном стању и у власништву је 
Електропривреде Црне Горе. Има сутерен, приземље, спрат и поткровље. 
Смештајни капацитет је 35 лежаја  (http://www.vibilia.rs). Обзиром да поседује 
спортско игралиште, потенцијално би могао представљати рекреативни и 
ресторатерско смештајни пункт за излетнике и туристе у транзиту са тенденцијом 
да прерасте у мали рекреативни комплекс. Ову локацију тангирају са једне стране 
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магистрална саобраћајница Жабљак – Рисан, а са друге стране регионална 
саобраћајница Жабљак – Никшић. 

 
• ЛОКАЛНЕ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ У 
СЕВЕРОЗАПАДНОЈ ЦРНОЈ ГОРИ  

 
Локалне туристичке организације. Закон о туристичким организацијама 

(„Службени лист Црне Горе“, бр.11/2004) омогућио је оснивање локалних туристичких 
организација, па су на основу тога основане туристичке организације Шавник (2004. год.), 
Жабљак (2006. год.), Пљевља (2008. год.) и Плужине (2008. год.). Интерес који за сада 
није препознат од стране наведених локалних туристичких организација би требао бити 
стварање регионалног туристичког производа, те унифицираност рада уз заједничко 
представљање на сајмовима, у сврху промоције и рекламирања подручја. 

 

Туристичке агенције. На истраживаном подручју постоји више туристичких 
агенција. На Жабљаку послују туристичке агенције „Freedom“, „Тара - Суза Европе“, 
„Жабљак турист“, „Summit“, „Putokaz adventure“, „Свети Ђорђије“, „Фортуна“ и „VVV“. У 
Пљевљима послују туристичке агенције „ВОТ турист“, „Маркотурс“ и „Орион – Д.С. 
турс“. 

 
 

9.3. СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Са туристичког аспекта најзначајнији део спортско-рекреативне инфраструктуре у 
северозападној Црној Гори представљају уређене ски стазе за алпско и нордијско скијање, 
жичаре, стаза за ходање на крпљама, затим маркиране планинске стазе за пешачење, 
друмске и планинске стазе за бициклизам и инфраструктра за рафтинг. Од остале 
спортско-рекреативне инфраструктуре, која потенцијално може бити значајна за туризам, 
јесу различити спортски терени и комплекси. Већи део података везаних за спортско-
рекреативну инфраструктуру изложених у даљем тексту, прикупљен је током теренских 
истраживања. 

 

Ски стазе и жичаре. Ски комплекс на Дурмитору чине скијалишта Савин кук, 
Штуоц и Јаворовача (слика 89). Због нерешених власничких питања скијалиште Штуоц 
(дужина стазе 1.760 m) није у функцији. На скијалишту Савин кук  постоје велеслалом 
стаза и две слалом стазе које имају сертификат Међународне скијашке федерације (FIS66). 
Назване су „Симфонија“ и „Вукова стаза“67. 

 

                                                
66 International Ski Federation – Међународна скијашка федерација са седиштем у Оберхофену, Швајцарска. Неке државе су увеле и нека 
додатна правила, која уређују понашање на скијалиштима и обавезе управљача скијалишта (на пример, Швајцарска – 
Verkehrssicherungspflicht; Аустрија – SKUS), док су у неким државама за то подручје урађени посебни закони (савезна америчка држава 
Колорадо: Colorado Law). 
67 Носи назив према Вуку Шибалићу (1938–2004), истакнутом спортском раднику и смучару. У периоду 1953–1963. године био је 
узастопни првак СР Црне Горе у скијању. Такође, био је и  председник Смучарског савеза Црне Горе и Смучарског савеза СФРЈ. 
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Слика 89. Ски стазе и жичаре на Дурмитору 

Извор: http://staro.skijanje.rs 
 

Скијалиште или ски центар „Савин кук“ се налази око 5 km од Жабљака (слика 
89). Његово подножје је лоцирано на надморској висини од 1.563 m, док је почетак 
скијашке и сноуборд стазе код истоименог врха (2.313 m нв). Скијалиште располаже са 
две жичаре двосед, четири ски лифтa (сидро, дужине 350 m; тањир, дужине 500 m, 450 m, 
350 m), као и беби ски лифтом (дужине 100 m) на ски стазама укупне дужине од око 5 km.  

 

 
Слика 90. Жичара „Савин кук I“ 
Извор: http://portalanalitika.me 

 
Свакако најзначајнији системи су првомоменуте жичаре које носе називе „Савин 

кук I“ (слика 90) и „Савин кук II “. Дужина трасе на жичари двосед „Савин кук I“ износи 
1.550 m, висинска разлика је 397 m, сатни капацитет јој је од 800 до 1.200 скијаша, док је 
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трајање вожње од 10 до 15 минута. Дужина трасе на жичари двосед „Савин кук II“, чији је 
завршетак поред „Савине воде“ при врху Савин кук, износи 550 m, висинска разлика 284 
m, док је трајање вожње до пет минута. Ова жичара се користи и за туристичке вожње. 
При скијалишту се према потреби организује вртић са аниматорима како би родитељи 
могли да скијају (http://staro.skijanje.rs). 

Скијалиште Јаворовача је приградско скијалиште Жабљака (слика 91) које 
располаже са стазом дугом 400 m, два ски лифта, беби лифтом, ски школом и ски 
сервисом. Капацитета је 150 скијаша на сат. Својим карактеристикама је намењено 
почетницима, ски школама и онима који не желе веће физичке напоре. Стазе су осветљене 
па је скијање могуће и ноћу. Просперитет овог градског скијалишта је био угрожен када је 
у пожару 22. јануара 2009. године потпуно изгорео популарни ресторан „Јаворовача“. 
Међутим, на згаришту старог изливени су темељи новог ресторана, обављени зидарски 
радови и постављена кровна конструкција тако да је нови-стари ресторан поново у 
функцији од децембра 2010. године.  

 

 
Слика 91. Скијалиште Јаворовача 

Извор: http://portalanalitika.me 
 

Стаза за нордијско скијање „Граб“ код Црквичког Поља у Пиви (карта 12) у 
функцији je од марта 2012. године када је отворена манифестацијом „Куп Црквичко Поље 
2012“. Ова стаза је први инфраструктурни објекат у општини Плужине који је намењен за 
зимски туризам. Ова стаза за „скијашко трчање“ (које је иначе такмичарски спорт на 
Зимским олимпијским играма) је дугачка 5 km (http://www.pluzine.travel). 
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Карта 12. Стаза за нордијско скијање „Граб“ код Црквичког Поља у Пиви (1:55.000) 

Извор: http://www.pluzine.travel 
  
 
Стаза за ходање на крпљама68 на релацији Црно језеро – Ски центар „Савин кук“ 

– Црно језеро (карта 13) обележена је зимском маркацијом и погодна је за кориснике свих 
узраста. Њена дужина износи 6,7 km. Спада у категорију лаких стаза укупне висине 
успона 268 m. Време потребно да би се стаза препешачила је око 2 часа. Стаза је настала 
2015.године заједничким ангажовањем Министарства одрживог развоја и туризма Црне 
Горе и ЈП „Национални паркови Црне Горе“ у оквиру пројекта “Развој стаза за ходање на 
крпљама” (http://dan.co.me; http://nparkovi.me). 

 

                                                
68  Крпље представљају врсту зимске опреме која служи за олакшани пролаз кроз дубоки снег. Некада су се израђивале у облику 
тениског рекета, да би данас имале прилично модернизован изглед. Крпље се навлаче на зимску обућу, укључујући и обућу за сноуборд 
(snowboard). Уз крпље се користе и штапови за снег. За коришћење крпљи није потребна посебна припрема и обука (http://nparkovi.me). 
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Слика 13. Стаза за ходање на крпљама (црвена маркација) Црно језеро – Ски центар  

 „Савин кук“ – Црно језеро (1:85.000) 
Извор: http://www.nparkovi.me 

 
 
Планинске стазе за пешачење. У значајном делу Црне Горе постоје маркиране 

планинске стазе за пешачење (карта 14). Мрежа националних планинских стаза има 
дужину од око 3.000 km (Национална туристичка организација Црне Горе, 2009). Да се 
ради о веома важном ресурсу, говори и податак да у Црној Гори постоји Закон о 
планинским стазама („Службени лист Црне Горе“, бр.51/08) на основу којег је донета и 
Одлука о националној мрежи планинских стаза („Службени лист Црне Горе“, бр.44/2011). 
Мрежа националних планинских пешачких стаза је нарочито изражена у границама 
истраживаног подручја, пре свега на дурмитoрском подручју које се одликује изузетним 
пејзажним својствима (карта 14).  
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Карта 14. Планинске стазе у Црној Гори 

Извор: Национална туристичка организација Црне Горе, 2009. 
 

Основу мреже стаза за пешачење на истраживаном подручју представљају оне 
националног значаја које су распоређене у две, природно најатрактивније зоне 
северозападне Црне Горе69. Ради се о зони Дурмитор, Трескавац и Пивска планина и зони 
Бијеле Рудине, Његош, Сомина, Голија, Волујак, Биоч, Маглић. Свакако да не треба 
занемарити и бројне друге стазе нижег, локалног ранга, међу којима су неке од великог 
туристичког значаја као што је то случај са раније поменутом кружном стазом око Црног 
језера (3,6 km). 
 

                                                
69 Планинарска и бициклистичка туристичка мапа Црна Гора НП „Дурмитор“, Пива; БиХ НП „Сутјеска“, 1:50000, Cooperazione Italiana 
allo Sviluppo Ministero Affari Esteri, Италијанска кооперација за развој, Агенција Сједињених Америчких Држава за међународни развој 
(USAID), COSV Solidarieta italiana nel Mondo, НП „Дурмитор“, НП „Сутјеска“, Cross-border area MNE-BIH, Нациоанална туристичка 
организација Црне Горе. 
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У зони Дурмитор, Трескавац и Пивска планина могу се издвојити следеће 
националне планинске стазе за пешачење, односно трасе планинских стаза које су 
углавном веома добро маркиране (слика 92). 

 

 
Слика 92. Јакшића млин - маркирана раскрсница путева за планинске туре 

Извор: http://www.summitpost.org 
 

 

• (Жабљак) (Управа НП) – Иван До –  Инђини долови – Локвице – Биљегов До – 
(Ледена пећина) – Валовити До – В. Превија – Боботов Кук (2.523 m) – Зелени вир 
– Млијечни до – Урдени до – Добри до (извор Шарбан) – шаторски камп  

- регистарски број стазе: 101  
- дужина стазе: 14 km 
- минимална/максимална надморска висина: 1.420–2.523 m 
- време: 7,00 ч 
- тежина: средње тешка 

 

• (Црно језеро) (Краљева столица) – Арапов млин – Млински поток – Змиње језеро – 
Црепуљ пољана – Доња Алишница – Горња Алишница – Планиница (2.330 m) – 
Међеђи до – Ботун (1.877 m) – Шкрка (пл. дом-склониште) 

- регистарски број стазе: 102 
- дужина стазе: 16 km 
- минимална/максимална надморска висина: 1.420–2.330 m 
- време: 8,00 ч 
- тежина: средње тешка 

 

• (Добри до) (извор Шарбан) – Ваље – Шкрчко ждријело – Шкрка – Шкрчка језера 
(пл. дом) – водопад Скакала – кањон реке Сушице – Сушичко језеро (пл. кућа, 
шаторски камп, вода) – Недајно 

- регистарски број стазе: 105 
- дужина стазе: 19 km 
- минимална/максимална надморска висина: 1.210–2.204 m 
- време: 8,30 ч 
- тежина: средње тешка  
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• Боботов кук (2.523 m) – Велика превија – Зелени вир – Зупци – Сурутка (Вјетрена 
брда) – Увита греда – превој Седло – Седлена греда (2.227 m) – Бољ 

- регистарски број стазе: 107 
- дужина стазе: 6,5 km 
- минимална/максимална надморска висина: 1.908–2.523 m 
- време: 3,30 ч 
- тежина: средње тешка 

 

• (Црно језеро) (Краљева столица) – Миоч пољана – Ски центар – Пошћенски Крај – 
Пошћенско језеро – Провалија – Горња Буковица – Велико Брдо (Ивица) – Велики 
модри рт (1.754 m) – Мљетичак (споменик) - Шавник  

- регистарски број стазе: 111 
- дужина стазе: 28 km 
- минимална/максимална надморска висина: 1.420–1.740 m 
- време: 10,00 ч 
- тежина: средње тешка 

 

• (Жабљак) – Иван До – Босача – М. Штуоц (кула Дамјанова) – превој Штуоц – 
Надгорје – Мала Црна Гора – Лучево брдо – Језик (видиковац ушће Сушице у Тару) 

- регистарски број стазе: 112 
- дужина стазе: 17 km 
- минимална/максимална надморска висина: 1.420–2.060 m 
- време: 8,00 ч 
- тежина: средње тешка 

 

• (Црно језеро) – Миоч планина – Орин катун – Струга – Превија – алп. бивак Велика 
Калица – Терзин богаз (2.303 m) – Ледени до – Зелена локва – Минин богаз (2.387 m) 
– Зелена локва – Локвице пл. склониште (Инђини долови – Црно језеро) 

- регистарски број стазе: 115 
- дужина стазе: 18,5 km 
- минимална/максимална надморска висина: 1.420–2.387 m 
- време: 9,00 ч 
- тежина: средње тешка 

 

• (Жабљак) (ресторан Св. Ђорђе) – Развршје – Мотички Гај – Ски центар – Водена 
главица – Панаљ (1.813 m) – Шљеме  (2.445 m) – врх Шљемена – Бандијерна (2.406 
m ) – Милошев ток (2.426 m) 

- регистарски број стазе: 120 
- дужина стазе: 13,5 km 
- минимална/максимална надморска висина: 1.420–2.445 m 
- време: 7,00 ч 
- тежина: средње тешка 

 

• (Добри до) (извор Шарбан) – катун Добри до – Кљештина – Пољана – 
(Драгишница) – Погледина – Требљевина – Козарица – Комарница – Пошћенска 
језера (Невидио) – село Пошћење – Петњица – Шавник 

- регистарски број стазе: 121 
- дужина стазе: 21 km 
- минимална/максимална надморска висина: 810–1.780 m 
- време: 8,30 ч 
- тежина: средње тешка 

 

• (Жабљак) – Питомине (Пољана) – Босача – Јаблан језеро – Црвена Греда (2.154 m) 
– веза са (Доња Алишница) – Гологлав (2.196 m) – М. Штуоц (2.196 m) – Пазишта – 
раскрсница стазе и пута за В. Штуоц (кула Дамјанова) 

- регистарски број стазе: 143 
- дужина стазе: 10,5 km 
- минимална/максимална надморска висина: 1.420–2.196 m 
- време: 6,30 ч 
- тежина: средње тешка 
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• (Жабљак – Иван до – Арапов млин) – Инђини долови – Шибалића катун – Корита – 
Ледена пећина – Биљегов до – Безимени врх (2.487 m) – Струга – Горња Алишница 

- регистарски број стазе: 151 
- дужина стазе: 12,5 km 
- минимална/максимална надморска висина: 1.430–2.487 m 
- време: 8,30 ч 
- тежина: средње тешка 

 

• (Питомине) – Пољана к. 1472 – к. 1514 (раскрсница) – Надгора – Ћуревац (1.625 m) 
видиковац – Бегово поље – Пријечац – Крстац – Тепца (црква) – Градина (висећи 
мост) – река Тара – веза за Ограђеница 

- регистарски број стазе: 185 
- дужина стазе: 19 km 
- минимална/максимална надморска висина: 557–1.625 m 
- време: 9,00 ч 
- тежина: средње тешка 

 

• (Недајно) – Лијепа Под – Кнежевићи – Јеринићи – Бабићи – Бадањи – ХЕ „Пива“ 
- регистарски број стазе: 189 
- дужина стазе: 19 km 
- минимална/максимална надморска висина: 700–1.411 m 
- време: 7,00 ч 
- тежина: средње тешка 

 

• (Недајно) – Лијепи Под – Бојати (Корјенача) – Црни врх, 1.322 m (видиковац) – 
Никовићи – Бауцали – катун Граба – Шћепанова страна (видиковац) – Соколина – 
Марићи – Црквичко Поље (Рудине) – Лиса стијена – Соко град (Заграђе) – 
манастир Заграђе – Шћепан Поље 

- регистарски број стазе: 192 
- дужина стазе: 37 km 
- минимална/максимална надморска висина: 477–1.439 m 
- време: 12,00 ч 
- тежина: средње тешка 

 

• (Шкрчка језера – пл. дом) – Пруташ (2.392 m) – Пиштет (Тодоров до) – Криводо – 
Турска гл. – Рудо поље – Грчка главица (1.635 m) – бунари Убла – Дуги До – Трса 
раскрсница (споменик НОБ) 

- регистарски број стазе: 194 
- дужина стазе: 15 km 
- минимална/максимална надморска висина: 1.450–2.392 m 
- време: 8,00 ч 
- тежина: средње тешка 

 

• (Брана ХЕ „Пива“) – Бадњина – Бабићи – Жеично – Рудине – (Црквичко Поље) – 
Пољице – Марићи – Загоница – Букова раван – Ђернска лука (Брштановица) – река 
Тара (сплавиште) 

- регистарски број стазе: 195 
- дужина стазе: 16 km 
- минимална/максимална надморска висина: 700–1.300 m 
- време: 9,30 ч 
- тежина: средње тешка 

 

• (Борковићи) – Драшков до – Николин до – локва Гостаја – Долови – Доње Баре – 
Горње Баре – катун Бобан – превој Пријеспа – Шкрчко Ждријело – Пруташ (2.392 
m) 

- регистарски број стазе: 196 
- дужина стазе: 19 km 
- минимална/максимална надморска висина: 1.400–2.392 m 
- време: 8,30 ч 
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- тежина: средње тешка 
 

• Трса – Горњи Унач – Доњи Унач – Јежево брдо (1.450 m) – Барни До – (Паклиште) 
– Митрово гувно (видиковац) – Вјетрена брда (1.274 m) – Јеље – Бабићи 

- регистарски број стазе: 197 
- дужина стазе: 21 km 
- минимална/максимална надморска висина: 1.274–1.450 m 
- време: 10.00 ч 
- тежина: средње тешка 

 
У зони Бијеле Рудине, Његош, Сомина, Голија, Волујак, Биоч, Маглић постоје 

следеће националне планинске стазе за пешачење (стаза под регистарским бројем 861 
завршава у суседној Босни и Херцеговини), односно трасе планинских стаза: 
 

• (Кула к. 1557) – Трештеник – Равно (Мрамор) – к. 1460 – Лисина (1.551 m) – Козји 
поглед (1.608 m) – катуниште Брештевац – Језеро – Брда – Љуботин кланац – 
Љубота – Крвавач – Врачан пољана (к. 1500) – Клеков До – Студенац извор – В. 
Оштриковац (2.296 m) – М. Оштриковац – Трновачко језеро 

- регистарски број стазе: 838 
- дужина стазе: 21 km 
- минимална/максимална надморска висина: 1.500–2.290 m 
- време: 10.00 ч 
- тежина: средње тешка 

 

• (Плужине) – Д. Стабна – Стабна – Заглавак – М. Језеро – В. Језеро – Љубота – 
Корито – (врх Волујак 2.336 m) – Бојанска врата (превој) – (врх Трзивка 2.333 m) – 
Боја – Рудинске колибе – Трновачко (Волујачко) језеро 

- регистарски број стазе: 841 
- дужина стазе: 24 km 
- минимална/максимална надморска висина: 1.690–2.336 m 
- време: 10.00 ч 
- тежина: средње тешка 

 

• В. Стабанско језеро – Кручица (извор Земуница) – Велика локва – Локва – Ком – 
Кљусине – Дубоки до – Превија – Бјелачка вода – М. Витао – (Биоч) – врх В. Витао 
(2.397 m) 

- регистарски број стазе: 845 
- дужина стазе: 14,5 km 
- минимална/максимална надморска висина: 1.200–2.397 m 
- време: 8.30 ч 
- тежина: средње тешка 

 

• (Стабна) – Седлари – Милошевићи (извор Бјелановац) – Ждријело – Катун 
Штирно – к. 1531 – извор Велики до – Рупе – Уметаљка (1.863 m) – Подови – тт. 
2121 – Превија – к. 2122 – В. Струга – тт. 2195 – Биочке греде (2.282 m) 

- регистарски број стазе: 847 
- дужина стазе: 21 km 
- минимална/максимална надморска висина: 1.200–2.282 m 
- време: 9.00 ч 
- тежина: средње тешка 

 

• (рибњак Врбница) – Милошевићи – Будањ – Брљево – Голићка страна – Јасенов до 
– к. 1318 крај шумског пута – Превија – к. 882 – Међе – Мратиње (рибњак) 

- регистарски број стазе: 849 
- дужина стазе: 28 km 
- минимална/максимална надморска висина: 710–880 m 
- време: 10.00 ч 
- тежина: средње тешка 
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• (ХЕ „Пива“ брана) – Мратиње (рибњак) – Кућиште – Ћаласани – План – Пресјека 
(1.826 m) – Царев до – Превој – стазом 858 успон на Маглић – Шарена Ластва – 
Трновачко (Волујачко) језеро – Сува језерина (граница са РС) даље ка Суха или 
Пријевор 

- регистарски број стазе: 811(858) 
- дужина стазе: 28 km 
- минимална/максимална надморска висина: 650–1.826 m 
- време: 10.00 (12.00) ч 
- тежина: тешка 

 

• (Мратиње) – к. 910 – Каменице – Омар – Пољица – Јеверичино продо – катуниште 
Стубица – Рудо – Циганско поље – граница РС (Вучево) – Мркаљ Кладе – 
Тјентиште 

- регистарски број стазе: 861 
- дужина стазе: 28 km 
- минимална/максимална надморска висина: 690–1.900 m 
- време: 9.00 (11.00) ч 
- тежина: средње тешка 

 

• Јелов Пањ – Подкокот – Црвено Ждријело – Дубоки До – Вучја Локва – Љубишња – 
врх Дерњачишта (2.238 m) 

- регистарски број стазе: 901 
- дужина стазе: 16,5 km 
- минимална/максимална надморска висина: 1.779–2.238 m 
- време: 7.00 ч 
- тежина: средње тешка 
 

• (Тепца) – река Тара (висећи мост) – Пода – Крстови – Рончевићи – Џувери – обод 
кањона Драга – Јелов Пањ (школа) 

- регистарски број стазе: 903 
- дужина стазе: 18,5 km 
- минимална/максимална надморска висина: 800–1.779 m 
- време: 8.00 ч 
- тежина: средње тешка 
 

• Недајно – Трса – Недајно 
- регистарски број стазе: 193 
- дужина стазе: 6 km 
- минимална/максимална надморска висина: 1.450–1.500 m 
- време: 2.00 ч 
- тежина: лака 

 
Друмске и планинске стазе за бициклизам. Слично као и код планинарских стаза 

за пешачење и друмске и планинске стазе за бициклизам представљају значајан сегмент у 
туристичкој понуди Црне Горе и нарочито истраживаног подручја. Поред других 
саобраћајних праваца и терена погодних за бициклизам, окосницу мреже бициклистичких 
стаза на разматраном простору чине стазе националног значаја у већ наведеним, веома 
атрактивним зонама. Такође и на подручју општине Пљевља постоји већи број 
бициклистичких стаза које је важно поменути. 

 

У зони Дурмитор, Трескавац и Пивска планина постоји шест бициклистичких 
стаза националног нивоа, а то су: 

 

• (Жабљак – Вирак) – Седло (превој) – Фарма – превој Бољ – Грабовица – Пошћење – 
Петњица - Шавник 
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- регистарски број стазе: 109 MB 
- дужина стазе: 33,5 km 
- минимална/максимална надморска висина: 840–1.908 m 
- тип: Mount bike стаза, двосмерна 
- тежина: средње тешка 

 

• (Жабљак) – М. Штуоц (кула Дамјанова) – Штуоц – Мала Црна Гора – Сушичко 
језеро (северни део прстена) 

- регистарски број стазе: 133 MB 
- дужина стазе: 26,5 km 
- минимална/максимална надморска висина: 1.210–2.060 m 
- тип: Mount bike стаза, двосмерна 
- тежина: лака, на краћим деоницама средње тешка 

 

• (Жабљак) – Пољана – к. 1514 – Г.Почивала (Ћуревац) – Д. Почивала – Тепца 
(школа) – Радован лука (мотел и сплавиште) 

- регистарски број стазе: 187 MB 
- дужина стазе: 24,5 km 
- минимална/максимална надморска висина: - 
- тип: Mount bike стаза, двосмерна 
- тежина: лака, на краћим деоницама средње тешка 

 

• (Трса) – Пишче – Тодоров до – Пријеспа – Шарбан – Седло – Пошћенско језеро – 
Вирак – Ски центар – Јаворовача (Жабљак) 

- регистарски број стазе: 190 MB 
- дужина стазе: - 
- минимална/максимална надморска висина: - 
- тип: Mount bike стаза, двосмерна 
- тежина: лака, на краћим деоницама средње тешка 

 

• (Плужине) – Тунел за Трса – Милогора – Недајно – Сушичко језеро 
- регистарски број стазе: 193 MB 
- дужина стазе: 26,5 km 
- минимална/максимална надморска висина: - 
- тип: Mount bike стаза, двосмерна 
- тежина: лака, на краћим деоницама средње тешка 

 

• (Рудинице) – раскрсница за Безује – Дубљевићи – Борковићи – Драшков До – 
Боричје – Пишче – Трса – раскрсница Милогора – Вучје Селиште – Кнежевићи – 
Балетине рупе – извор Граба – Рудине (Црквичко Поље) – Мачков до – 
Папратиште – Шћепан Поље (гранични прелаз) (алтернатива до Брштановице 
сплавиште) 

- регистарски број стазе: 198 MB 
- дужина стазе: 63 km 
- минимална/максимална надморска висина: - 
- тип: Mount bike стаза, двосмерна 
- тежина: средње тешка 

 
Кроз атрактивну зону Бијеле Рудине, Његош, Сомина, Голија, Волујак, Биоч, 

Маглић пролазе две бициклистичке стазе које улазе у састав националне мреже 
бициклистичких стаза. Ради се о стазама: 

 

• Стабна – Зуква – Мрамор – Кула 
- регистарски број стазе: 834 MB 
- дужина стазе: 15 km 
- минимална/максимална надморска висина: - 
- тип: Mount bike стаза, двосмерна 
- тежина: средње тешка 
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• (Плужине) – рибњак Врбница – Стабна – река Врбница – Стубица – Зуковска река  
– Зуква – Мрамор – к. 1460 – Трештеник – Кула 1557 – (даље стаза 831) 

- регистарски број стазе: 841 MB 
- дужина стазе: 35 km 
- минимална/максимална надморска висина: -  
- тип: Mount bike стаза, двосмерна 
- тежина: средње тешка 

 
На подручју општине Пљевља постоји једанаeст бициклистичких стаза које делом 

иду асфалтним, а делом макадамским путевима. Стазе углавном пролазе кроз атрактивне 
пределе и поред материјалних антропогених вредности те представљају веома важан 
туристички потенцијал општине. То су следеће бициклистичке стазе (http://issuu.com): 

 

• Црквице (Коврен) – Пљевља (52,6 km; тежина стазе - варира од тешке до лаке 
категорије); 

• Пљевља – Ранче (20,3 km; тежина стазе - варира од лаке до тешке категорије); 
• Ранче – Љутићи (26,8 km; тежина стазе - варира од лаке до средње тешке 
категорије); 

• Вруља – Ђурђевића Тара (38,3 km; тежина стазе - варира од лаке до средње тешке 
категорије); 

• Оџак – Суво поље (14,4 km; тежина стазе - лака категорија); 
• Косаница – Локвице (13,5 km; тежина стазе - варира од лаке до средње тешке 
категорије); 

• Глибаћи – Боровица (13,5 km; тежина стазе - лака категорија); 
• Глибаћи – Ограђеница (30,7 km; тежина стазе - варира од лаке до тешке категорије); 
• Радосавац – Језерац (Љубишња) (37,3 km; тежина стазе - варира од лаке до тешке 
категорије); 

• Врба – Радосавац (37 km; тежина стазе - варира од лаке до тешке категорије); 
• Црљенице – Манастир Св. Тројица (12,8 km; тежина стазе - лака категорија). 

 
Инфраструктура за рафтинг. Захваљујући повољним природним 

предиспозицијама за рафтинг које пружа река Тара, овај вид активности на дивљим 
водама у туристичком смислу представља један од заштитних знакова истраживаног 
подручја. Инфраструктура у рафтингу је стационарног и мобилног карактера.  

Стационарна инфраструктура обухвата уређена полазишта за рафт чамце – 
сплавишта (Шљиванско) и места за њихово пристајање, као и приобалне кампове за 
смештај учесника.  

Мобилна инфраструктура се односи на чамце којима се упражњава рафтинг (слика 
93). Они могу бити:  кану „sit on top“, кајак на надувавање (двосед, тросед), рафт, мини 
рафт.  
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Слика 93. Део мобилне опреме за рафтинг на Тари 

Фото: М.Срдановић 
 
Скипери имају уверење о оспособљености за водитеља чамца издато од стране 

Лучке капетаније Бар Министарства саобраћаја, поморства и телекомуникација Црне 
Горе, као и IRF70 лиценцу.  
 

Остала спортска инфраструктура. У сегменту остале спортско-рекреативне 
инфраструктуре на подручју северозападне Црне Горе, која потенцијално може имати 
значаја за туризам, пре свега је важно поменути спортски комплекс ЈУ „Центар за спорт и 
рекреацију“ и Спортски центар „Ада“ у Пљевљима, као и нову спортску дворану у 
Жабљаку. 

У Пљевљима се у оквиру ЈУ „Центар за спорт и рекреацију“ налази стадион 
„Под Голубињом“ капацитета 6.000 места и помоћним теренима који обухватају: велики 
терен са вештачком травом по стандардима УЕФА (UEFA); мали терен са вештачком 
травом; терене за мале спортове (кошарка, фудбал, тенис); трим стазу за трчање (дужине 
800 m) и стрељану. Спортски центар „Ада“ има капацитет 1.860 места и обухвата 
велику салу (кошарка, рукомет, одбојка), малу салу (рвање и гимнастика) и салу за стони 
тенис. 

У оквиру развоја комуналне, јавне и путне инфраструктуре, односно побољшања 
инфраструктуре у градском и сеоском подручју (Општина Жабљак, 2012) , изграђена је 
спортска дворана на Жабљаку71 (слика 94) .  

 

                                                
70 IRF (International Rafting Federation) – Међународна рафтинг федерација (http://www.internationalrafting.com). 
71 Пројектовање, изградњу и опремање је извео конзорцијум подгоричких фирми „Novi Volvox“, „Институт Сигурност“, 
„Geoengineering“ и „Геопројект“, и „Инг инвест“ из Даниловграда. У реализацији прве фазе, у укупној вредности инвестиције Влада 
Црне Горе је учествовала са 50%, општина Жабљак са 5%, док је Република Словенија преко Центра за међународну сарадњу и развој 
из Љубљане (CMSR) учествовала са 45%. Предмет активности друге фазе треба да представља изградња клизалишта-терена за хокеј на 
леду са трибинама. 



Мр Мићо Срдановић                                                                                   Докторска дисертација 

 

246 

 
Слика 94. Спортска дворана на Жабљаку  

Извор: http://www.zabljak.me 
  

Овај објекат, површине 3.155 m2, отворен је 9. септембра 2014. године и има терене 
за рукомет, кошарку и одбојку, свлачионице и 548 места за седење. У граду се налази и 
стадион „Равни Жабљак“. 



Мр Мићо Срдановић                                                                                   Докторска дисертација 

 

247 

 

10. ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ  
    
  

Промет туриста је у индиректаном смислу, специфичан и финансијски веома 
значајан, али и осетљив показатељ реализације туристичког производа. Статистички 
посматрано представља и квантитативни одраз туристичке понуде, односно производа. 
Бруто финансијски резултат промета туриста у северозападној Црној Гори добијен од 
остварених ноћења може се приближно илустровати погледом на тај статистички 
показатељ у табелама приложеним у овом поглављу. Уколико се на број ноћења (годишњи 
или укупни, по општинама или збирно за северозападну Црну Гору) дода само нула, могу 
се оквирно добити остварени бруто финансијски приходи у еурима. Када се томе дода и 
процењена добит од остварене ванпансионске потрошње, може се сагледати ниво значаја 
новчаног прилива по основу туризма (промета туриста) за свако од места, односно 
општина или укупно за северозападну Црну Гору за одређени временски период. Удео 
финансијског прихода оствареног од промета туриста у северозападној Црној Гори у 
укупном приходу државе, пропорционалан је учешћу промета туриста на истраживаном 
подручју у укупном промету туриста Црне Горе. Тако посматран приход, на нивоу Црне 
Горе, релативно је миноран, али је за северозападну Црну Гору ипак од битног значаја. 

Анализа промета туриста има апликативан значај, јер указује на битне смернице 
које могу помоћи да се резултат промета туриста побољша. Неке од тих смерница су: 
дефинисање најзаступљенијих емитивних тржишта (ради потенцирања маркетиншких 
активности на њима); рангирање најтраженијих врста смештаја (ради адекватног 
усклађивања смештајне структуре); диференцирање искоришћености појединачних 
смештајних капацитета у смислу њихове попуњености (предузимање адекватних 
пословних мера за побољшање њихове искоришћености); указивање на потребу 
обогаћивања туристичке понуде на основу анализе просечно остварених ноћења туриста; 
указивање на диспозицију контигената туриста током године, структуру долазака и 
ноћења у изабраном месту и др. Као економски осетљиво питање, када је реч о промету 
туриста јавља се потреба регулисања питања регистровања пружалаца услуга смештаја у 
викендицама на подручју северозападне Црне Горе (превасходно на подручју НП 
„Дурмитор“). Услед тога локалне туристичке организације су ускраћене за приход од дела 
боравишне таксе. То значи да су им тиме умањени расположиви буџети, односно 
финансијске могућности за предузимање неких активности у мери у којој су потребне 
(попут маркетиншких). Регулисањем тог питања позитиван ефекат би се у општем 
интересу испољио ка свим туристичким субјектима. Међутим, кроз уско гледање интереса 
то се не запажа и делом и због тога нема ни креирања туристички уређеног амбијента са 
једним модерним презентационо информативним системом. 
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Статистичка истраживања у туризму Црне Горе се спроводе на основу Закона о 
званичној статистици и систему званичне статистике („Службени лист Црне Горе“, 
бр.18/12)72. Подаци о промету туриста се обезбеђују књигом гостију коју су обавезни да 
воде сви субјекти који се баве пружањем услуге смештаја туриста. Статистички, места у 
Црној Гори су разврстана у следеће категорије: седиште Републике; приморско место; 
планинско место; остала туристичка места и остала места. Жабљак, Плужине и Шавник су 
обухваћена категоријом планинско место, док су Пљевља обухваћена категоријом остала 
туристичка места. Притом, званична статистика наведена места поистовећује са 
општинама. 

Доласци и ноћења туриста у Црној Гори су у разматраном периоду од 2007. до 
2014. године генерално у порасту (табеле 28 и 29). Притом просечно остварена дужина 
боравка износи 6,4 дана. Исти период у северозападној Црној Гори оквирно карактеришу 
осцилације у броју долазака туриста (графикон 11) од минималних 23.251 у 2008. години 
до максималних 30.221 током 2012. године (табела 28), уз просечну дужину боравка од 2,6 
дана.  

Табела 28. Компаративни приказ долазака туриста у Црној Гори и  
                северозападној Црној Гори у периоду 2007–2014. год. 

Доласци туриста 
Укупно Домаћи Страни 

 
Год. 

Црна  
Гора 

СЗ  
Црна  
Гора 

 
% 

Црна 
Гора 

СЗ 
Црна 
Гора 

Црна 
Гора 

СЗ 
Црна 
Гора 

2007. 1.133.432 26.930 2,4 149.294 12.943 984.138 13.987 
2008. 1.188.116 23.251 2,0 156.904 12.145 1.031.212 11.106 
2009. 1.207.694 24.231 2,0 163.680 12.306 1.044.014 11.925 
2010. 1.262.985 26.748 2,1 175.191 12.016 1.087.794 14.732 
2011. 1.373.454 29.341 2,1 172.355 10.637 1.201.099 18.704 
2012. 1.439.500 30.221 2,1 175.337 10.348 1.264.163 19.873 
2013. 1.492.006 28.239 1,9 167.603 9.581 1.324.403 18.658 
2014. 1.517.376 26.230 1,7 167.079 7.174 1.350.297 19.056 
Укупно 10.614.563 215.191 2,0 1.327.443 87.150 9.287.120 128.041 

                                      Извор: Завод за статистику Црне Горе - МОНСТАТ, 2014. 
 

Ноћења туриста током разматраног периода одликују се наглашеним осцилацијама 
између 2007. и 2011. да би даље до 2014. године био забележен благ континуиран пад 
остварених ноћења (графикон 11). У разматраном периоду број ноћења на истраживаном 
подручју креће се у временски обрнутом квантитативном распону од 57.566 у 2014. до 
84.018 током 2007. године. Током анализираног временског интервала присутна је 
тенденција генералног смањења удела остварених ноћења у северозападној Црној Гори у 
укупно оствареним ноћењима у држави (табела 29).  

 
 

                                                
72 У методологији обраде података о броју долазака и ноћења туриста од 2007. године, након стицања независности Црне Горе (2006. 
године), туристи из Србије се нотирају као страни туристи. Поменута 2007. година је узета за почетак анализираног периода за обраду 
промета туриста управо из разлога да би туристи из Црне Горе могли засебно да се препознају као домаћи туристи, односно да би се 
промет туриста могао анализирати кроз категорије домаћих и страних.  
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Табела 29. Компаративни приказ ноћења туриста у Црној Гори и 

                                        северозападној Црној Гори у периоду 2007–2014. год. 
Ноћења туриста 

Укупно Домаћи Страни 
 
 

Год. Црна Гора СЗ  
Црна 
Гора 

 
% 

Црна 
Гора  

СЗ 
Црна 
Гора 

Црна Гора СЗ  
Црна 
Гора 

2007. 7.294.530 84.018 1,5 851.045 51.652 6.443.485 32.366 
2008. 7.794.741 66.921 0,9 828.462 41.223 6.966.279 25.698 
2009. 7.552.006 65.829 0,9 856.332 40.333 6.695.674 25.496 
2010. 7.964.893 79.757 1,0 987.033 48.275 6.977.860 31.482 
2011. 8.775.171 66.642 0,8 956.368 26.935 7.818.803 39.707 
2012. 9.151.236 65.837 0,7 1.008.229 28.992 8.143.007 36.845 
2013. 9.411.943 61.936 0,7 997.728 27.462 8.414.215 34.474 
2014. 9.553.783 57.566 0,6 957.127 22.960 8.596.656 34.606 
Укупно 67.498.303 548.506 0,8 7.442.324 287.832 60.055.979 260.674 

                                       Извор: Завод за статистику Црне Горе - МОНСТАТ, 2014. 
 
 

 
Графикон 11.  Доласци и ноћења туриста у северозападној Црној Гори  

у периоду 2007–2014. год. 
Извор: Завод за статистику Црне Горе - МОНСТАТ, 2014. 

 
Како је раније истакнуто, општине северозападне Црне Горе, као и подручје у 

целини, не остварују промет туриста који значајније учествује у укупном промету туриста 
на нивоу државе. Анализирајући податке у табели 30, може се сагледати међусобни однос 
остварених долазака и ноћења туриста по општинама за сваку годину, као и за цео 
разматрани вишегодишњи период.  
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Табела 30.  Доласци и ноћења туриста у општинама северозападне  
Црне Горе у периоду 2007–2014. год. 

Доласци туриста Ноћења туриста Година / 
Општина Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи  Страни 

2007. 26.930 12.943 13.987 84.018 51.652 32.366 
Жабљак 22.272 10.825 11.447 67.870 41.358 26.512 
Пљевља 2.805 1.363 1.442 9.177 5.023 4.154 
Плужине 1.112 248 864 2.487 1.314 1.173 
Шавник 741 507 234 4.484 3.957 527 

2008. 23.251 12.145 11.106 66.921 41.223 25.698 
Жабљак 17.182 9.768 7.414 51.555 35.091 16.464 
Пљевља 4.429 1.994 2.435 13.032 5.375 7.657 
Плужине 1.139 232 907 1.527 387 1.140 
Шавник 501 151 350 807 370 437 

2009. 24.231 12.306 11.925 65.829 40.333 25.496 
Жабљак 18.104 9.995 8.109 48.774 32.370 16.404 
Пљевља 4.530 2.043 2.487 11.869 5.291 6.578 
Плужине 1.088 108 980 1.974 132 1.842 
Шавник 509 160 349 3.212 2.540 672 

2010. 26.748 12.016 14.732 79.757 48.275 31.482 
Жабљак 20.360 9.088 11.272 52.477 28.160 24.317 
Пљевља 4.234 1.915 2.319 9.081 4.306 4.775 
Плужине 1.163 358 805 1.789 754 1.035 
Шавник 991 655 336 16.410 15.055 1.355 

2011. 29.341 10.637 18.704 66.642 26.935 39.707 
Жабљак 22.486 8.098 14.388 53.285 21.492 31.793 
Пљевља 4.411 2.027 2.384 10.160 4.802 5.358 
Плужине 2.438 512 1.926 3.148 641 2.507 
Шавник 6 - 6 49 - 49 

2012. 30.221 10.348 19.873 65.837 28.992 36.845 
Жабљак 25.100 8.788 16.312 55.698 25.542 30.156 
Пљевља 3.208 1.192 2.016 6.674 2.592 40.82 
Плужине 1.913 368 1.545 3.465 858 2.607 
Шавник - - - - - - 

2013. 28.239 9.581 18.658 61.936 27.462 34.474 
Жабљак 23.461 7.730 15.731 51.169 22.210 28.959 
Пљевља 3.424 1.603 1.821 8.461 4.786 3.675 
Плужине 1.354 248 1.106 2.306 466 1.840 
Шавник - - - - - - 

2014. 26.230 7.174 19.056 57.566 22.960 34.606 
Жабљак 19.378 5.253 14.125 41.107 15.060 26.047 
Пљевља 3.948 1.854 2.094 12.954 7.818 5.136 
Плужине 2.904 67 2.837 3.505 82 3.423 
Шавник - - - - - - 
Укупно 215.191 87.150 128.041 548.506 287.832 260.674 
Жабљак 168.343 69.545 98.798 421.935 221.283 20.0652 
Пљевља 30.989 13.991 16.998 81.408 39.993 41.415 
Плужине 13.111 2.141 10.970 20.201 4.634 15.567 
Шавник 2.748 1.473 1.275 24.962 21.922 3.040 

     Извор: Завод за статистику Црне Горе - МОНСТАТ, 2014. 

Наглашено највећи број долазака туриста у периоду 2007–2014. године остварила 
је општина Жабљак (78,2%), потом општине Пљевља (14,4%), Плужине (6,1%) и на крају 
Шавник (1,3%) са најмање остварених долазака (графикон 12).  
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Графикон 12. Однос укупно остварених долазака туриста (%) у општинама северозападне  

Црне Горе у периоду 2007–2014. год. 
Извор: Завод за статистику Црне Горе - МОНСТАТ, 2014. 

 
Убедљиво највећи број ноћења туриста у истом вишегодишњем периоду такође је 

очекивано остварила општина Жабљак (76,9%), а затим општине Пљевља, (14,8%), 
Шавник (4,6%) и Плужине (3,7%) са најмање остварених ноћења (графикон 13). 

 

 
Графикон 13. Однос укупно остварених ноћења туриста (%) у општинама  

северозападне Црне Горе у периоду 2007–2014. год. 
Извор: Завод за статистику Црне Горе - МОНСТАТ, 2014. 

 
Предност у погледу остварених ноћења у општини Шавник у односу на општину 

Плужине, која је остварила већи број долазака туриста, последица је смештаја радника у 
Шавнику који су 2010. године били ангажовани на завршетку радова на саобраћајници 
Жабљак–Рисан. Наиме, будући да су били смештени у хотелу, радници су статистички 
препознати као туристи.    

Током анализираног периода највеће осцилације у годишњем броју остварених 
долазака туриста бележи Жабљак. Наиме, годишњи број долазака се креће у распону од 
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17.182 у 2008. до 25.100 у 2012. години (табела 30). Овде је континуирани тренд раста 
броја долазака забележен управо између 2008. и 2012. године, да би потом број долазака 
према крају разматраног периода почео да опада (графикон 14). У осталим општинама 
осцилације у броју долазака туриста нису наглашене као у Жабљаку (графикон 14). У 
Пљевљима број варира између 2.805 (2007) и 4.429 (2008), у Плужинама између 1.088 
(2009) и 2.904 (2014), док се у Шавнику број долазака креће између 0 (2012–2014) и 991 
(2010),  што је последица поменутог смештаја радника те године (табела 30). 

 

 
Графикон 14.  Доласци туриста у општинама северозападне Црне Горе  

у периоду 2007–2014. год. 
Извор: Завод за статистику Црне Горе - МОНСТАТ, 2014. 

 
Управо услед смештаја радника у Шавнику, који су, како је наведено, статистички 

препознати као туристи, и дужине њиховог боравка током 2010. године, највеће 
осцилације годишњег броја остварених ноћења у разматраном периоду бележи ова 
општина (графикон 15). Број  се креће између 0 од 2012. до 2014. и чак 16.410 у 2010. 
години (табела 30). У општини Жабљак забележене су велике осцилације остварених 
ноћења туриста на нивоу године у анализираном периоду. Овде је најмањи годишњи број 
остварених ноћења 48.774 (2009), а највећи 67.870 (2007). Посматрајући кретање 
годишњег броја остварених ноћења у разматраном периоду, може се уочити тренд 
опадања вредности између 2007. и 2009. године, затим континуиран раст до 2010. године, 
а затим поново смањивање броја ноћења до краја периода (графикон 15). Годишњи број 
остварених ноћења туриста током анализираног периода показује значајне варијације и у 
преостале две општине (графикон 15). Наиме, у општини Пљевља тај број варира између 
6.674 (2012) и 13.032 (2008), а у општини Плужине између 1.527 (2008) и 3.505 (2014) 
(табела 30). 

 



Мр Мићо Срдановић                                                                                   Докторска дисертација 

 

253 

 
Графикон 15.  Ноћења туриста у општинама северозападне Црне Горе  

у периоду 2007–2014. год. 
Извор: Завод за статистику Црне Горе - МОНСТАТ, 2014. 

 

Током разматраног периода просечно најдужи боравак туриста остварен је у 
Шавнику (9,1 дан), затим у Пљевљима (2,6 дана), потом у Жабљаку (2,5 дана), а најкраћи 
у Плужинама (1,5 дана). Неочекивани статистички податак о великој просечној дужини 
боравка туриста у Шавнику првенствено је последица оствареног промета „туриста” у 
2010. години (16,5 дана), тачније поменутог смештаја радника у овом граду. 

У погледу односа укупних долазака домаћих и страних туриста у посматраном 
вишегодишњем периоду (табела 30) у општинама Жабљак (41,3% домаћих и 58,7% 
страних); Пљевља (45,2% домаћих и 54,8% страних) и Шавник (53,6% домаћих и 46,4% 
страних туриста) тај однос је релативно избалансиран. За разлику од ове три општине, у 
општини Плужине је забележена значајна диспропорција у корист страних туриста 
(83,7%) у односу на домаће (16,3%). Имајући у виду мало просечно задржавање туриста 
(1,5 дана) ово се може добрим делом објаснити транзитним положајем општине, односно 
транзитом туриста саобраћајницом од Шћепан Поља преко Плужина даље ка приморју. 
На нивоу северозападне Црне Горе у периоду 2007–2014. године страни туристи су 
остварили 59,5%, а домаћи 40,5% долазака. Тај однос је у северозападној Црној Гори 
знатно равномернији него на нивоу државе у којој су у истом периоду страни туристи 
остварили 87,5% долазака, наспрам свега 12,5% долазака домаћих туриста (табела 28 и 29). 

С циљем сагледавања укупно остварених долазака и ноћења туриста према 
земљама припадности у четири општине и у северозападној Црној Гори у целини током 
периода 2007–2014. године, у табели 31 су дати одговарајући подаци. На основу ових 
података може се видети да северозападну Црну Гору поред домаћих посећују и туристи 
из још око педесет земаља. Међу страним туристима убедљиво су најбројнији туристи из 
Србије, а затим по бројности следе туристи из Израела, Француске, Русије, Чешке 
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Републике, Словеније, Босне и Херцеговине, Немачке, Пољске, Велике Британије, 
Хрватске, Италије, Мађарске и др. 

 
Табела 31. Укупан број долазака и ноћења туриста у северозападној Црној Гори према земљама 

припадности по општинама и на нивоу регије у периоду 2007–2014. год. 
Жабљак Пљевља Плужине Шавник Северозападна 

Црна Гора 
Општина/ СЗ ЦГ 
 
Држава доласци ноћења доласци ноћења доласци ноћења доласци ноћења доласци ноћења 
Црна Гора 69.545 221.283 13.991 39.993 2.141 4.634 1.473 21.922 87.150 287.832 

Европске земље 
Србија 12.715 30.384 6.842 15.377 2.201 3.446 250 1.599 22.008 50.806 
Француска 8.149 18.285 223 386 752 906 100 100 9.224 19.677 
Русија 7.036 14.783 653 2.521 1.089 1.468 134 409 8.912 19.181 
Чешка Реп. 6.436 14.389 272 775 378 503 42 54 7.128 15.721 
БиХ 2.055 4.872 2.149 6.169 621 901 49 121 4.874 12.063 
Словенија 4.555 8.419 798 1.767 712 941 60 60 6.125 11.187 
Немачка 3.659 7.370 551 1.735 426 607 92 92 4.728 9.804 
Хрватска 2.707 6.527 905 2.008 313 890 21 25 3.946 9.450 
Пољска 3.309 7.738 335 786 532 668 28 28 4.204 9.220 
Вел. Британија 3.614 7.066 156 353 300 379 37 37 4.107 7.835 
Италија 2.687 4.249 303 561 404 532 80 108 3.474 5.450 
Мађарска 2.469 4.073 332 468 317 363 20 20 3.138 4.924 
Белгија 1.838 3.959 48 161 191 234 29 29 2.106 4.383 
Македонија 433 1.356 555 2.728 105 142 1 1 1.094 4.227 
Литванија 2.524 3.376 139 143 50 96 15 15 2.728 3.630 
Аустрија 1.502 2.497 271 484 247 300 61 79 2.081 3.360 
Холандија 1.465 2.840 129 202 99 169 24 24 1.717 3.235 
Ирска 1.120 2.469 22 26 60 79 0 0 1.202 2.574 
Румунија 1.169 1.698 345 429 85 90 11 11 1.610 2.228 
Шпанија 901 1.689 80 372 91 115 29 30 1.101 2.206 
Швајцарска 857 1.692 164 286 120 159 13 13 1.154 2.150 
Словачка 608 1.263 164 464 195 259 5 5 972 1.991 
Украјина 896 1.496 129 210 136 187 5 5 1.166 1.898 
Данска 708 1.554 18 24 92 114 11 11 829 1.703 
Норвешка 789 1.336 148 244 56 72 26 26 1.019 1.678 
Албанија 959 1.463 61 117 64 74 1 1 1.085 1.655 
Летонија 616 1.313 39 44 8 8 0 0 663 1.365 
Бугарска 342 829 117 372 60 117 4 4 523 1.322 
Шведска 473 902 124 288 54 86 20 20 671 1.296 
Грчка 423 1.027 39 63 45 93 8 8 515 1.191 
Финска 456 928 45 157 23 32 1 1 525 1.118 
Луксембург 438 683 5 7 5 5 0 0 448 695 
Турска 131 203 195 258 51 62 4 4 381 527 
Португалија 191 333 25 40 23 43 7 7 246 423 
Белорусија 178 334 18 22 39 50 9 9 244 415 
Естонија 165 256 11 11 27 27 2 2 205 296 
Исланд 76 122 8 15 2 2 0 0 86 139 
Ост. евр. земље 2.406 6.080 179 347 54 79 4 6 2.643 6.512 

Ваневропске земље 
Израел 12.862 22.168 68 148 327 384 44 48 13.301 22.748 
САД 1.715 3.265 119 168 73 81 23 23 1.930 3.537 
Аустралија 999 1.585 28 35 174 215 2 2 1.203 1.837 

Канада 831 1.504 28 36 49 64 2 2 910 1.606 
Јапан 141 213 14 194 2 3 0 0 157 410 
Нови Зеланд 180 338 2 4 7 8 0 0 189 350 
Ост. ваневр. земље 1.015 1.726 142 410 311 514 1 1 1.469 2.651 
Укупно (страни)  98.798 200.652 16.998 41.415 10.970 15.567 1.275 3.040 128.041 260.674 
УКУПНО  168.343 421.935 30.989 81.408 13.111 20.201 2.748 24.962 215.191 548.506 

Извор: Завод за статистику Црне Горе - МОНСТАТ, 2014. 
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Сагледавајући број остварених ноћења, као један од главних параметара 
туристичког промета и успешности туристичке године или одговарајућег периода, у 
северозападној Црној Гори, поред домаћих, међу првих десет су и туристи из Србије, 
Израела, Француске, Русије, Чешке Републике, Босне и Херцеговине, Словеније, Немачке 
и Хрватске (графикон 16). Туристи из ових десет земаља су током разматраног периода 
заједно остварили укупно 458.469 ноћења. Од тога су домаћи туристи остварили 287.832 
или 62,8% ноћења, док су туристи из преосталих девет земаља остварили 170.637 или 
37,2% ноћења (табела 31). Остварена ноћења туриста из ових десет земаља чине 83,6% 
укупно остварених ноћења у северозападној Црној Гори током анализираног 
вишегодишњег периода.  

 

 
Графикон 16. Ноћења туриста из десет најзаступљенијих земаља у периоду  

2007–2014. год. у северозападној Црној Гори   
Извор: Завод за статистику Црне Горе - МОНСТАТ, 2014. 

 

У завршном делу анализе остварених долазака и ноћења туриста према земљама 
припадности, важно је приметити да званична статистика Црне Горе не препознаје 
засебно посете кинеских туриста, последњих неколико година веома активне клијентеле у 
међународним туристичким кретањима. Специфичан потенцијал за привлачење туриста са 
огромног кинеског тржишта ка дестинацији северозападне Црне Горе, између осталог, 
пружа популарност филма „Мост“73 у Кини. Наведени потенцијал би могао бити основа 
која би могла поспешити учешће кинеских туриста у промету туриста у северозападној 
Црној Гори (и Црној Гори уопште) уз адекватну стратегију. Стратегија која би се (у делу 
северозападне Црне Горе) заснивала превасходно на валoризацији природних добара под 
светски препознатљивим UNESCO амблемом, требала би бити маркетиншки презентована 
на пословним манифестацијама на кинеском тржишту попут Сајма туризма у Пекингу 

                                                
73 Филм, као и његова музичка тема „Bella ciao“, имају статус дугогодишњег хита у Кини заједно са филмом „Валтер брани Сарајево“. 
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(COTTM) у оквиру презентације Националне туристичке организације Црне Горе. Према 
подацима Кинеске туристичке академије (CTA)74 инострани туризам Кине бележи велики 
раст са преко 100 милиона путовања годишње кинеских туриста у иностранство. Из 
наведеног је евидентан потенцијал овог растућег тржишта на коме би Црна Гора, 
укључујући и истраживано подручје, адекватним и правовременим партиципирањем у 
будућем периоду могле остварити одређене позитивне финансијске ефекте од туризма.   

У структури остварених ноћења према врсти смештајних објеката у периоду 
2007–2014. године са 84,6% били су доминантни основни, хотелски смештајни 
капацитети. Комплементарни смештајни капацитети су у структури остварених ноћења 
били заступљени са свега 15,4%75 (графикон 17). Наведени однос није у складу са односом 
учешћа основних и комплементарних смештајних капацитета у северозападној Црној 
Гори с обзиром на то да комплементарни смештајни капацитети имају заступљеност од 
око 45,0% у укупним смештајним капацитетима, о чему је био речи у поглављу 
Материјална база туризма.  

 
Графикон 17. Ноћења туриста у северoзападној Црној Гори према  

врстама објеката за смештај (%) у периоду 2007–2014. год.  
Извор: Завод за статистику Црне Горе - МОНСТАТ, 2014. 

 
У завршном делу анализе промета туриста на простору сверозападне Црне Горе, а с 

циљем указивања на атрактивност и привлачност појединих делова унутар истраживаног 
подручја, дата је компаративна анализа кретања броја туриста током петогодишњег 
пероида (2009–2013. година) у НП „Дурмитор“ и у НП „Биоградска гора“ (табела 32). 
Наиме, подаци показују да у разматраном периоду број туриста у НП „Дурмитор“ 

                                                
74 Током 2014. године забележено је 116 милиона иностраних туристичких путовања из Кине са укупним износом од 140 милијарди 
U$D путних расхода. Процене су да ће у наредних пет година број излазних туриста из Кине премашити 500 милиона. Кинеско учешће 
у путним расходима у свету ће са 1,0% (2005) порасти на 20,0% (2023). У прилог овог тренда иде чињеница да су 54,0% кинеских 
туриста млади, рођени после 1980. године (http://eng.ctaweb.org). 
75 Етно село се појављује у изворним статистичким подацима тек у 2014. години, иако је прво етно село у Црној Гори „Монтенегро“ у 
Брезни отворено 20. маја 2006. године. 
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констатно расте и да је за свега пет година порастао за готово три пута. У истом периоду 
број туриста НП „Биоградска гора“ бележи сасвим благ раст (табела 32). 

 

Табела 32. Број туриста у НП „Дурмитор“ и у НП „Биоградска гора“ у периоду 2009–2013. год. 
Година 
 
Национални  
Парк 

2009. 2010. 
Индекс 

2010 
2009 

2011. 
Индекс 

2011 
2009 

2012. 
Индекс 

2012 
2009 

2013. 
Индекс 

2013 
2009 

НП „Дурмитор“ 35.943 41.307 114,9 67.065 186,5 82.131 228,5 102.776 285,9 

НП „Биоградска 
гора“ 30.855 30.900 100,1 27.828 90,1 31.846 103,2 38.873 125,9 

Извор: ЈП „Национални паркови Црне Горе“, 2014. 
 
Овај податак би свакако требао да делује подстицајно на развој туризма у 

северозападној Црној Гори, с обзиром на чињеницу да је НП „Дурмитор“, захваљујући 
првенствено бројним природним вредностима и пејзажној разноврсности, носилац 
туристичке понуде истраживаног подручја. Даљим планским привлачењем туриста у НП 
„Дурмитор“ и друге атрактивне делове северозападне Црне Горе, умањила би се 
својеврсна диспропорција између оствареног промет туриста и природних вредности и 
туристичких потенцијала овог дела земље. 
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11. ОБЛИЦИ ТУРИЗМА КАО ИНДИКАТОР АКТУЕЛНЕ И 

ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ  
СЕВЕРОЗАПАДНЕ ЦРНЕ ГОРЕ  

 
 
Природно и културно наслеђе, уз одговарајућу супраструктуру представљају 

фундаменталну основу за развој туризма. Услед појаве све већег броја разноврсних 
склоности, мотива, интереса и објективних могућности на страни туристичке потражње, а 
самим тим и различитог начина задовољења туристичких потреба, створили су се бројни 
видови односно облици и врсте туризма (Јовичић, Бранков, 2009).  

У вези са тим, селективни туризам се може разумевати као генерички појам којим 
се обухватају сви облици туризма који се све више развијају и јасније показују обележја 
по којима се разликују од масовног туризма. Селективни облици туризма се могу 
поделити на две врсте у зависности од тога да ли се садржаји понуде заснивају претежно 
на природним или претежно на друштвеним ресурсима. Код природних ресурса, ради се 
углавном о екотуризму, сеоском, ловном и риболовном туризму, док се код друштвених 
ресурса, ради пре свега о културном и верском туризму. Најчешће су у понуди 
комбинација ова два типа туризма. Селективни облици туризма јављају се као део 
саставног макро стратешког развојног заокрета у туризму. Код различитих врста 
селективног туризма потребе појединца бивају у потпуности препознате. Из тог разлога 
селективни туризам поставља туристу као окосницу састављања понуде и туристичких 
производа, јер је његово најважније обележје диверзификација понуде и туристичких 
производа. Велики број производа туристичке понуде је управо селективним туризмом 
прилагођен мањим групама потрошача (Pančić-Kombol, 2000).   

Према Геићу (Geić, 2011) уобичајена је подела селективног туризма према 
садржају боравка, тј. према активностима (авантуристички, културолошки) и према 
обележју простора (рурални, екотуризам).  

У иновираној Стратегији развоја туризма у Црној Гори до 2020. године (Мастер 
план), издиференцирани су бројни видови туризма. Дефинисана је диверзификована 
понуда различитих облика туризма, као што су: туризам у природи, спортски, сеоски, 
„MICE“ туризам (туризам везан за скупове, подстицајна путовања, конвенције/конгресе и 
изложбе/догађаје), тематски, екотуризам, купалишни, културни, здравствени туризам и 
други облици промета. 

Истражујући туристичке могућности севера Црне Горе, Касалица (1997) издваја 
основне и остале облике промета. У првој групи издваја – летњи, зимско-спортски, 
излетнички, екскурзиони, здравствено-лечилишни и сеоски туризам. У другој групи 
издваја: транзитни, ловни и риболовни туризам, планинарење и алпинизам, 
спелеотуризам, манифестациони и конгресни туризам.  
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На глобалном нивоу туристичка понуда се уназад десетак и више година изразито 
сегментирала од релативно опште и класичне (пасивни одмор) ка прилично 
диверзификованој (активни одмор) што је, на бази тога, условило и даље ће условљавати 
развој нових селективних облика туризма. У складу са тим је и креација лога „Wild 
Beauty“ Националне туристичке организације Црне Горе.  

Закон о туризму Црне Горе („Службени лист Црне Горе“, бр.61/2010) чланом 5. 
дефинише да се „туристичком делатношћу сматра и пружање туристичких услуга на 
купалиштима, скијашким теренима, у ловном и риболовном туризму, спортско-
рекреативном и авантуристичком туризму, екотуризму, као и друге услуге у осталим 
облицима туристичке понуде“.  

Поједини туристички ресурси и вредности подручја (природне, антропогене) се 
могу истовремено користити за креирање низа међусобно различитих туристичких 
програма. Важно је креирати и пласирати туристичке програме на бази што већег броја 
валидних природних и антропогених вредности за потребе диверзификоване туристичке 
понуде. Тиме селективни туризам дестинације постаје разноврснији чиме се потире њена 
потенцијална монотоност и она у складу са тим пропулзивно јача. То треба имати у виду 
јер туристички програми са туристичким вредностима (природним, антропогеним) које су 
имплементиране у њих представљају разлог одабира дестинације од стране туриста. 
Остали елементи туристичке понуде (смештај, ресторани и др.) представљају логистичку 
подршку. У разматрању могућности за изразитијом диференцираношћу облика туризма у 
туристичкој понуди истраживаног подручја, треба се имати у виду да разноврснији 
облици туризма изискују тражњу одређених сегмената туристичког тржишта (која се 
делом треба и створити као потреба), али изискују и квалитативно захтевнију 
специјализацију туристичких субјеката – пружалаца услуга. 

У даљем тексту прво ће бити представљени постојећи облици туризма на подручју 
северозападне Црне Горе, као и њихови поједини аспекти са оценом стања и 
могућностима унапређења. Затим, биће размотрени потенцијални облици туризма, такође 
и поједини њихови аспекти као туристичке активности на бази којих се уз унапређење 
постојећих облика и аспеката туризма може битно обогатити туристичка понуда 
истраживаног подручја. Највећи број актуелних и потенцијалних облика туризма базира 
се на природним вредностима, мада постоје и одређени облици и активности које се 
базирају на запостављеним антропогеним вредностима, којима би се како је наведно 
укупна туристичка понуда подручја могла учинити разноврснијом, атрактивнијом и 
привлачнијом на туристичком тржишту. 

У прилог претходној дискусији, а с циљем давања смернице за стварање 
квалитетне туристичке понуде неке дестинације, може се навести став аутора Хоувиа 
(Howie, 2003) о овој проблематици. Наиме, овај аутор издваја реалне и потенцијалне 
туристичке атракције. Према њему реалне туристичке атракције треба пласирати на 
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тржиште адекватном промоцијом, док у потенцијалне туристичке атракције треба 
уложити одређени рад и средства и тако их учинити доступним туристима. 
 
 

11.1. ПОСТОЈЕЋИ ОБЛИЦИ ТУРИЗМА 
 
Потојећим облицима туризма на подручју северозападне Црне Горе припадају 

зимски туризам, као и поједини аспекти спортско-рекреативног туризма (планинарење, 
пешачење и планински бициклизам), авантуристичког туризма (рафтинг, кањонинг и зип 
лајн – „zip line“), односно екотуризам. 

 
 

11.1.1. Зимски туризам 
 
Зимски туризам је посебан облик туризма који се, пре свега, базира на 

скијању и другим спортско-рекреативним активностима на снегу. Основне 
вредности на којима се базира потенцијал за развој зимског туризма (зимско-
спортског туризма) у северозападној Црној Гори првенствено представљају терени 
на падинама и у подножју Дурмитора погодни за скијање, њихова надморска висина 
(Жабљак на 1.458 m нв у односу на Пљевља 770 m нв, Плужине 720 m нв, и Шавник 
840 m нв), као и дебљина и трајање снежног покривача. Поред ових, природних 
вредности и предиспозиција, разлог због кога је простор Жабљака, односно 
Дурмитора, за разлику од простора Пљеваља, Плужина и Шавника, опредељен за 
развој зимског туризма, огледа се и у читавом низу других фактора. Међу 
најзначајнијим су: раније стварање туристичке физиономије и потребне 
инфраструктуре на Жабљаку (што није случај у Пљевљима, Плужинама и Шавнику); 
изграђеност смештајних капацитета; планови за изградњу нових смештајних 
капацитета и друге неопходне инфраструктуре за зимски туризам; саобраћајна 
проходност подручја Жабљака и др. Имајући поменуто у виду, евидентно је да је 
Жабљак, односно Дурмитор, заокружена целина која поседује највеће планинске 
туристичке потенцијале за зимски туризам у Црној Гори и као таква је у контексту 
зимског туризма туристички центар истраживаног подручја и државе у целини. 

Развој зимског туризма је започет на делу Дурмитора у близини Жабљака 1967. 
године. Смучарске успињаче (три ски лифта) у међуфази комплетног пројекта 
инсталирања скијалишта су пуштене у рад у јануару 1974. године. На Дурмитору су 
издвојене три скијашке зоне у чијем је окриљу девет просторно територијалних јединица 
(Остојић, 1983):  

- зона Кук обухвата следеће просторне територијалне јединице – Локвице 
(висинска разлика 540 m), Карлица (висинска разлика 453 m), Савин кук (висинска разлика 
783 m) и Шљеме (висинска разлика 540 m); 
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- зона Штуоц захвата Мали Штуоц (висинска разлика 453 m), Пазишта (висинска 
разлика 1570 m), Тепца (висинска разлика 500 m); 

- зона смучарских терена око Жабљака захвата Питомине (висинска разлика 171 
m) и Јаворовачу (свега 70 m висинске разлике). 

У односу на издвојене просторно територијалне целине скијашки центар на 
Дурмитору чине раније поменута скијалишта Савин кук (слика 95), Штуоц (није у 
фунцији) и Јаворовача. Посебну вредност у зимској туристичкој понуди Дурмитора, 
односно Жабљака, представљају наведена велеслалом стаза и две слалом стазе 
(„Симфонија“ и „Вукова стаза“) које имају сертификат Међународне ски федерације (FIS).  

 

 
Слика 95. Скијаши на скијалишту Савин кук 

Извор: http://www.vijesti.me 
 
Свакако да туристичку понуду у сегменту зимског туризма употпуњују и стаза за 

нордијско скијање „Граб“ код Црквичког Поља у Пиви и стаза за ходање на крпљама на 
деоници Црно језеро – Ски центар Савин кук – Црно језеро. Конкретно, ходање на 
крпљама (слика 96), као нови сегмент у туристичкој понуди Жабљака (од 2015. године),  
представља специфичан облик спортско-рекреативне активности у природи. Стаза, 
прилагођена свим узрастима, пролази кроз шуму смрче и јеле, пределе изузетних 
естетских вредности, и одликује се благим успонима и падовима. Ходање овом стазом 
омогућује туристима да на један нови начин доживе Дурмитор у зимском амбијенту 
(http://www.dan.co.me). 
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Слика 96. Ходање на крпљама као нови сегмент зимске туристичке понуде на Дурмитору 

Извор: http://www.durmitor.rs 

 
На дурмиторским скијалиштима и падинама су поред скијања, санкања, ходања на 

скијама и крпљама, у понуди и: карвинг76; скијање на леднику Дебели намет (Велика 
Калица)77, као и ски фестивал „Ангел куп“, који је први пут одржан у марту 2011. године 
на Жабљаку. Такође се повремено организују манифестације „Врела зима у брдима“, „Сви 
на снег“, „Скулптуре од леда“, „Међународни пара ски куп „Дурмитор“ и др. Постоје 
могућности и за коришћење моторних санки („snowmobile“), као и санки са хаски вучом.  

Како би се зимске спортско рекреативне активности као део туристичке понуде 
одвијале сигурно и безбедно Међународна ски федерација је као основу томе дефинисала 
одређена правила78. Црна Гора је усвојила Закон о скијалиштима 2007. године 
(„Службени лист Црне Горе“, бр. 13/07), на основу којег је донет Правилник о изгледу, 
начину и месту постављања сигнализације на скијалишту („Службени лист Црне Горе“, 
бр. 4/09) којим се прописују изглед, начин и место постављања сигнализације на 
скијалиштима (забране, упозорења, обавештења и обавезе). Тиме су створене 
претпоставке да сви они елементи који чине безбедоносно-сигурносни предуслов 
(технички услови рада скијалишта - периодична провера преносних ужади, исправност 
корпи, статике стубова и њима припадајућих преносних ваљака, окретница и електричних 
инсталација; категоризација скијашких стаза и ознаке на њима; превоз жичарама; 
обезбеђење и медицинска служба и др.) зимских туристичких активности које се на 
скијалишту пружају туристима као део туристичке понуде морају бити адекватно 
базиране на основама законске регулативе. 

                                                
76 Основна карактеристика карвинга је та што се само колена пребацују у супротну страну, без икаквог устајања (растерећивања) и 
прави се завој у другу страну, при чему долази до специфичног исписивања трагова по снегу (http://www.montenegrointerski.org). 
77 Скијање у Великој Калици као такмичење на стази дугој 220 m је први пут после 1972.године, организовано у јулу 2011. године са 23 
такмичара. 
78 Неке државе су увеле и нека додатна правила, која уређују понашање на скијалиштима и обавезе управљача скијалишта (на пример, 
Швајцарска – Verkehrssicherungspflicht; Аустрија – SKUS), док су у неким државама за то подручје урађени посебни закони (савезна 
америчка држава Колорадо: Colorado Law). 
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Дугорочно опредељење у даљем планирању и обликовању зимске туристичке 
понуде Жабљака (као јединог зимског туристичког центра подручја) требало би да буде 
остварење већег квалитета скијалишта. За то су неопходна улагања која би се односила на 
успешну реализацију низа мера и активности. Те активности требају довести до 
успостављања модернијег скијалишта или бар до ревитализовања скијалишта за потребе 
зимског туризма. Истовремено са аспекта даљих улагања и тренутне позиционираности 
скијалишта на туристичком тржишту треба имати у виду да већа инвестирања у времешну 
инфраструктуру79 скијалишта могу имати карактер ризичних, с обзиром на то да делује да 
потенцијал локалног и регионалног тржишта за економски успешним вођењем већег ски 
центра у односу на постојећи тренутно не постоји. 

 
 

 11.1.2. Постојећи аспекти спортско-рекреативног туризма 
 

Планинарење80  као аспект спортско-рекреативног туризма истраживаног 
подручја има изузетну основу која се базира на бројним врховима, падинама и 
видиковцима планина северозападне Црне Горе које одликују изузетни естетски и 
куриозитетни атрибути, а који су повезани мрежом планинских стаза (слика 97).  

 

 
Слика 97. Дурмитор, планинарски изазов 

Извор: http://www.guardian.com 
  

Они се огледају у панорамском и амбијенталном доживљају њеног подручја. Поред 
тога, једну од основа за планинарење чине и планинарски клубови81. На простору 

                                                
79 Жичаре француске фирме „Poma“ су у експлоатацији од 1981. године (Међународни институт за туризам, 2005). 
80 Почетком планинарења у Црној Гори се сматра 1887. година када је учитељ Јован Лаушевић у лето те године истраживао Дурмитор. 
„Пошто знавах да су неки људи из далекијех крајева долазили и попињали се на Дурмитор: то нахођах за себе постидно, ако га и ја 
једном не обидем, а још као ближњи његов комшија.“ (Лаушевић, 1888.). 
81 Као илустрација заступљености и значаја планинарских клубова у свету говори податак да Немачки алпски клуб (Deutscher 
Alpenverein, DAV) има 800.000 чланова и највећа је планинарска асоцијација у свету. Члан је немачке Олимпијске Спортске 
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северозападне Црне Горе активно је више планинарских клубова: ПСК „Дурмитор“ 
(основан 1949.године) у Жабљаку; ПК „Љубишња“ (основан 2008. године) и ПК „Кањон 
Драге“ (основан 2010. године) у Пљевљима; ПК „Пива“ (основан 2008. године) у 
Плужинама и ПК „Крилаш Бијела“ (основан 2009. године) у Шавнику. Клубови су 
чланови Планинарског савеза Црне Горе82. Значај наведених клубова огледа се у 
популаризацији планинарско смучарских, излетничких и других активности на подручју 
северозападне Црне Горе, чиме се даје допринос развоју овог аспекта спортско-
рекреативног туризма. Такође, значај ових планинарских клубова се огледа и у њиховом 
доприносу уређењу врхова са планинарско-туристичког аспекта83. Поред планинарских 
клубова, значајну подршку планинарењу (са сигурносног аспекта) пружа Горска служба 
спашавања Црне Горе (ГСС) која је чланица Међународне комисије за алпско спашавање 
(ICAR84). Црна Гора је донела Закон о планинским стазама („Службени лист Црне Горе“, 
бр.51/08). Њиме се дефинише појам планинских стаза, њихова евиденција, формирање 
регистра, начин употребе и означавање, одржавање и уређење нових стаза и др. На основу 
тог закона су донети: Правилник о облику, димензијама и садржају туристичке 
сигнализације планинских стаза („Службени лист Црне Горе“, бр.3/2010); Правилник о 
условима, начину и поступку избора домаћина за одржавање планинских стаза 
(„Службени лист Црне Горе“, бр.34/2010); Правилник о условима за уређење и одржавање 
планинских стаза („Службени лист Црне Горе“, бр.71/2010); Правилник о критеријумима 
за разврставање планинских стаза („Службени лист Црне Горе“, бр.20/2011); Одлука о 
националној мрежи планинских стаза („Службени лист Црне Горе“, бр.44/2011), којом је 
успостављено 228 планинских стаза у Црној Гори; Правилник о условима, начину и 
поступку класификације планинских стаза према намени („Службени лист Црне Горе“, 
бр.31/2012) и Правилник о условима, начину и поступку категоризације планинских стаза 
према захтевности („Службени лист Црне Горе“, бр.31/2012).  

Туристима најпривлачнија планина северозападне Црне Горе у смислу 
планинарења је Дурмитор са Боботовим куком85 (2.523 m нв) као највишим врхом. 
Маркација приступа врховима Дурмитора први пут је урађена 1933. године од стране 

                                                
Конфедерације (Deutscher Olympischer Sportbund), која је надлежно тело за спорт и планинарске експедиције, те планинарење, скијашко 
планинарење, брдску шетњу, пењање по ледницима и др. (http://www.alpenverein.de; http://www.dosb.de). 
82 При Планинарском савезу су организоване комисије за: маркацију и водичку службу; планинарску оријентацију и оријентиринг; 
спелеологију и кањонинг; алпинизам и Горску службу спашавања. Планинарски савез Црне Горе је члан Европске пешачке федерације 
(ERA – European Ramblers Association, основана 1969. године са седиштем у Каселу, Немачка); IOF (Међународна оријентиринг 
федерација); COMOF (Конфедерација медитеранских оријентиринг земаља, основана 2010. године у Венецији).  
83 Неке од тих активности су: реновирање алпинистичког бивка „Др Растко Стојановић“ у Калици на Дурмитору након 30-ак година 
коришћења током августа 2010. године; постављање планинске кутије са печатом и књигом за упис посетилаца у септембру 2010. 
године на врху Леденице - Ружици (1945 m нв); постављање планинске кутије са печатом и књигом за упис посетилаца у октобру 2011. 
године на највишем врху Љубишње (Дерњачиште, 2.238 m нв) и др.  
84 International Commision for Alpine Rescue са седиштем у Швајцарској, основана на иницијативу аустријских спасилаца 1948. године 
Међународна асоцијација горских спасилачких служби има за циљ стандардизацију технике и тактике горског спашавања. ICAR је 
познатији под немачко-француском скраћеницом IKAR-CISA (Internationale Kommission für Alpines Rettungswesen – Commission 
Internationale de Sauvetage Alpin). Рад у  IKAR-CISA је организован у четири комисије: Kомисија за лавине (Avalanche rescue), Комисија 
за земаљску технику (Terrestrial rescue) и Комисија за ваздушну технику (Air rescue) и Комисија за алпску медицину (Alpine medicine). 
85 Први познати алпинистички успон на Боботов кук, највиши врх Дурмитора, извршио је аустријски географ Оскар Бауман (1864–
1899),  док су надморску висину врхова Дурмитора први забележили руски геодети негде после 1878. године и на њима поставили 
пирамиде од камена. Позната је забелешка Вука Стефановића Караџића: „Гдје који приповедају да се у Херцеговини говори за 
Дурмитор да је небеска соха, тј. да је тако висок да небо држи“ (Касалица, 1975).  
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чланова Удружења студената планинара из Београда предвођених Браниславом 
Церовићем, дугогодишњим чланом Планинарског друштва „Раднички“ који је био и 
коаутор првог водича о Дурмитору из 1938. године. Након тога, маркација је обновљена 
1977. године и издваја се 20 km уређених и 60 km маркираних стаза са путоказима ка 
изабраном смеру и временом потребним за долазак до циља. У интересу је да маркације 
буду у складу са јединственим европским стандардима, као и то да се повећавају укупне 
дужине маркираних стаза не само на Дурмитору, већ и на другим планинама подручја. 
Међу најпознатије планинарске туре на Дурмитору спада тура Црно језеро – Ледена 
пећина, са оквирним временом пролаза од три часа. При томе изузетну основу за 
планинарске туре представља 28 планинских стаза које су као део националних 
планинских стаза за пешачење детаљно раније наведене. 

За туристе планинаре су од интереса: Меморијал „Данило Јауковић“86 
(планинарски поход на Боботов кук); традиционални видовдански планинарски поход на 
Маглић у организацији ПК „Пива“, као и планинарски успон на Пруташ који се од 2007. 
године организује поводом 4. августа, Дана општине Плужине. Планинарска 
манифестација „Шаторијада“ у организацији ПК „Крилаш Бијела“ из Шавника покренута 
је 2010. године. Промовише планинарење и боравак у природи, рекреацију и дружење уз 
презентовање потенцијала за активан одмор превасходно на подручју општине Шавник. 
Од посебног значаја је прва црногорска планинарска трансверзала Планинама Црне Горе 
(„CT 1“) – од Букумирског језера на Жијеву, преко Комова, Бјеласице, Сињајевине до 
Црног језера на Дурмитору. 

Оно што се намеће као неопходност у подршци овом сегменту туристичке понуде 
истраживаног подручја са аспекта сигурности је значај улоге планинарских водича, 
нарочито оних са локалног подручја. Та улога се огледа у обезбеђивању пуне 
„координације“ између планине као објекта туристичке планинарске активности, 
маркираних и немаркираних стаза, са једне, и туриста планинара, са друге стране. Из тог 
разлога је потребно увести лиценце и дозволе за планинарске водиче на бази дефинисаних 
критеријума87 и уз контролу од стране Планинарског савеза Црне Горе и Горске службе 
спашавања Црне Горе. Практично непостојање лиценцираних, како планинарских водича, 
тако и уопште водича за програме активног туризма са верификованим дозволама се 
уочава као озбиљан недостатак туристичког тржишта истраживаног подручја. То је од 
значаја и тим пре, јер се у подручју дешавало и дешава да се туристи често 
неинформисани о потребној опреми, физичким напорима и опасним тачкама понашају у 
супротности са захтевима кретања и боравка на планини. Делом и из разлога 
превентивних мера безбедности туриста (мора се знати када се иде у планину, ко води 
групу, где група борави, где и коме се пријавила) потребно је унапредити и развити 

                                                
86 Меморијал се организује у континуитету сваког 12. јула почев од 1978. године. Испод самог врха Боботов кук се налази „Данилова 
плоча“ у знак сећања на некадашњег генерала ЈНА Данила Јауковића (1918–1977) који је издахнуо у намери да се 115. пут попне на 
врх.   
87 Према стандардима Међународне планинарске и пењачке федерације (UIAA). 
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комплетнију планинарску инфраструктуру повећањем броја изграђених планинарских 
домова, склоништа и др. Развојни импулс томе је отварање Обавештајне тачке Жабљак 
као функционалног дела Горске службе спашавања Црне Горе у јулу 2013. године која би 
требала да прерасте у Станицу Горске службе спашавања Црне Горе. 

Пешачење („Hiking”) као аспект спортско-рекреативног туризма на 
истраживаном подручју представља, у односу на планинарење, алтернативну активност 
једном делу туриста јер изазива мање физичке напоре. У том смислу, за туристе је 
најпривлачнија стаза ободом Црног језера дужине 3,6 km. Поред ове стазе, за пешачење 
се издвајају и маркиране пешачке стазе које воде до Барног, Змињег и Вражјег језера, као 
и едукативно - рекреативна стаза „Пљевља“ дужине 11 km. Дужина прикључних стаза 
износи 9 km. Почетак маркиране стазе је испред спортског центра „Ада“. На свим 
раскрсницама налазе се црвени стубићи са жутим путоказима на којима је уписан број 
стазе, назив одредишне тачке и њена удаљеност од тог места и потребно време за 
пешачење. На стази је и израчуната потрошња калорија по пређеним километрима. 
Генерално у вези са унапређењем овог аспекта спортско-рекреативног туризма на 

истраживаном подручју, поједини делови пешачких стаза се могу опремити клупама са 
надстрешницама и професионалним панорамским двогледима за разгледање пејзажа.  

 

Планински бициклизам (“Мount biking”)  је још једна активност која је као аспект 
спортско-рекреативног туризма део туристичке понуде подручја. Наиме, падине планина 
северозападне Црне Горе су, уз Језерску и Пивску површ, конфигурацијом и 
морфолошком разуђеношћу, осим за планинарење, погодне и за планински бициклизам 
(слика 98), односно за читав низ његових варијетета почев од кружних теренских трка 
(„cross country“), трка од тачке до тачке („point to point“),  спуст трка („downhill“), трка 
дугих успона („uphill“), савладавања препрека („trail“), слободног начина вожње („free 
ride“) и др.  

На истраживаном подручју се налазе бициклистичке стазе које су, као што је раније 
наведено, део националне мреже бициклистичких стаза и то у зони Дурмитора, Трескавца 
и Пивске планине (шест стаза) и у зони Бијеле Рудине, Његош, Сомина, Голија, Волујак, 
Биоч, Маглић (две стазе). Такође, на територији општине Пљевља се налази 11 
бициклистичких стаза. На основу тога се може закључити да туристи имају могућност 
избора бициклистичких стаза у складу са личним афинитетима (конфигурација терена, 
локација и др.), док исто тако алтернативно могу проналазити и неке друге, већ према 
личном нахођењу.  
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Слика 98. Група туриста - бициклиста   

Фото: М. Срдановић 
 

Имајући у виду да највећи део туриста током периода летње туристичке сезоне у 
северозападној Црној Гори борави претежно током јула и августа, било би пожељно у 
циљу обогаћења овог сегмента туристичке понуде подручја бициклистичку трку 
„Путевима Баја Пивљанина“ која се одржава од септембра 2008. године у организацији БК 
„Перун“ из Никшића на планини Војник календарски ускладити.   

Обзиром да се планински бициклизам, као активност која је део туристичке понуде 
подручја, већим делом одвија унутар заштићених природних добара (НП „Дурмитор“, РП 
„Пива“) било би корисно са аспекта очувања природе путем адекватних рекламних паноа 
на одабраним локацијама истаћи, свакако са вишејезичном садржином, правила понашања 
на бициклистичким стазама која је донела Међународна асоцијација планинског (“mount“) 
бициклизма (IMBA88). Та правила су:  

• „1. Вози само на отвореним стазама –  Поштуј затворене путеве и стазе (питај ако 
ниси сигуран). Избегавај неовлашћени прелаз преко приватног поседа.  

• 2. Не остављај трагове – Буди опрезан према тлу испод точкова. Вози уз најмањи 
могући утицај на стазу. Остани на постојећој стази и не тражи нове. Не сеци 
кривине;  

• 3. Задржи надзор над бициклом – И тренутак непажње може узроковати проблеме. 
Поштуј све уредбе и препоруке о брзини за бициклисте.  

• 4. Увек дај предност – Најави свој долазак благовремено. Пријатељски поздрав или 
звонце су уљудни гестови. Не плаши друге.  

                                                
88 International Mountain Bicycling Association (IMBA) је основана 1988. године. Седиште је у Боулдеру, Колорадо, САД. Међународни 
самит је одржан у Швајцарској 1997.године. Организује едукативне програме за бригу о стазама од стране бициклистичких посада под 
покровитељством „Субару“ корпорације. У 2006.години је имала 32.000 чланова и више од 600 придружених клубова 
(http://www.imba.com). 
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• 5. Никада не плаши животиње – Сваку животињу узнемири ненајављени долазак, 
нагли покрет или бука. То може бити опасно. Терање стоке у трк и узбуњивање 
дивљих животиња је озбиљан прекршај и  

• 6. Планирај унапред – Мораш познавати своју опрему, своје способности и крај у 
ком се возиш, припреми се примерено. Ни на тренутак не рачунај на друге. Увек 
носи кацигу и одговарајућу сигурносну опрему“ (http://www.imba.com). 

 
 
11.1.3. Постојећи аспекти авантуристичког туризма 

 
Законодавну претпоставку авантуристичким активностима као садржају 

авантуристичког туризма представља Уредба о минимално-техничким условима, начину, 
средствима и опреми за пружање појединих услуга које укључују спортско-рекреативне и 
авантуристичке активности („Службени лист Црне Горе“, бр.6/2012) услуга кањонинга 
(“canyoning”), услуга скакања ужетом (“bungee jumping”) и услуга кајт сурфинга (“kite 
surfing”).  

 

Рафтинг заузима веома значајно место у склопу туристичке понуде истраживаног 
подручја како у сегменту авантуристичког туризма, тако и уопште, јер се ради о једном 
од њених најатрактивнијих елемената. Генерално, као активност представља спуштање 
чамцима низ дивље реке. Колевка рафтинга је Северна Америка са својим бројним 
водотоцима повољним за овај облик активности на води. Пионир данашњег модерног 
рафтинга је Џон Фримонт (John Fremont, 1813–1890) који је као поручник 1842. године 
вршио истраживања на реци Плат помоћу претече данашњег чамца за рафтинг. 
Седамдесете године XX века донеле су највећи помак у историји развоја рафтинга када 
је овај спорт проглашен олимпијским и укључен у XX летње олимпијске игре у Минхену 
1972. године (Vasiljević i sar., 2009; www.abc-of-rafting.com).  

Зачеци трифта у Црној Гори, давне претече сплаварења, сежу готово стотинак 
година уназад. Наиме трифт је био вид спуштања дрвене грађе, посечене на околним 
шумом обраслим планинама, сплутином (дрвеним сплавом) низ Тару до пилана у Фочи, 
Вишеграду и Зворнику који је крајем XIX века започела Аустроугарска. Људи који су је 
спуштали низ реку звали су се трифтари. Овакав вид превоза дрвене грађе сплутинама се 
наставио и све до средине шездесетих година XX векa. Након ишчезавања трифта, долази 
се на идеју да се тадашње сплутине прошире и адаптирају за превоз туриста и сплутина 
добија нови изглед. Сплутина је традиционални сплав који су користили трифтари, 
сачињен од 10–12 смрчевих дебала дужине 12 m (слика 99). Они се повезују (окивају) 
жилавим гранама и металном ужади. У средини сплава се прави „кревет“ 2x2 m, висине 40 
cm, на коме седе туристи, а унутра се смешта опрема која је заштићена од квашења. На 
предњем и задњем делу сплутине су на постоље постављена весла (думен) за управљање 
сплавом. Оваквим сплавом спушта се 10–12 особа (Вуковић, 2005). 
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Слика 99. Сплаварење Таром традиционалним сплавом - сплутином 

Извор: Вуковић, 2005. 
 
Прво организовано сплаварење Таром реализовано је 1970. године у организацији 

туристичке агенције „Унистурист“ из Фоче. Те прве године је Тару на три сплутине 
посетило 27 домаћих туриста, док се први страни туристи појављују 1972. године. Било је 
веома популарно и сплутине су држале примат све до деведесетих година XX века. Тада 
се на Тари почиње са организовањем сплаварења гуменим чамцима специјализованим за 
дивље воде (слика 100). Пиониром активног рафтинга на Тари који је започет 1989. године 
сматра се Словенац Матјаж Шмит.  

 

 
         Слика 100. Сплаварење Таром гуменим чамцима код Шљиванског 

Фото: М. Срдановић 
 
Уместо ранијих сплавара (предњака и задњака) чамцем помоћу весла управља 

скипер који седи на крају чамца, а помажу му учесници веслањем и то углавном по троје 
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са сваке стране који слушају његову команду када и којим интензитетом да веслају 
(Мркша, Јанићевић, 2009).  

Река Тара (144 km) је пловна за чамце и сплавове у дужини од 96 km и то од 
Шљиванског (или тзв. Други логор), удаљеног 2 km од моста на Ђурђевића Тари, до ушћа 
са Пивом код Шћепан Поља. На овом сектору Тара на уздужном профилу има укупан пад 
од око 150 m. Конфигурација терена и локација кампова у кањону Таре условили су поделу 
пловног дела Таре за потребе сплаварења на три дела.  

• Први део тока Таре је од полазишта сплавова Шљиванског до Радован луке, 
простране заравни на левој обали Таре у подножју Дурмитора, удаљеној 5 km од 
села Тепца. Овај сектор тока је дужине 40 km и преплови се за 5–6 сати. Пад воде 
је веома мали, брзаци су слаби, али је пејзажна вредност можда и највећа у целом 
кањону. 

• Други део тока Таре почиње код Радован луке, а завршава код Брштановице. 
Ова деоница тока има дужину од 38 km и преплови се за око 5 сати. Нарочито је 
атрактиван јер пролази кроз најдубљи део кањона испод Обзира на левој обали, 
где је дубина кањонске долине око 1300 m. Вредан помена је стари жичани мост 
који није у функцији, али прави авантуристи воле да га пређу. Два таква моста су 
на Тари. Први мост је пар километара низводно од Радован луке код села Тепца, 
док је други мост километар узводно од Брштановице. 

• Трећи део тока реке Таре повољан за сплаварење је онај најнизводнији, од 
Брштановице до Шћепан Поља. Дужине је 18 km и представља најатрактивнији 
део за сплаварење с обзиром на то да је уздужни пад воде на овом делу већи него 
на претходних 78 km. Овај део се популарније назива и Брштановица. 

 

Поделу на три дела тока донекле је условила и туристичка понуда у виду 
једнодневног, дводневног и тродневног сплаварења. Као једнодневни излет у понуди су 
сектор Брштановица и половина првог дела тока од Шљиванског до Левер Таре дужине око 
22 km, затим као дводневни – цео ток само што се други и трећи део пређу за један дан и 
тродневни код којег сваки део траје по један дан (Мркша, Јанићевић, 2009).  

За потребе оцене тежине река широм света од стране удружења „American 
Whitewater“89 формирана је међународна скала тежине река која има класе I–VI (табела 
33). Скала је од користи за потребе покретања и одвијања разних активности на текућим 
водама (попут рафтинга, кануа, кајака и др.). Иначе, ниједан систем класификације река у 
овом смислу није универзално усвојен, нити се може применити на све речне токове 
(Vasiljević i sar., 2009; http//:www.americanwhitewater.org). Према поменутој међународној 
скали река Тара има класу III–IV, док на пример река Колорадо припада класи V, те према 
њој спада у врх према својој атрактивности и нивоу авантуре коју може да пружи. 

 

 

                                                
89 Непрофитна организација основана 1954. године са седиштем у Калохију (Cullowhee), Северна Каролина, САД. 
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Табела  33.  Међународна скала тежине река (према „American Whitewater“) 
Класа Опис класе Карактеристике класе 

I Лако Брза вода са малим таласима. 

II За почетнике Равни брзаци са широким, чистим каналима 
који су лако уочљиви без извиђања. 

 
III 

 
Средње 

Брзаци са усмереним, неуједначеним 
таласима који могу бити компликовани за 
избегавање. 

 
IV 

 
Напредно 

Интензивни, моћни, али предвидљиви брзаци 
који захтевају прецизно управљање пловилом 
у турбулентној води. 

 
V 

 
Експерти 

Изузетно дуги, пуни препрека и веома 
силовити брзаци који излажу веслача 
надпросечној опасности. 

VI Екстремно Овакви спустови описују се као екстремно 
тешки, непредвидљиви и опасни. 

Извор: Vasiljević i sar., 2009; http://www.americanwhitewater.org  
 

Званична сезона рафтинга (годишњи режим пружања услуга) према законским 
одредбама почиње 15. маја и траје до 1. октобра. У зависности од водостаја реке Таре, 
рафтинг се може поделити у више временских етапа. Етапе адреналинског рафтинга (мај, 
јун) и туристичког рафтинга (јул, август, септембар) су у оквиру важећег годишњег 
режима пружања услуге, када су и најповољнији услови за сплаварење. Етапе екстремног 
рафтинга,  који је везан за период високог водостаја проузрокованог наглим отапањем 
снега са планина, као и пролећним и јесењим кишама (април, октобар, новембар) и 
зимског рафтинга, који се одвија када водостај није висок, али су временски услови 
одговарајући за оне који су здравствено и физички спремни за њих (децембар, јануар, 
фебруар, март) су ван годишњег режима пружања услуга. 

Важно је истаћи да је област рафтинга до доношења Закона о рафтингу 2011. 
године („Службени лист Црне Горе“, бр.53/2011) била прилично неуређена. Наиме, 
активности из области рафтинга спроводиле су се прилично нестандардизовано и 
неконтролисано, површно и са дозом немарности, пре свега у следећим кључним 
сегментима: издавање лиценци за рафтинг и за пружање помоћи; осигурање рафтера и 
туриста; давање атеста и стандардизовање опреме; организовање и одржавање курсева за 
обуку вођа рафтинга; вођење евиденције рафтинг чамаца (утврђивање њихове ознаке - 
имена) и њихових посада; дефинисање улазних и излазних пунктова на речни ток; 
нормирање неопходних хидролошких услова за сплаварење; предвиђене казнене норме; 
надзор и слично.  

Како би биле спречене незгоде које се дешавају током високог водостаја Таре, 
корисно би било организовање кајак службе за спашавање на дивљим водама према 
начелима Међународне рафтинг федерације (IRF). Од стране италијанске невладине 
организације „COSV“ и националних паркова „Дурмитор“ и „Сутјеска“ у децембру 2012. 
године у оквиру пројекта „Одрживи развој туризма и заштита животне средине на северу 
Црне Горе и на југу Босне и Херцеговине“, који је финансиран од стране Европске уније 
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путем Инструмента за предприступну помоћ (IPA) – програма за прекограничну сарадњу 
између Црне Горе и Босне и Херцеговине, развијен је тзв. „Знак квалитета“. Њиме се 
сертификује квалитет за пружаоце услуга рафтинга и кањонинга имајући у виду да постоје 
велике разлике у безбедности/озбиљности међу приватним оператерима. Нека предузећа 
нуде квалитетне услуге, док нека нису регистрована или немају потребне дозволе и из тог 
разлога би „Знак квалитета“ требао гарантовати да субјекти који га поседују имају 
обучене рафтере и водиче и одговарајућу опрему, као и да поштују међународне 
стандарде безбедности. У октобру 2014. године су најављене измене Закона о рафтингу 
Црне Горе које би требале да уваже и ставове Удружења рафтера Црне Горе. 

Мимо предметног закона су нерешена питања која се од стране једног дела 
пружалаца услуга огледају у: огољеном узимању прихода; експанзији (често нелегалне) 
градње монтажних кампова; практично нелегалном снабдевању електричном енергијом и 
комуналном опремању таквих објеката; постојању привеза уз обиље смећа и др. Из тих 
разлога треба бити обазрив по питању опасности одвијања туристичке функције на штету 
еколошке функције овог дела подручја.   

Рафтинг Таром представља један од најзначајнијих, ексклузивних елемената 
туристичке понуде северозападне Црне Горе, који је базиран на природним вредностима, 
а чија популарност последњих неколико година видно расте. Наиме, према подацима ЈП 
„Национални паркови Црне Горе“ у периоду од 2009. до 2013. године број туриста који су 
сплаварили Таром порастао је са 6.856 на 12.516. Неопходну дозволу за рафтинг Таром 
издаје НП „Дурмитор“. У финансијском смислу, рафтинг представља један од главних 
извора прихода од такси управо Националног парка, као и општина на чијим се 
подручјима реализује. Спада међу најпопуларније једнодневне излете за туристе који 
летују у Црној Гори уопште. Овај сегмент авантуристичког туризма би се могао учинити 
још ексклузивнијим и раритетнијим уколико би се у понуду уврстили и већ поменути 
традиционални сплавови – сплутине. Популарности и атрактивности рафтинга могли би 
допринети и њему комплементарне активности и садржаји попут спортско-рекреативно-
забавних догађаја какав је на пример догађај „Изазови Тару“ који представља 
комбинацију рафтинга и игара на води. Овај догађај је премијерно одржан током јула 
2007. године у рафтинг кампу „Саставци“ у организацији НВО „Нова“ из Крагујевца, који 
од тада нема устаљену динамику одржавања. 

 

Кањонинг у основи представља спуштање кроз кањонски део долине и корита реке 
и то низводно са или без опреме, који као авантуристичка активност постаје све 
значајнији елемент овог сегмента туристичке понуде подручја. Ресурсну основу за 
кањонинг у истраживаном подручју представљају кањони Таре, Драге, Сушице, Сухог 
дола, Пиве, Буковице, Бијеле, Грабовице, Комарнице и Врбнице. При одабиру кањона 
вреднују се величина вертикале, количина воде и општи утисак. У зависности од „тежине“ 
кањона користи се и различита опрема. Спуштање низ водопаде уз помоћ или без ужета, 
пењање по стенама, провлачење кроз пукотине, роњење, скакање у вирове испуњене 
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водом су неке од активности које се упражњавају кањонингом. С обзиром на то да 
укључује бројне и битно различите активности, за кањонинг не постоји посебна наменска 
опрема, већ се користе делови опреме неких спортова. Најосновнији делови опреме су 
шлем, појас за спуштање осмицом и статичко уже, а уколико је вода хладна и неопрен 
(ронилачко одело). У зависности од тежине и експонираности користе се и клинови за 
осигурање при спуштању. У оцењивању кањона постоје скале за оцењивање тежине 
вертикале, тежине воде и времена задржавања  (табела 34). 

  

Табела 34. Скале за оцењивање тежине кањона  
СКАЛЕ ТЕЖИНЕ ВЕРТИКАЛЕ 

v1 ВРЛО ЛАКО 
     - нема спуштања ужетом, нема пењања  
v2 ЛАКО 
     - спуштања ужетом мања од 10 m; лако пењање  
v3 МАЛЕ ПОТЕШКОЋЕ 
     - лака спуштања ужетом до 30 m; тежине пењања III 
v4 СРЕДЊЕ ТЕШКО 
     - тешка спуштања ужетом преко 30 m; тежине пењања до IV+* 
v5 ТЕШКО 
     - тешко спуштање ужетом са превесима (вертикале преко 90°); тежине пењања до V*; пливање док се спушта, односно    
       плива се невезан 
v6 ВРЛО ТЕШКО 
     - тешко спуштање ужетом са превесима; тежине пењања до VIII+/A2*; базени са јаким струјама 
v7 ЕКСТРЕМНО ТЕШКО 
     - врло тешко спуштање ужетом са већим превесима; тежине пењања преко VIII+/A2; потребно правити осигуравалишта   
       (штандове) током прелаза; опасни базени са вртлозима; 

СКАЛЕ ТЕЖИНЕ ВОДЕ 
а1 ВРЛО ЛАКО 
     - ходање по плиткој води; мало пливања 
а2 ЛАКО 
     - пливање мање од 10 m; лаки скокови до 3 m висине; кратки тобогани (клизање низ благе водене токове) 
а3 МАЛЕ ПОТЕШКОЋЕ 
     - пливање мање од 30 m; лаки скокови до 5 m висине; дуги тобогани 
а4 СРЕДЊЕ ТЕШКО 
     - дуго остајање у води; скокови до 5 m висине са тешко прилазним местом одскока; врло дуги тобогани; сифони   
      (подразумева прерон или пливање у ходницима када је таваница у непосредној близини или до воде) врло широки и  
       краћи од 1 m дужине  
а5 ТЕШКО 
      - дуга остајања у хладној води; тешка скакања од 8 m са тешким прилазом одскока; опасни брзаци, струјања; шири  
        сифони до 2 m дужине 
а6 ВРЛО ТЕШКО  
     - тешки брзаци и струјања без могућности заустављања; тешко пливање у навези; скокови до 14 m висине; шири сифони  
       са дужинама до 3 m     
а7 ЕКСТРЕМНО ТЕШКО 
     - екстремно тешки брзаци без могућности заустављања при пливању; врло тешко пливање у навези; дугачки и опасни   
       уски сифони 

СКАЛЕ ВРЕМЕНА ЗАДРЖАВАЊА 
I   Може се проћи лако, односно детаљи се пролазе лако 
    - лак пут повратка; укупно задржавање око 2 сата 
II Вода односно казани се могу обићи за 15 минута 
    - 30 минута повратка; укупно време задржавања 4 сата   
III Детаљи се могу проћи за 30 минута 
     - 1 сат повратка; укупно време задржавања мање од 8 сати 
IV Детаљи се заобилазе око 1 сат 
     - 2 сата повратка; укупно време задржавања мање од једног дана      
V  Детаљи се заобилазе мање од 2 сата 
     - 4 сата повратка; укупно време задржавања 2 дана  
VI Детаљи се заобилазе и по 2 сата 
     - више од 4 сата повратка; укупно време задржавања више од 2 дана 

      * коришћена UIAA90 лествица за одређивање тежине (за слободно и техничко пењање).  
      Извор: http://www.xcanyoning.com 

 

                                                
90 UIAA - Међународна федерација за планинарење и пењање са седиштем у Берну, Швајцарска. 
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Најподеснији кањон на подручју северозападне Црне Горе за овај вид туристичке 
активности је кањон Комарнице (сектор Мале Комарнице) познатији као Невидио91 (слика 
101). Тежина кањона Невидио према приложеној скали је v3, a4, III.  

 

  
Слика 101. Кањонинг у кањону Невидио  
Извор: http://www.montenegro-canyoning.com 

                                                            
Кањон представља недовољно валоризовану рекламу за општину Шавник, јер се 

често дешава да страни туристи посећујући кањон Невидио нису чули за Шавник. 
Простор уз кањон би било корисно очистити од камења, поравнати и прекрити песком, 
поставити клупе како би туристи могли одмарати. У вези са тим неопходно је проценити 
потребу за адекватним осветљавањем простора и постављањем информативно-контролног 
пункта или бар информативних табли, затим за израдом засебног веб сајта (уз постојеће 
информације при сајтовима подручних туристичких организација), али и размотрити 
могућност и оправданост увођења наплате таксе за боравак у просторном захвату кањона. 
И поред наведеном уредбом дефинисаног начина пружања услуге (кањонинга) догађају се 
ситуације које одступају од одговорног приступа у пружању ове врсте туристичке услуге. 
Неке од најчешћих опасности у самом кањону су: упетљавање ужета након стизања на 
крај каскаде и немогућност пењања уз исто; потхлађивање услед дугог боравка у води; 
одрони камења; потенцијалан наилазак веће количине воде; повреде које настају услед 
неправилног коришћења личне опреме и неношења заштитне кациге и др. Драстичан 
пример у вези са наведеним је драматична акција спасавања осамнаест туриста из кањона 
у септембру 2014. године92 услед њиховог увођења у кањон упркос висиком водостају. Из 
наведених разлога, а како би се овај сегмент туристичке понуде стандардизовао и 
спроводио контролисано, требају се размотрити питања увођења лиценци и дозвола за 
                                                
91 Дужина кањона је 3,5 km, дубина 600 m, са сужењима 2-4 m. 
92 Акција Горске службе спашавања Црне Горе „Драматична акција спасавања 18 српских туриста из кањона Невидио“, „Вијести“, 
15.09.2014.  
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пружаоце услуга кањонинга и њиховог контролисања, затим присуства здравствених 
радника, осигурања учесника кањонинга, поштовања хидролошких услова и др. 
Претпоставка је да ће нека од тих питања бити уређена на одговарајући начин, имајући у 
виду да је недавно од стране Скупштине општине Шавник, као што је раније наведено, 
донета Одлука о одређивању управљача споменика природе за кањон реке Комарнице 
(Невидио) којом се за управљача именује Секретаријат локалне управе. 

 

Зип лајн (“Zip line”) као сегмент авантуристичког туризма представља активност 
која се одвија тако што се летач седећи у корпи постављеној на сајли под притиском 
тежине покреће дуж сајле између наспрамно постављених платформи. Жабљачко 
предузеће „Red Rock“ је код моста на Ђурђевића Тари 11. августа 2013. године пустило у 
рад дуплу ланчаницу преко кањона Таре. То је најдужи зип лајн (“zip line”) у Европи са 
дужином сајле од 350 m и висином полазне тачке од 170 m (слика 102). Брзина преласка 
(прелета) са леве, жабљачке, стране кањона на десну, пљеваљску, страну кањона код 
Кљајевића луке зависи од тежине путника. Прелет траје 40-50 секунди уз максималну 
брзину од 50 km/h. Активан је у периоду од 1. маја до 1. октобра. Национална туристичка 
организација Црне Горе је годишњу награду „Wild Beauty Award“ за 2013. годину у 
категорији „Најатрактивнија туристичка понуда (специфична атракција)“ доделила “Zip 
line”, Ђурђевића Тара (http://www.montenegro.travel/me). 

 

 
       Слика 102. ”Zip line” код моста на Ђурђевића Тари 

Извор: http://www.redrockzipline.com 
 
Осим наведеног, постоји и Авантуристички парк “Црно језеро” који се налази 

код Црног језера на Жабљаку. У приобаљу у шумском појасу има девет зип лајна (“zip 
line”), док су два зип лајна (“zip line”) изнад Црног језера. Стазе са сајлама су адаптиране 
за старије од десет година. Парк је активан у периоду јун-октобар.   
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11.1.4. Екотуризам 
 
Дефиниција мексичког архитекте, еколога и међународног консултанта за 

екотуризам Кебаљос-Ласкурена (Ceballos-Lascurain, 1991) да је екотуризам „туризам који 
обухвата посету релативно недирнутим и незагађеним областима природе, ради дивљења 
и уживања у пејзажима, дивљим биљкама и животињама, као и у свим пратећим 
културним објектима у одређеној области“ усвојена је 1996. године од стране Светске 
уније за очување природе (IUCN, 1996).  

Према дефиницији Међународног екотуристичког удружења (TIES), екотуризам 
представља „одговорна путовања у природне области (области са нетакнутом природом) 
која не угрожавају животну средину, а повећавају добробит локалног становништва“ 
(„Стратешки оквир за развој одрживог туризма у централној и северној Црној Гори“, 
2004).	  

Екотуризам се јавља као облик туризма који је најприхватљивији у погледу 
негативних ефеката на животну средину и пејзаж. Холден (Holden, 2000)  наводи да 
природни туризам користи сличне ресурсе као и екотуризам – очувану природу, 
животињски свет, слатководне акваторије, али искључиво кроз сврху уживања у природи. 
Он укључује и масовни туризам и као такав се не може подвести под категорију 
екотуризма (Holden, 2000). Прави екотуризам би истичу Друм и Мур (Drumm, Moore, 
2005) морао да испуни неколико критеријума који су усвојени од стране међународних 
екотуристичких агенција: очување биоразноврсности и културне разноврсности, тако што 
ће се остваривати минималан утицај на природне ресурсе заштићених подручја; стварање 
одрживог  и легалног прихода у корист локалних заједница; укључивање локалних 
заједница, екотуриста, туроператора и владиних институција у процесе планирања и 
развоја; увећавање еколошких и културних сазнања кроз поштовање локалних традиција и 
културе; стварање прихода намењених за очување заштићених подручја; подучавање 
субјеката локалне заједнице о њиховој улози у процесу очувања природе.  

У табели 35 су наведени критеријуми за развој екотуризма које издвајају аутори 
Рос и Вол (Ross, Wall, 1999). 

 
Tабела 35. Критеријуми за развој екотуризма 

КРИТЕРИЈУМ ПОЈАШЊЕЊЕ 
 
Еколошко окружење 

Туристичка дестинација мора бити национални 
парк, парк природе, заштићени екосистем или 
подручје с нетакнутим природним и културним 
наслеђем. 

 
Екотуристи 

Идеална група не би смела бити мања од 2 до 4 
особе, а никада већа од 15 до 16 особа. 
Индивидуални путник у дивљини може бити 
изложен великим ризицима и опасностима. 

 
Еколошка активност 

Екотуристи би се требали држати активности 
екотуризма: шетати, разгледати, проучавати 
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природу, сусретати се и комуницирати с 
локалним становништвом и сл. 

Еколошки транспорт У самој дестинацији треба барем покушати 
користити средства еколошког превоза. 

 
Еколошка привреда 

Туристичка делатност мора бити организована 
за локалну заједницу и од стране саме те 
заједнице. 

 
 
 
 
Еколошки контакти и информације 

Посетиоци се морају дружити са локалним 
становништвом као са себи равнима, превазићи 
језичке баријере, разлике у култури, 
вредностима и понашању. Ова активност може 
се олакшати претходном едукацијом екотуриста 
и локалне заједнице као средством повећања 
културе комуникације учесника. Значајну улогу 
у остваривању контаката могу имати водичи, 
тумачи, кодекси понашања, и др. 

 Извор: Ross, Wall, 1999.  
 
Ужи термин екотуризам замењен је широм дефиницијом геотуризам. „National 

Geographic Traveler“ дефинише геотуризам као туризам који омогућава одрживост и 
унапређује географске карактеристике посећеног места – његову природну средину, 
културу, естетику, наслеђе и добробит њених становника. Такав геотуризам је срж 
регионалног развоја усмереног ка обезбеђивању квалитетнијег живота локалног 
становништва у селима и градовима, унутар и дуж граница националних паркова (Mitrović 
Lješković i sar., 2007). Са друге стране, геотуризам се издваја и као део или нови облик 
екотуризма у чијем се фокусу налази гео објекат (Newsome, Dowling, 2006).  

Смештај типа „еco lodge“93 се појавио током последњих десетак година. Сам 
термин „eco lodge“ званично је употребљен на I Mеђународном форуму о екосмештају 
1994. године на Девичанским острвима. „Eco lodge“ представља врсту туристичког 
смештаја94 који задовољава следеће критеријуме: штити природне и културне компоненте 
свог окружења; током изградње врши минималан утицај на животну средину; уклапа се у 
специфични контекст одржавања; користи алтернативна, одржива средства у потрошњи 
воде; обезбеђује пажљиво поступање са смећем и отпадним водама; одлично сарађује са 
локалним становништвом; примењује програме еколошког образовања и васпитања и 
запослених и туриста и даје допринос одрживом развоју локалне заједнице кроз 
истраживачке програме (Mitrović Lješković i sar., 2007). 

      

Подручје северозападне Црне Горе захваљујући НП „Дурмитор”, а такође и РП 
„Пива” може представљати атрактивну дестинацију екотуризма. За сада се као сегмент 
овог облика туризма у туристичкој понуди подручја појавио низ еко/етно села као 
резултат активности појединаца, која у том контексту не представљају искључиво 
смештајне капацитете у оквиру материјалне базе подручја. Заснована су на комбинацијама 
социјалног, културног и еколошког фактора уз остваривање прихода пружаоцима услуга. 

                                                
93 Lodge (eng.) – кућица, колиба 
94 Прва књига која садржи дефиницију овакве врсте смештаја и бави се том темом је “International Eco lodge Guidelines” (Mehta et 
al., 2002). 
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То су еко села: „Југославија“ (Црквичко Поље), „Излазак“ (Рудинице), „Милогора“ (Трса) 
и  „Meadows“ (Брезна), односно етно села: „Јокановић“ (Трса), „Монтенегро“ (Брезна), 
„Невидио“ (Пошћење), „Милошевићи“ (Милошевићи) и „Јатак“ (Петњица), док је 
интересантан пројекат било еко село Подгора95 код Жабљака. Подршком надлежних 
министарстава, асоцијација и агенција би било дато охрабрење и другим потенцијално 
заинтересованим појединцима и предузетницима подручја. Међутим, да би подручје у 
целини реализовало наведени потенцијал који има за позиционирање у смислу атрактивне 
дестинације екотуризма неопходно је реализовати више активности међу којима се истичу 
потреба: успостављања стручне водичке службе (при РП “Пива”); организовања 
одговарајућих еко тура (за сада у НП “Дурмитор”), односно еко програма у које се могу 
укључити и активности из сегмента посматрања птица („birdwatching“) које за сада у 
оквиру подручја није реализовано практично ни у појавном облику.  

Посматрање птица као активност у оквиру екотуризма генерално се јавља као 
потенцијал пре свега имајући у виду богатство подручја у коме су неке од заступљених 
врста: велики тетреб (Tetrao urogalis), планинска трепетљика (Arthus cipilcheta), сури орао 
(Aquila chrysaetos), белоглави суп (Gyps fulvus), ветрушка (Falco tinunculus), кобац 
(Accipiter nisus), планинска сеница (Parus montanus), водени кос (Cinclus cinclus), црвендаћ 
(Erihacus rubecula) и друге. Уз наведене врсте које представљају ресурсни потенцијал, као 
једна од претпоставки за реализацију активности посматрања птица као све актуелнијег 
тренда у свету јављају се и потребе ангажовања одговарајућих водича, односно набавке 
опреме за посматрање птица која би се изнајмљивала заинтересованим туристима. 

 
 

11.2. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБЛИЦИ ТУРИЗМА 
 
У потенцијалне облике туризма и туристичких активности на истраживаном 

подручју пре свега спадају неки аспекти спортско-рекреативног туризма (спелеотуризам, 
оријентиринг, риболовни туризам, скејтборд, ферата), неки аспекти авантуристичког 
туризма (параглајдинг, роњење, геокешинг, балонарство, банџи џампинг), излетнички 
туризам, наутички туризам, ловни туризам, рурални туризам, едукативни туризам, 
спортски туризам, манифестациони туризам, транзитни туризам, културни туризам и др. 
Највећи број ових облика туризма и туристичких активности је базиран на природним 
вредностима, односно природном туристичком потенцијалу. 

 
 
 
 
 
 

                                                
95 Пројекат при глобалној мрежи еко села – GEN (Global Ecovillage Network), која је као фондација основана у Данској 1991. године. 
Представља међународну конфедерацију људи и заједница и има консултативни статус при Економско-социјалном савету Уједињених 
нација (UN – ECOSOC) (http://www. gen.ecovillage.org). 
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11.2.1. Потенцијални аспекти спортско-рекреативног туризма 
 
Спелеотуризам је један од потенцијалних аспеката спортско-рекреативног 

туризма у оквиру туристичке понуде подручја. Спелеолошки објекти, превасходно 
пећине, су основа за постојање спелеолошког туризма који је у свету један од 
значајнијих видова туризма. Према Станковићу (1994а), за разлику од пећина, које се 
карактеришу првенствено хоризонталним каналима, крашке јаме се одликују 
доминацијом вертикалних канала па су туристички мање атрактивне.  

Најзначајнији морфолошки облици спелеолошког типа на подручју северозападне 
Црне Горе се налазе на територији НП „Дурмитор“ па се с правом може констатовати да 
би управо овај део истраживаног простора могао бити централна дестинација 
спелеолошког туризма, чији је простор Љешевић (1986) назвао, како је раније наведено, 
спелеолошким „Елдорадом“. Како је раније наведено, на подручју националног парка су 
прецизно евидентирана 304 спелеолошка објекта, од којих 186 пећина и 118 јама 
(Љешевић, 1996). Не треба, међутим, сматрати да би сви евидентирани спелеолошки 
објекти могли имати значаја за спелеотуризам. Напротив, ту вредност могу имати само 
они спелеолошки објекти, који до одређене мере испуњавају следеће услове: припадност 
атрактивном амбијенту, повољан туристичко географски положај и потребна величина 
пећинских дворана, релативно богатих пећинским накитом и међусобно везаних мрежом 
ходника и галерија (Касалица, 1986). У том погледу нарочито се истиче Ледена пећина 
(слика 103), која се налази југозападно од Локвицa у подножју Биљегова дола. Налази се 
на источној страни Обле главе и има доста приступачан прилаз. Надморска висина пећине 
је 2.160 m, дужине је 40 m, са сталагмитима висине 5 m и са удаљеношћу 4 km од 
најближе саобраћајнице. Пећински облици у њој су Торзо, Мајка са дететом, Престо и др.  
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Слика 103. Ледена пећина као туристичка атракција 

Извор: http://www.alan-caplar.iz.hr 
 

Од осталих пећина на Дурмитору са туристичког аспекта се према Касалици (1986) 
потенцијално издвајају: Партизанска пећина (код Седла, у близини Валовитог дола, 
надморске висине 1780 m, дужине 305 m, са удаљеношћу 0,2 km од најближе 
саобраћајнице); Водена пећина (Савин кук, код села Вирак, надморске висине 1.750 m, 
дужине 120 m, са удаљеношћу 0,4 km од најближе саобраћајнице); Мила (Седло, 
надморске висине 1.820 m, дужине 100 m, са удаљеношћу 1 km од најближе 
саобраћајнице) и Симова (Жугића) пећина (на локалитету Мркуља, село Баре Жугића, 
надморске висине 1.390 m, дужине 105 m и удаљености 1 km од најближе саобраћајнице), 
као и окапина Титова пећина (уз обалу Црног језера на 1.400 m нв, удаљености 800 m од 
најближе саобраћајнице)  

У Пиви се са туристичког аспекта истичу Ђокова, Бајова и пећина Отеша. Ђокова 
леденица – пећина се налази на локалитету Опаљени крш чији отвор лежи на апсолутној 
висини 1.150 m. Од улазног отвора испитана је на дужини од 176 m и дубини 35 m, те се 
може констатовати да располаже разноврсним класичним и леденим пећинским накитом, 
који јој даје обележје потенцијалне спелеолошке туристичке вредности. За разлику од ове 
вредности Бајову пећину, изграђену у Бајовом пољу на висини 1.040 m, одликује мања 
дужина (58 m) и једноставнија морфологија пећинских канала, али нешто повољнији 
положај према комарничко-пивском туристичком правцу. Како је овај правац намењен 
добрим делом Брезанско-горанској површи, то су и могућности за развој појединих 
видова туризма у њеном територијалном оквиру предиспониране. Пећина Отеша (слика 
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104) се налази на око 100 m релативне висине са леве долинске стране Пиве између петог 
и шестог километра старог потопљеног пута Плужине – Мратиње. То је проста пећина, 
полукружног улаза високог око 20 m. Састоји се само од једног канала. Изграђена је у 
банковитим, претежно доломитичним кречњацима црвенкасте боје. Дужина канала је 
свега 45 m, при чему таваница у задњем делу достиже висину и до 30 m. Ово је сува 
пећина. У току јесени и пролећа појављује се слаби извор на десном каналу, чија се вода 
губи на свега 5–6 m од изласка у песку и дробинском материјалу. Пећина је настала на 
месту где се укршта систем више дијаклаза, вода је затим проширила каверне, да би 
процесима обурвавања канал повећао своју висину. Ова пећина је дуго времена служила 
као станиште сточара у зимском периоду, а сада се, обзиром да је делимично 
припремљена за туристичке посете, и посећује од стране туриста приликом обиласка 
Пивског језера чамцима (Завод за заштиту природе, 2011).  

 

 
Слика 104. Пећина Отеша 

Извор: http://www.meetmontenegro.me 
 
Поред морфолошког, пећине имају значаја и у смислу археолошких артефаката. 

Најзначајније налазиште из каменог доба је пећина Одмут у Пиви из периода мезолита 
око осам до пет и по хиљада година пре нове ере. У најнижим слојевима ове пећине, на 
ушћу Врбнице (сада под акумулацијом ХЕ „Пива“) нађено је камено оруђе и разне 
коштане алатке, али и керамички предмети као трагови мешања елемената јадранског и 
континенталног неолита (око три до две хиљаде година пре нове ере). Изградњом бране и 
стварањем Пивског језера, локалитет пећине Одмут је потопљен. Археолошки налази су 
премештени у спомен комплекс у Долима (Marković, 1984). 

Међу јамама на истраживаном подручју у куриозитетном смислу се пре свега 
истичу раније поменута Јама на Вјетреним брдима (дубине 755 m), затим Јама у Малом 
ломном долу (дубине 605 m) и Јамски систем у Обручинама (дубине 467 m) (Krešić, 1988; 
Милинчић и сар., 1996; http://www.asak.org.rs). Ови спелеолошки објекти представљају 
омиљена стецишта спелеолога из Црне Горе и Србије, али и оних из региона као и из 
других европских држава (Пољска, Чешка, Словачка и др.). У том смислу се може рећи да 
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представљају одређен туристички потенцијал подручја, који практично привлачи пажњу 
искључиво спелеолога.  

Као природне атракције уз наведене крашке морфолошке облике, овде се могу 
поменути и неки облици селективне ерозије. Ту се пре свега истиче Велики прозор у 
страни Дуба испод Барног дола. То је велики прозорац изнад самог пута Плужине – 
Шћепан Поље. Кроз тај прозорац некад је пролазила коњска стаза из Мратиња за Барни 
до. Отвор прозорца је округао, пречника око 15 m, а дебљина кровног дела прстена је 5–15 
m. Пошто се налази изнад самог пута, он је уочљив и за пролазнике веома импресиван. 
Пошто се пред тунелом налази проширење корисно је направити одмориште како би 
туристи могли фотографисати прозорац. Мали прозорац код моста на Пиви је 
интересантан јер се изнад њега налази тунел, а испред је мали мост, преко усови, а иза 
њега мост преко Пивског језера. То је интересантна комбинација стварања природе и 
људског рада (Завод за заштиту природе, 2011).  

На бази представљеног потенцијала, може се констатовати да би истраживано 
подручје могло постати дестинација спелеолошког туризма. Да би овај облик туризма 
заживео у правом смислу речи, неопходно је поред израде катастра спелеолошких 
објеката за целокупни простор и издвајања свих оних спелеолошких објеката који имају 
или би могли имати туристички значај, системски радити на њиховој популаризацији, 
уређењу за то подесних објеката, као и њихових прилаза, уз осмишљавање одговарајућих 
спелео-тура у оквиру којих би се пре свега пећине обилазиле уз стручне водиче или уз 
јаме истраживале од стране спелеолога и др. 

 

Оријентиринг као сегмент спортско-рекреативног туризма омогућава директан 
контакт са природом, стимулише концентрацију, унапређује способност читања мапа и 
оријентисања у простору. Циљ такмичења је да се све контролне тачке уцртане на карти 
прођу у што краћем времену, путањом коју одаберу сами такмичари. Стазе које 
такмичари треба да прођу се прилагађовају према старосној доби учесника. Као сегмент 
туристичке понуде је посебно интересантан јер може укључити породице туриста које су 
различитих старосних структура с обзиром на то да може имати изразиту рекреативну 
улогу и да није захтеван у погледу потребне опреме. На подручју северозападне Црне 
Горе се може организовати на планинским или брдовитим шумским теренима на којима 
није урађена маркација. За то је потребно веома креативно осмишљавање програма уз 
адекватно постављање контролних тачака стазе како би се учинио фасцинантним 
посебно за најмлађе учеснике. Оваквим приступом оријентиринг отвара широке 
могућности придобијања туриста - учесника у корист организатора и подручја 
северозападне Црне Горе као дестинације. За подршку оријентирингу као сегменту 
туристичке понуде у оквиру авантуристичког туризма требале би се затим предузети 
активности на изради и штампању ажурних карата и мапа подручја крупног размера 
(1:5000, 1:10000 или 1:15000) уз поштовање међународне спецификације за оријентиринг 
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мапе (ISOM) коју je прописала Међународна оријентиринг федерација96 (IOF). 
 

Риболовни туризам је један од аспеката спортско-рекреативног туризма који у 
северозападној Црној Гори поседује одређене потенцијале за развој и укључење у 
туристичку понуду подручја. Практично прво порибљавање овог дела Црне Горе је 
према Остојићу (1983) извршено 1905.године порибљавањем Црног језера по налогу 
краља Николе поточном пастрмком (Salmo trutta) из реке Буковице, док је према 
Касалици (1986) поточна пастрмка из Црног језера на изложби лова и риболова у 
Диселдорфу 1954. године добила прву награду предвиђену за капиталне примерке ове 
врсте рибе у Европи. 

Међутим како се популација поточне пастрмке услед ихтиолошког притиска и 
других фактора смањивала, то је у већи број хидрографских објеката унета калифорнијска 
пастрмка (Salmo gairdneri), али и неке друге врсте без вођења рачуна о њиховом утицају 
на остали живи свет у хидрографским објектима. Такође, на рибљу популацију често 
негативно утиче изловљавање противправним средствима чиме се рибљем фонду 
причињава штета. У Пивском језеру на рибљу популацију негативно утиче и варирање 
нивоа језера. Све то утиче да се риболовни туризам као један од потенцијалних елемената 
у туристичкој понуди подручја треба посматрати са резервом уколико се наведене појаве 
не отклоне или бар не редукују на неким хидрографским објектима подручја који су 
локацијски приступачнији туристима. У контексту популаризације овог сегмента 
туристичке понуде подручја од значаја је раније наведена манифестација „Дани 
пастрмке“. 

 

Скејтборд97 је аспект спортско-рекреативног туризма у коме особа – скејтер  стоји 
на заобљеној дасци са лагано подигнутим крајевима („нос“ и „реп“) и двоосовинским 
точковима од полиуретана и притом се покреће одгуривањем или изводи различите 
фигуре у полускоку. Развио се у Сједињеним Америчким Државама 70-их година XX 
века. Карактеришу га стилови „street“ и „vert“. Први представља „ролање“ по улицама са 
асфалтном подлогом, док други карактеришу израженији скокови и већа висина извођења 
фигура и трикова најчешће у „полуцевима“ („half pipe“), инфраструктури за „скејтање“. 
Иако се ради о урбаној субкултурној активности рекреативног карактера, скејтборд 
активност се може прилагодити специјално дизајнираним скејт парковима и у неурбаним 
срединама. Типолошки скејт паркови се разврставају на „bowl“, „street plaza“ и „“flow“ 
паркове. Најприлагођенији су „street plaza“ скејт паркови који су у стилу уличног трга и 
садрже препреке као степеништа, ограде, жардињере, клупе и др.  

                                                
96 Међународна оријентиринг федерација са седиштем у Хелсинкију, дефинисала је четири оријентиринг дисциплине према начину 
кретања: стандардни „foot“ оријентиринг (кретање ногама), скијашки оријентиринг, бициклистички оријентиринг и прецизни – траил 
оријентиринг. Према дужини трке може бити на дуге стазе, средње стазе, спринт и остале (http://www.orienteering.org). 
97 Skate (енг.) – клизати; board (енг.) - даска. 
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Скејт парк као инфрастуктурни објекат еколошког карактера би се могао увести 
као додатна туристичка понуда пре свега на Жабљаку и требао би бити у јавном 
власништву. Уско посматрано, такав сегмент у туристичкој понуди делује амбијентално 
неадекватан са аспекта потребне инфраструктуре и визуелног утиска. Током разматрања 
идеје о скејт парку по питању компатибилности и прикладности са амбијентом неопходно 
је уважавање јавног мњења локалне заједнице. Адекватна би била изградња скејт парка 
монтажно-демонтажног типа пројектованог према специфичним условима. Ти услови би 
за одабир локације могли имати локацију која је визуелно заклоњена, пре него рецимо 
локацију код стадиона „Равни Жабљак“. Захтевали би и пажљив одабир адекватних 
материјала и боја (дрво са водоотпорном заштитом, пластика), као и више предложених 
идејних решења за естетско-амбијентално уклапање у средину. До реализације би могло 
доћи у случају заинтересованости надлежних субјеката, усклађености са јавним мњењем  
и потом постизања задовољавајућег решења испуњености естетско-амбијенталних услова. 
Оквирно одговарајућа површина скејт парка би могла бити око 1200 m2 што је неколико 
пута мање од површине фудбалског терена (7140 m2). 

Уколико би дошло до опредељења за постављањем скејт парка са техничког 
аспекта током експлоатације парк би требало, према потреби са стубне конструкције, 
прекривати заштитном церадом како би се спречило клизање и повреде корисника за које 
би требало предвидети и регулисање питања осигурања. Скејтбордови би се у парку 
могли изнајмљивати, премда је скејтборд у погледу димензија практичан и за ношење на 
породични одмор. Уз предложене програме едукативног туризма и реализацијом пројекта 
предложеног скејт парка у туристичкој понуди Жабљака би се прилично изашло у сусрет 
породицама са децом школског и тинејџерског узраста. Тиме би родитељи били 
релаксирани у избору других, захтевнијих, туристичких програма сходно афинитетима 
уколико би их имали. То би се одразило и на мултиплицираност финансијских ефеката 
укупне туристичке понуде. Уколико посебни афинитети не би били исказани, добар 
породични избор би могао бити и оријентиринг. 

 

У оквиру планинарења као активности у оквиру спортско-рекреативног туризма 
као потенцијални сегмент употпуњавања туристичке понуде подручја истиче се 
могућност припреме ферате98 - осигураног планинарског пута на Бољским гредама као 
једном од најадекватнијих планинских гребена унутар подручја за такву врсту активности. 
Неки од предуслова за успон по ферати су основна знања пењања (на три тачке)99 и 
основна знања употребе чворова што је значајно са аспекта туриста који нису планинари 
имајући у виду техничку сложеност осигураних планинарских путева (табели 36) 

 

                                                
98 Ферата (via ferrata – итал.) је планинарски пут који је на изложеним деловима пута осигуран фиксираним хватиштима и лествицама. 
Омогућава пењачима различитих способности успон захтевним трасама успона. Прва ферата је постављена 1843.године на алпској 
планини Хохен Дахштајн (Hohen Dachstein), која је 1997.године уписана у UNESCO Листу Светске културне баштине 
(http://www.spvz.hr).  
99 Само једна рука или нога може да напредује у пењању, док остали удови држе равнотежу. 
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Табела 36. Описивање техничке сложености осигураних планинарских путева 
(словеначка лествица) 

 
 
 
Лаки пут 

Лаки пут је такав пут где нагиб терена није толики да би се за 
напредовање морали користити рукама, нема непосредне опасности од 
пада у дубину односно није потребна додатна опрема за самоосигурање. 
Такав пут на путоказима је означен без посебне ознаке (троугао и 
узвичник), а на планинарским картама пуном црвеном линијом. 

 
 
 
 
 
Захтевни пут 

Захтевни пут је такав пут где су на опасним и испостављеним деловима 
пута постављена осигурања. За напредовање је потребно и сразмерно 
коришћење руку. Техничка опрема за самоосигурање се носи и 
употребљава према потреби. Такав пут је на путоказима означен са 
троуглом, а на планинарским картама испрекиданом црвеном линијом. 

 

 
 
 
 
Врло захтевни пут 

Врло захтевни пут је пут где се напредује и уз коришћење руку, 
осигурања на путу користе се уз помоћ опреме за самоосигурање. Такав 
пут је на путоказима означен троуглом у коме се налази узвичник, а на 
планинарским картама је означен тачкасто. 

 
 

Извор: http://www.spvz.hr  
 
 
11.2.2. Потенцијални аспекти авантуристичког туризма 
 
Параглајдинг (једрење падобраном) је генерално као аспект авантуристичког 

туризма веома присутан на светском туристичком тржишту као сегмент туристичке 
понуде100. Предуслови за бављење параглајдингом су квалитетна теоретска припрема и 
практична системска обука под контролом инструктора. Опрему за параглајдинг чине 
падобран за једрење; седиште и систем за повезивање; резервни падобран; заштитна 
одећа и обућа и опрема за везу и навигацију. Сам падобран за једрење је направљен од 
материјала који му обезбеђују отпорност од 200 до 300 сати на ултравиолентне зраке 
током радне експлоатације. За упражњавање параглајдинга потребни су узлетиште и 
слетиште. Као узлетиште служе падине брдских терена подесне конфигурације, док је за 
слетиште потребна што равнија површина како би се избегло евентуално повређивање 
једриличара. Летење параглајдером је могуће појединачно и тандем параглајдером. 
Разликују се једрење на падини и летење у термици. Током трајања лета, управљивост се 
постиже помоћу повлачења командних ужади на ивицама падобрана за једрење.  

                                                
100 Један од најпознатијих светских параглајдинг терена у свету је планина Бабадаг (1969 m нв) код Олудениза близу Фетије у 
југозападној Турској који као туристичка дестинација привлачи туристе, поборнике параглајдинга, из целог света. 
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Како би параглајдинг у Црној Гори генерално био базиран на законској регулативи 
из домена ваздушног саобраћаја, претпоставку томе је представљало доношење Одлуке о 
оснивању Агенције за цивилно ваздухопловство која је основана 2009. године ради 
обављања послова од јавног интереса из области ваздушног саобраћаја („Службени лист 
Црне Горе“, бр.45/09). Потом су на основу Закона о ваздушном саобраћају („Службени 
лист Црне Горе“, бр.30/2012) донети Правилници о условима и начину употребе змаја и 
параглајдера („Службени лист Црне Горе“, бр.22/2013) и Исправке Правилника о 
условима и начинима употребе змаја и параглајдера („Службени лист Црне Горе“, 
бр.27/2013). На основу тога, Агенција за цивилно ваздухопловство је добила шира 
овлашћења за контролу те области. Наведеним законским решењима прецизно су 
утврђени начини, правила и поступци летења параглајдером, израда, употреба и 
одржавање параглајдера, услови у погледу стручне оспособљености пилота параглајдера, 
али и поступак процедуре за стицање звања параглајдера и добијање других 
одговарајућих лиценци. Према подацима из 2013. године101 у Црној Гори је било 11 
лиценцираних пилота параглајдера. При томе у Црној Гори не постоје одобрени центри за 
обуку пилота параглајдера102, као што према подацима Агенције за цивилно 
ваздухопловство не постоје ни локације које су одобрене као узлетиште или слетиште у 
случајевима организованог летења параглајдером - тандем параглајдер, док пилоти који 
самостално лете имају могућност летења. Обзиром на конфигурацију терена као и 
одговарајуће климатске параметре најподеснију просторну целину за узлетиште унутар 
подручја представља локација Савин кук, што указује на значај природних потенцијала за 
овај аспект авантуристичког туризма. На основу тих потенцијала се летење параглајдером 
може укључити у туристичку понуду подручја као њен елемент. Међутим, да би оно и 
реално било укључено у туристичку понуду подручја потребне је испуњавање и неких 
претходно наведених предуслова. Наиме, бављење параглајдингом изискује поседовање 
одговарајућих теоријских знања и практичних вештина, па га у вези са тим могу 
упражњавати појединци који истима располажу. Насупрот њима, појединцима који не 
поседују наведена знања и вештине и притом имају жељу да лете параглајдером безбедну 
могућност представља летење тандем параглајдeром. Стога се ова врста параглајдинг 
летења може укључити као елемент туристичке понуде подручја. У северозападној Црној 
Гори параглајдинг летење се практично одвија само на Дурмитору на поменутој локацији 
узлетишта Савин кук, односно слетишта код Вражјег језера и то од стране појединаца 
(слика 105).  

                                                
101 „Почиње сезона параглајдинга: Ове године пооштрене контроле“,  М.Николић, директор Сектора за сигурност ваздушног саобраћаја 
у Агенцији за цивилно ваздухопловство, „Вијести“, 08.07.2013. год.  
102 Школа параглајдинга „Dynamic“ из Бијелог Поља је у процесу обнављања одобрења за обуку пилота параглајдера према наведеним 
подацима од 08.07.2013.године, док се здравствени прегледи за стицање лиценце обављају у Ваздухопловном медицинском центру 
„Димитрије Дика Маренић“ у Даниловграду. 
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Слика 105. Летење параглајдером изнад Језерске површи 

Извор: Youtube PrintScreen  

 
Да би се уврстило у туристичку понуду неопходно је спровести низ активности и 

мера, обзиром да на теренима на којима се одвија генерално постоји колизија, са једне 
стране, законодавних решења у домену одобрења за узлетишта и слетишта и са друге 
стране, стања на терену (изразит пример у Црној Гори је локација Брајићи код Будве). У 
вези са тим, потребне мере укључују: потребу добијања одобрења за узлетиште и 
слетиште, обзиром да је регистрација уређених терена за летење туриста (законски) 
обавезна; ангажовање лиценцираних пилота параглајдера; издавање полиса осигурања за 
туристе летаче; регистрацију сваког појединачног лета као гаранта да ће службе 
спасавања реаговати на одговарајући начин и др. По испуњењу наведених мера, 
параглајдинг би се могао у форми појединачног, односно тандем летења (које је за туристе 
и подесније) уврстити као аспект авантуристичког туризма у туристичку понуду подручја 
у варијанти једнодневног (Савин кук, Жабљак), односно вишедневног параглајдинга који 
би подразумевао обилазак више параглајдинг локација у Црној Гори (приморске локације 
- Диздарица, Ловћен, Брајићи, Буљарица, Врсута; планинске локације – Цкара, Јелавица, 
Градац, Мучница, Турјак, Развршје, Виситор, Буквица) са локацијом Савин кук као 
базном.   

Роњење (SCUBA diving103) представља боравак испод површине хидрографских 
објеката са опремом за дисање под водом. Роњење у Црној Гори104 није законски уређена 
категорија105. Као аспект авантуристичког туризма, роњење је мотивисано ронилачким 
авантурама које за циљ имају разгледање подводног амбијента. Ради се о специфичном 
                                                
103 SCUBA (eng.) – Self Contained Underwater Breathing Apparatus. 
104 Ронилачки савез Црне Горе (РСЦГ) са седиштем у Бару је основан 1994. године, док је прва ронилачка школа за обуку 
професионалних ронилаца у Црној Гори основана у Краљевској ратној морнарици у Тивту 1927. године. РСЦГ је члан  Светске 
подводне федерације од 2006. године (http://www.mdiving.me). 
105 Нацрт Закона о роњењу Црне Горе из новембра 2013. године је након бројних критика и завршне јавне расправе   повучен. Од таквог 
нацрта се одустало, па је  у априлу 2014. године прихваћена сугестија МУП-а да се напише нови     нацрт пре као правилник, него као 
закон.  
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сегменту туристичке понуде који је интересантан одређеној циљној групи туриста, тзв. 
рекреативних ронилаца, углавном чланова ронилачких клубова. SCUBA рониоци 
претежно користе сопствену ронилачку опрему и најчешће према својим афинитетима 
бирају акватерене у дестинацијама. 

SCUBA роњење није заступљено у туристичкој понуди северозападне Црне Горе 
јер се не ради о препознатљивој ронилачкој дестинацији. Дестинације за SCUBA роњење 
могу бити природне и базенске106. Претпоставке о укључивању програма роњења у 
туристичку понуду истраживаног подручја би представљали најпре елементи 
атрактивности подводног амбијента планинских језера, а затим на бази тога 
заинтересованост поменуте туристичке клијентеле. У вези са тим Туристичка 
организација Жабљака би могла ангажовати рониоце из неког од ронилачких клубова да 
ураде пробна подводна снимања у неком од језера као развојну претпоставку за 
формирање ове врсте туристичке понуде. Уколико би снимљени материјал поседовао 
елементе атрактивности могао би се поставити на веб сајтове локалних туристичких 
субјеката, неких ронилачких клубова и туроператора како би се установила потенцијална 
заинтересованост туристичког тржишта. 

Потенцијални ронилачки акватерени са више аспеката (локација, дубина, окружење 
и др.) могу бити дубља језера - Пивско језеро (100 m) и Црно језеро (49,1 m) или, у односу 
на њих, плића језера - Велико Шкрчко (17,2 m), Мало Шкрчко (8,5 m) и Змијиње (7,7 m) 
која са својом атрактивном околином могу бити и привлачнија. Подводне куриозитете 
поред рибљих врста у језерима, могу у Пивском језеру представљати потопљене старе 
Плужине и потопљена пећина Одмут, док у Црном језеру то могу бити понори када у 
летњим месецима вода из Великог језера по отицању у Мало језеро понире и отиче испод 
Дурмитора и појављује се у кањону Комарнице. Међутим, треба имати у виду да је 
рекреативно SCUBA роњење према CMAS107 стандардима ограничено на дубине зарона 
до 40 m. Неке од баријера овом сегменту туристичке понуде би представљале опасност од 
потхлађивања – хипотермије због релативно хладне језерске воде, али и све израженија 
еутрофизација која захвата Црно језеро, али и нека друга језера.  

Компаративан пример природног језера сличног начина постанка, 
морфометријских карактеристика (изузев надморске висине) и пејзажног амбијента у 
односу на поменута природна језера северозападне Црне Горе представља Зелено језеро 
(Grüner See108) код Трагеса (Tragöß) у подножју Хохшваб планина (Hochschwab, 2277 m 
нв) у Штајерској (Аустрија). Због велике провидности која је првенствено последица 
релативно хладне воде, језеро је популарно међу рониоцима (слика 106).  

                                                
106 Најдубљи (ронилачки) базен на свету је Y-40 са  дубином од 42,15 m у Montegrotto Terme код Падове који је отворен 5. јуна  2014. 
године (http://www.y-40.com). У Uccle-у, предграђу Брисела, је познати рекреацијски ронилачки центар „Немо 33“ са другим најдубљим 
светским базеном у неколико дубинских нивоа (са дизајнираним бројним пролазима, прозорчићима и вештачким шпиљама и 2,5 
мил.литара воде) који посећују и бројни туристи (http://www.nemo33.com).  
107 CMAS - Светска подводна федерација према којој је звање (рекреативни) ронилац подељено у четири  ронилачке и три 
инструкторске категорије (http://www.cmas.org). 
108 Налази се на надморској висини од 800 m. Дугачко је 400 m, широко 200 m са најчешћом дубином 8-10 m. У јесен готово да 
пресушује (http://www.tauchseen-portal.de). 
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Слика 106. Роњење - SCUBA diving у Зеленом језеру (Grüner See) у Аустрији 

Извор: http://www.mymodernmet.com 
 
         

Геокешинг („geocaching”) је авантуристичка активност која представља потрагу за 
кутијицом са бележницом („logbook”) и другим ситницама која је остављена на 
скривеном месту у природи (шуми, кањону, пећини, стени на обали језера и др). То је 
специфичан доживљај и занимљива активност трагања у природи чији је циљ да онај ко 
крене у потрагу за кутијицом са бележницом успе да је нађе. Иако има сличности са  
оријентирингом, разликује се у томе што учесници геокешинга („геокешери“) користе 
GPS пријемнике и „travel bug“-ове у интеракцији са веб сајтом “geochacing.com” уместо 
мапе и компаса које користе учесници оријентиринга. Геокешинг се као активност у 
природи одликује потенцијалним опасностима у зависности од морфолошких 
карактеристика терена на коме се трага (пећине, кањони, литице и сл.). Имајући у виду  
природну ресурсну основу подручја, потенцијалну претпоставку за развој овог аспекта 
авантуристичког туризма, са једне стране, може представљати (евентуална) 
заинтересованост пре свега страних туриста, док, са друге стране, ограничење може 
представљати релативна инертност туристичких субјеката.   

 

Балонарство (летење балоном) је као активност у Црној Гори први пут 
забележена 8. августа 1895. године када је Италијан Ђакомо Мериги полетео изнад 
Цетиња109. У Брунингу (Небраска, САД) је 10. октобра 1960. године изведен први лет 
модерним топловаздушним балоном. Извео га је проналазач и авијатичар Пол Едвард 
Јост познат као „отац модерног топловаздушног балона“110 које Међународна 
аеронаутичка федерација (FAI111) према запремини разврстава у 15 класa.  

                                                
109 „Глас Црногорца“, Цетиње, бр.34, 19. август 1895. 
110 Exploring Nebraska Highways: Trip Trivia. Exploring America’s Highway, 2007. 
111 Federation Aeronautique Internationale са седиштем у Лозани – ознака AX је међународна ознака за топловаздушне балоне. Најмањи 
од њих су класе AX1 запремине до 250 m3, а највећи су класе AX15 са запремином преко 22000 m3 и  могу понети више од 20 путника. 
Просечан век употребе балона је пет година или око 500 сати налета (http://www.fai.org). 



Мр Мићо Срдановић                                                                                   Докторска дисертација 

 

290 

У Црној Гори се балонарством практично једино бави Балонарски клуб 
„Будућност“ из Подгорице који је основан 2002. године. Овај клуб је и оснивач 
Међународног фестивала топловаздушних балона од којих је пети по реду - „Montenegro 
open - 2014“ одржан 13. октобра 2014. године у Пљевљима (слика 107), Мојковцу и 
Бијелом Пољу. 

 

 
Слика 107. Летење балоном изнад Пљеваља  

Фото: Н. Дабановић 
 
Стационарно успостављање наведеног фестивала на Жабљаку би као аспект 

авантуристичког туризма могло имати одговарајући допринос туристичкој промоцији 
подручја и истовременој даљој популаризацији његових пејзажних вредности. Тиме би се 
отвориле и могућности својеврсне рекламе подручја кроз објављивање репортажа у 
међународним балонарским магазинима и публикацијама. Осим туристичке промоције, 
укључивање балонарства (летења балоном) као специфичног ваздушног „фото сафарија“ у 
туристичкој понуди северозападне Црне Горе би допринело и њеном унапређењу. Такође 
би на основу туристичке ексклузивности балонарство могло допринети и остваривању 
финансијских прихода на бази креативно осмишљених балонарских програма (шампањац 
при долету; фотографије и снимци лета балоном; балонарска диплома и др.).  

 

Скакање еластичним ужетом („Bungee jumping”) је као аспект авантуристичког 
туризма раније било заступљено у туристичкој понуди подручја. Генерално представља 
активност у којој појединци везани једним крајем поменутог ужета за ножне чланке 
скачу са одговарајуће платформе - крана за који је причвршћен други крај ужета. Уже се 
при скоку растеже и потом осцилира док не постане умирено чиме је поступак скока 
изведен. Системи везивања могу бити и другачији.   

Тара Банџи („Bungee”) скокови са моста на Ђурђевића Тари су званично отворени 
19. јуна 2010. године у сезони која је трајала до 29. августа 2010. године. Платформа је 
била постављена на 152 m изнад реке. Банџи програм се изводио у сарадњи предузећа 
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„Bungee Tara“ из Колашина и „Tara river express“ из Жабљака са клубом „UK Bungee“112, а 
према БЕРСА стандардима (British Elastic Rope Sports Association). На тераси ресторана 
„Мост“ су током сезоне били инсталирани дурбини за посматрање скокова, као и велики 
екран на коме су се емитовале фазе скока. Саму платформу је произвела и монтирала 
фирма из Панчева113. Национална туристичка организација Црне Горе је годишњу награду 
„Wild Beauty Award“ за 2010. годину у категорији „Најатрактивнија туристичка понуда у 
континенталном делу“ доделила Bungee jumping на Тари. Међутим, након те прве сезоне 
надлежни органи нису дозволили организаторима обнављање дозволе.  

У вези са тим, неке од потенцијалних опасности које су могле угрозити скакаче при 
банџи скоковима су могле бити ризици: пуцања ужета; одбацивања ужетом на литицу уз 
мост и стуб моста или ветар који је могао нанети скакача ка далеководу са стране лука 
моста. У прилог наведеним опасностима говори и податак из света да је у јануару 2012. 
године приликом скакања са моста Викторијини водопади са висине од 111 m изнад реке 
Замбези (на граници Зимбабвеа и Замбије) дошло до пуцања ужета 22-годишњој 
Аустралијанки Ерин Лонџ Ворт (Erin Laung Worth)114. 

Имајући у виду да је овај аспект авантуристичког туризма, као што је поменуто, био 
сегмент у туристичкој понуди подручја, затим и наведене потенцијалне опасности, као и 
чињеницу да се на истој локацији уз мост на Ђурђевића Тари одвија активност зип лајна 
(„zip line“) треба на основу свега тога размотрити могућност за активирање предметног 
аспекта авантуристичког туризма.  

 
11.2.3. Излетнички туризам 
 
Као облик туризма, излетнички туризам се најчешће одвија као потреба за краћом 

рекреацијом и разонодом која се реализује излетничким путовањем – излетом који се 
најчешће одвија на дневном нивоу. Излетнички туризам у зависности од тога које циљне 
тачке су исходишта излетничког путовања, може попримити компоненте културног, 
авантуристичког или неког другог облика туризма. Претпоставку за његову реализацију 
чине саобраћајна удаљеност између домицила и туристичке дестинације (или између 
туристичких локалитета унутар дестинације) и атрактивност самих туристичких 
локалитета. Претпоставке и потенцијали подручја северозападне Црне Горе за овим 
обликом туризма, уско посматрано, се базирају на дисперзивности како туриста из 
Подгорице, тако и са приморја. Међутим, шире посматрано излетнички туризам се може 
одвијати и за потребе туриста на примарној дестинацији у којој бораве. Тако у фокусу 
овог облика туризма могу бити туристи који при доласку у дестинацију нису имали 
изражене мотивске афинитете. У зависности од профила туриста могу се креирати микс 

                                                
112 UKBC, основан је 1992. године и лидер је на банџи тржишту Велике Британије. 
113 Из Панчева је било и предузеће „Антоновић“ које је изградило мост на Тари по пројекту инжењера Мијата Тројановића. 
114 Скокове је по цени од 120$ организовала компанија „Vic Falls Bungee company“ за „Safari Par Excellency“, основану 1990. године, 
која представља водећу компанију за авантуре и сафари туризам у подручју јужне Африке (http://www.newzimbabwe.com).  
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програми који обухватају један или више туристичких локалитета, односно атракција. 
Неки од њих су: мост на Ђурђевића Тари; манастир Св. Тројице; манастир Пива; Хусеин-
пашина џамија; паркови Водице, Милет башта и Стражица; археолошки локалитет 
Municipium S у Коминима; рафтинг Таром; брана ХЕ „Пива”; спомен комплекс у Долима; 
кула Лазара Сочице; еко села; фото сафари дуж Дурмиторског прстена са пикником; 
посета фарми која послује у оквиру Hotel Management „Durmitor“ уз дегустацију 
производа са фарме и др. Такође би се могао конципирати интегрални програм типа 
„Језера северозападне Црне Горе“ који би се сегментирао у више појединачних програма. 
Ови програми би били засновани на бази просторне зонираности језера („Језера 
Дурмитора“; „Језера Сињајевине“; „Језера Пиве“) и у оквиру њих на нивоу појединачних 
језера – када је то условљено просторно-локационим размештајем, али и на 
преференцијама самих туриста. 

 
 
11.2.4. Наутички туризам 
 
Према Штетић (Štetić, 2007) наутички туризам је облик туризма који се одвија на 

води или уз воду. Сам назив долази од грчке речи „naus“ која значи брод. У ширем смислу 
значење ове речи се веже уз поморство, пловидбу, реке, канале, језера и др.  

 

 
Слика 108. Наутичко-туристичка пловидба Пивским језером  

Извор: http://infoteka.me 
 
Постоји више елемената по основу којих би се наутички туризам могао укључити у 

туристичку понуду северозападне Црне Горе, уз базирање пре свега на Пивском језеру 
(слика 108). Неке од тих елемената представљају кајакашка регата која се одвија управо на 
Пивском језеру, затим могућност осмишљавања одређених програма који би били 
усклађени са манифестацијом „Дани пастрмке“. Додатно, јављају се и могућности као што 
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су: спојивост са програмом обиласка постројења ХЕ „Пива“ и упознавања са процесом 
пуњења и пражњења акумулације Пивског језера у оквиру едукативног туризма као 
потенцијалног облика туризма; посете пећини Отеша, односно могућност организовања 
наутичког „фото сафарија“. Осим Пивског језера као основне ресурсне базе наутичког 
туризма подручја, одређену ресурсну основу представљају језеро Отиловићи, као и Црно 
језеро на којима је могућа вожња кану чамцима и чамцима, активност која је свакако 
интересантна како појединцима, тако и мањим групама. Имајући у виду наведене 
потенцијале надлежни субјекти би требали активније радити на популаризацији овог 
облика туризма. 

    
 
11.2.5. Ловни туризам 
 

Законодавну основу ловству представљају Закон о дивљачи и ловству („Службени 
лист Црне Горе“, број 52/08), Правилник о ловним сезонама („Службени лист Црне Горе“, 
бр.34/09, 48/09, 60/10) и Одлука о утврђивању ловних подручја (“Службени лист Црне 
Горе“, број 14/09) којом се утврђује да северно ловно подручје Црне Горе обухвата 
територије општина Жабљак, Пљевља, Плужине и Шавник. Одлуком о установљавању 
ловишта и оснивању ловишта са посебном наменом („Службени лист Црне Горе“, 
бр.62/10) су утврђена ловишта – „Жабљак“, „Пљевља“, „Плужине“ и „Шавник“ и ловишта 
са посебном наменом „Пива“, „Љубишња“ и „Драгишница“.  

Ловиште „Жабљак“ има површину од 28.511 ha. У ловишту постоје повољни 
станишни услови за: дивокозу, медведа, вука, срну, дивљу свињу, зеца, љештарку, тетреба 
и друге врсте дивљачи (сисари и птице) којима одговарају постојећи станишни услови. 
Основне врсте дивљачи у ловишту су: срна,  дивокоза, медвед и зец. 

Ловиште „Пљевља“ има површину 110.445 ha. У ловишту постоје повољни 
станишни услови за: дивокозу, медведа, вука, срну, дивљу свињу, зеца, великог тетреба, 
дивљу патку, јаребицу камењарку и друге врсте дивљачи (сисари и птице) којима 
одговарају постојећи станишни услови. Основне врсте дивљачи у ловишту су: срна, 
дивокоза, медвед, зец и јаребица камењарка. 

Ловиште „Плужине“ има површину 45.603 ha. У ловишту постоје повољни 
станишни услови за: дивокозу, медведа, вука, срне, дивљу свињу, зеца, видру, љештарку, 
тетреба, јаребицу камењарку, пољску јаребицу и друге врсте дивљачи (сисари и птице) 
којима одговарају постојећи станишни услови. Основне врсте дивљачи у ловишту су: 
срна, дивокоза, медвед, зец и јаребица камењарка. 

Ловиште „Шавник“ има површину од 41.712 ha. У ловишту постоје повољни 
станишни услови за: вука, медведа, срну, дивокозу, дивљу свињу, зеца, тетреба, јаребицу 
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камењарку и друге врсте дивљачи (сисари и птице) којима одговарају постојећи станишни 
услови.  

Ловиште са посебном наменом „Пива“ има површину 34.478 ha. Основне врсте 
дивљачи (сисари и птице) у ловишту су: дивокоза, медвед и велики тетреб. Величине 
станишних површина се процењују за: дивокозу (на око 20.000 ha са приближним 
капацитетом од око 800 јединки), медведа (на око 18.000 ha са приближним капацитетом 
од око 20 јединки) и великог тетреба (на око 5.000 ha са приближним капацитетом од око 
100 јединки). 

Ловиште са посебном наменом „Љубишња“ има површину 17.556 ha. Основне 
врсте дивљачи у ловишту су: дивокоза, срна, медвед и велики тетреби. Величине 
станишних површина се процењују за: дивокозу (на око 8.500 ha са приближним 
капацитетом од око 350 јединки), медведа (на око 14.000 ha са приближним капацитетом 
од око 15 јединки) и великог тетреба (на око 3.000 ha са приближним капацитетом од око 
70 јединки).  

Ловиште са посебном наменом „Драгишница“ има површину 8.938 ha. Основне 
врсте дивљачи су: срна, медвед, дивокоза, зец и јаребица камењарка. Величине станишних 
површина се процењују за: дивокозу (на око 5.000 ha са приближним капацитетом од око 
200 јединки) и медведа (на око 5.000 ha са приближним капацитетом од око 5 јединки). 

На подручју севрозападне Црне Горе делују Ловачко друштво „Пљевља“ са 
седиштем у Пљевљима, Спортско ловно-риболовно друштво „Бајо Пивљанин“ са 
седиштем у  Плужинама, Спортско ловно-риболовно друштво „Комарница“ са седиштем 
у Шавнику, Ловачко друштво „Дурмитор“ са седиштем у Жабљаку и друга.  

Према законским актима, корисник ловишта може да организује лов на дивљач 
која се вештачки узгаја, као и дивљач чија бројност обезбеђује природну равнотежу у 
ловишту. Управо из разлога очувања биодиверзитета и фонда врста, али и услед честог 
противправног лова и причињених штета у ловиштима намеће се потреба да се лов (за 
потребе ловног туризма као потенцијалног облика туризма) треба обављати уз 
посредовање туристичких агенција ка корисницима ловишта. Ради системског увида у 
бројност јединки различитих врста фауне погодних за лов пожељно је урадити њихов 
мониторинг. То би допринело спознаји о потенцијалу бројности јединки за лов и 
утврђивању чињеничног стања у погледу санитарног одстрела или пренамножавања неке 
од врста. У наведеним ловиштима се за потребе туриста могу организовати групне посете 
у едукативне и туристичке сврхе, односно фотолов и снимања.  

 
 
 
 
 



Мр Мићо Срдановић                                                                                   Докторска дисертација 

 

295 

 
11.2.6. Рурални туризам 
 
Развој руралног туризма, који се делом базира и на специфичним природним 

вредностима предела, није нарочито инициран од стране надлежних туристичких 
субјеката у северозападној Црној Гори. Читав низ садржајних елемената локалних села 
би могао чинити потенцијал за укључивање у туристичку понуду и за развој овог облика 
туризма. У прилог томе говори чињеница да највећи део туриста у северозападну Црну 
Гору долази из урбаних средина, међу којима би известан број њих имао афинитет ка том 
сегменту туристичке понуде. Валоризациони елементи који су основа развоја руралног 
туризма су: брање воћа и шумских плодова (слика 109); сакупљање летине; чување стоке; 
домаћа храна; архитектонска амбијенталност; етнолошке карактеристике покућства и 
гардеробе; традиционалне игре и др. Са друге стране, ограничења представљају опште 
демографске одлике становништва, потреба комуналног опремања села и др. Упркос 
томе, потенцијал за развој руралног туризма постоји, баш као и агротуризма, иако се за 
сада тешко може издвојити као засебан облик туризма. Из разлога евидентног 
потенцијала, надлежни туристички субјекти би у договору са заинтересованим 
појединцима из локалне заједнице требали конципирати одговарајуће модалитете, 
стандарде и начела за успостављање овог облика туризма уз укључивање у понуду мреже 
домаћинстава. Са друге стране, бројна етно села (превасходно у Пиви) су, пре приређени 
туристички садржаји него што су аутохтони у смислу руралног туризма. И поред тога, 
представљају резултат уложеног труда појединих предузетника да на тај начин сачувају 
неке од аутентичних елемената традиције (употребни предмети) и понуде их 
туристичком тржишту. 

  
 

 
Слика 109. Плод шумске јагоде  

Фото: М. Срдановић 
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11.2.7. Едукативни туризам 
 
Шире посматрано одређени селективни облици туризма (попут екотуризма, 

руралног, културног, верског, манифестационог и др.) у односу на туристе имају 
едукативни карактер из чега произилази да у својим основама садрже и одређене елементе 
едукативног туризма. Едукативни туризам се заснива на антропогеној и природној 
ресурсно садржајној основи. Едукативни туризам који се заснива на антропогеној 
садржајној основи (школе страних језика у Енглеској, Италији, Француској и др.) је у 
свету у константном развоју. То све више утиче и на израженију специјализацију 
туроператора за сарадњу са едукативним центрима. Овим сегментом едукативног туризма 
се сазнајни видици ученицима и студентима (туристима) примарно проширују у 
учионицама. Насупрот овоме, а имајући у виду природне ресурсно садржајне основе 
северозападне Црне Горе, школе у природи су као креативна допуна традиционалним 
часовима у којима је учење изразитије базирано на учењу кроз лично искуство. 

Расположива природна ресурсно садржајна основа истраживаног подручја је на 
изразито високом нивоу, али је супротно томе заступљеност едукативног туризма као 
сегмента туристичке понуде готово безначајна иако су потенцијали изразити. Програми 
који би могли да се тичу сегмената едукативног туризма могу бити засновани на: 
природњачкој збирци НП „Дурмитор“; траговима леденог доба; презентацији и 
упознавању са минералима; реликтној постглацијалној врсти планинског мрмољка; 
упознавању са светом гљива и њиховом селекцијом; потенцијалима Драгишнице за 
ботаничку башту; ХЕ „Пива” и др. На основу наведених сегмената могли би се 
организовати и „Дани науке“.  
  Природњачка збирка НП „Дурмитор“ у Центру за посетиоце у управној згради 
Националног парка има васпитно образовни значај. Поседује изложбу биљног и 
животињског света, затим етнолошку збирку, као и урађен рељеф подручја парка. 
Природњачка збирка је активна од 1980. године. У збирци су заступљени геолошки, 
ботанички, ентомолошки, ихтиолошки, херпетолошки, орнитолошки, мамолошки, 
етнолошки и други материјали. Доминирају експонати са дермопрепаратима крупне 
дивљачи са простора националног парка, уређене колекције инсеката, препариране птице 
из више фамилија и поставка пресованог биља. 
  Глацијација, односно прича о глацијацији северозападне Црне Горе, превасходно 
Дурмитора, може послужити као програмски елемент едукативног карактера типа 
„Траговима леденог доба“ уз адекватан стручни приступ. Може се презентационо 
моделски припремити као анимација у просторијама управне зграде НП „Дурмитор“ 
комбинована са теренском „истраживачком акцијом“ о леденом добу. Тиме би се могао 
постићи један нов елемент и један нов квалитет у едукативном сегменту туристичке 
понуде подручја.  
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  Презентација и упознавање са минералима може бити заснована између осталог и 
на рударским активностима у Пљеваљској котлини. Може се припремити минералошка 
збирка која би послужила као илустрација за причу о геолошкој историји северозападне 
Црне Горе, стварању кањона Таре и др. 

Реликтна постглацијална врста планинског мрмољка (triturus alpestris) припада 
репатим водоземцима, роду даждевњака. Након дванаест година истраживања језера 
Дурмитора, пронашао га је 1961.године академик Милутин М. Радовановић у Зминичком 
језеру (12 km удаљеном од Жабљака) када га је, по тада важећим прописима, описао као 
нову зминичку подврсту тритона Triturus alpestris serdarus. Уз адекватан стручни приступ 
може се урадити и пропагандно едукативни материјал (документарни филм на dvd диску 
са причом о раду зоолога Радовановића и откривању реликта, мултимедијални компакт 
дискови, конференцијске ташне, постери, мајице, играчке, puzzle, привесци за кључеве, 
подметачи за мишеве рачунара и др.). Наведено је интересантно и ако се компаративно 
(премда су основе сасвим различите) има у виду митолошка прича из 565. године о 
чудовишту из Лох Неса у шкотском граду Инвернес (Inverness) код овог језера. У туризму 
тог шкотског подручја је послужила као основа за стварање интегралне туристичке 
понуде (центар за посетиоце и др.). 

Упознавање са светом гљива и њиховом селекцијом обзиром да су гљиве једно од 
флористичких обележја северозападне Црне Горе и нарочито Дурмитора. Дијапазон 
заступљених врста гљива је изразито широк, а предњаче смрчак (Morchella), крачун 
(Agaricus Macrosporus), лисичарка (Cantharellus cibarius), вргањ (Boletus edulis), 
гнојштарка (Coprinus comatus), рујница (Lactarius deliciosus) и др.  Имајући у виду да ове 
гљиве расту у периоду од раног пролећа до краја јесени који се практично поклапа са 
периодима школског распуста и летње туристичке сезоне, оне се могу програмски 
имплементирати у туристичку понуду. У случају активирања једног оваквог програма 
требало би формирати препоруке и савете у вези брања гљива које би се након едукације 
спроводило под нарочитом пажњом инструктора. Потом би убране гљиве биле спремане 
као изненађење у такмичењу екипа у спремању гљива које би чинили учесници 
едукативног програма подељени у екипе при чему би у свакој били и шефови кухиња 
жабљачких хотела. 
 Ботаничка башта Драгишница на подручју Шавника која би се могла формирати 
као потреба побољшања монолитне туристичке понуде Шавника, потом и као допуна 
сегменту едукативног туризма подручја. За потребе овог сегмента туризма могао би се 
организовати занимљив наградни квиз у вези флоре подручја. Представљала би и пандан 
колашинској ботаничкој башти Дуловине.   
 ХЕ „Пива“ би могла послужити као основа за програм обиласка постројења и 
упознавање са процесом производње електричне енергије, пуњењем и пражњењем 
акумулације Пивског језера. У састав овог едукативног програма би се могла придодати и 
вожња бродићем по Пивском језеру. 
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Уз претпоставку да би учесници оваквих програма била највише деца школског 
узраста, могли би се припремити и забавни програми изненађења попут јахања пони коња 
и трка спуштања на амбалажним картонима низ травнате брдске падине. У делу 
„такмичарског“ програма потребно би било поставити пропозиције, обезбедити потребну 
опрему (амбалажни картони, заставице, кациге и штитнике за колена) и укључити 
аниматоре како би се „такмичење“ одвијало безбедно и регуларно.  

Наведеним се уз предузимање одговарајућих активности (организационих, 
маркетиншких) на бази анализираних расположивих природних ресурса и садржаја 
отварају могућности за одређени степен заступљености едукативног туризма као 
најизразитијег у туристичкој понуди Жабљака и Плужина.  

 
 
11.2.8. Спортски туризам 
  
Спортски туризам се базира на антропогеним инфраструктурним ресурсима. Стога 

подстицај за развој овог облика туризма представљају спортски центри или спортско-
рекреативни садржаји у склопу хотела. У свету је спортски туризам, који се заснива на 
ресурсима и садржајима антропогене спортске инфраструктуре и који се односи на скуп 
спортских активности, у константном развоју (припреме спортских екипа, спортска 
такмичења и сл.). У овом сегменту спортског туризма туристичке дестинације траже своју 
шансу за проширење туристичке понуде и на основу тога за продужетак туристичке 
сезоне. Различиту основу од њега има онај сегмент спортског туризма који се заснива на 
спортским догађајима („sport events“) као централном (туристичком) ресурсу.  

Расположивост ресурса и садржаја антропогене спортске инфраструктуре  у 
подручју није на завидном нивоу, нити су исти промовисани. Уз предузимање 
одговарајућих активности и на бази расположивих ресурса и садржаја спортске 
инфраструктуре, постоје одређене могућности за иницирање развоја овог облика туризма. 
Као што је раније наведено, у Пљевљима је при ЈУ „Центар за спорт и рекреацију“ 
стадион „Под Голубињом“ капацитета 6.000 места и са помоћним објектима  који 
обухватају: велики терен са вештачком травом по стандардима UEFA115; мали терен са 
вештачком травом; терене за мале спортове (кошарка, фудбал, тенис); трим стазу за 
трчање (дужине 800 m) и стрељану. Спортски центар „Ада“ има капацитет 1.860 места и 
обухвата велику салу (кошарка, рукомет, одбојка), малу салу (рвање и гимнастика) и салу 
за стони тенис. На Жабљаку постоји спортска дворана површине 3.155 m2, која је, као 
што је раније наведено, отворена 9. септембра 2014. године. Дворана има терене за 
рукомет, кошарку и одбојку, свлачионице и 548 места за седење. Предвиђено је да у 
другој фази буде изграђено клизалиште, односно терен за хокеј на леду са трибинама. У 
граду се налази и раније поменути стадион „Равни Жабљак“.   

                                                
115  Европска фудбалска федерација. 
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Узимајући у обзир поменуту спортску инфраструктуру и чињеницу да се највећи 
део истраживаног подручја одликује изузетним природним карактеристикама (клима, 
планински предели), које га чине привлачним и погодним за спортисте, спортски туризам 
свакако представља један од потенцијално важних сегмената туристичке понуде подручја. 

 
 
11.2.9. Манифестациони туризам 
 
Као што је раније наведено читав низ манифестација, које иначе представљају 

основу манифестационог туризма, одржава се током године у северозападној Црној Гори. 
У Пљевљима то су следеће манифестације: Дани хумора и сатире „Вуко Безаревић“; „Прва 
коса Црне Горе“; Фестивал тамбурашке музике; „Дани Хамдије Шахинпашића“; брдско-
брзинска ауто трка; регионална изложба меда; „Традиционална пљеваљска кухиња са 
мирисом жене“; „Дани пљеваљског сира“; „Пљеваљске новембарске свечаности“. Међу 
манифестацијама на Жабљаку су неке од манифестација: „Мостови спајају људе“; „Дани 
планинског цвијећа“; „Via Dinarica Fest: Удахни живот“; „Durmitor Art Eko Festival“; 
„Додирни Дурмитор – буди дио свјетске баштине“; „Дани дурмиторске здраве хране“; 
осмомартовска изложба народне радиности у Националном парку „Дурмитор“; 
„Хајдучко-јатачки дани“; дурмиторске спортске игре „Да се не заборави“. У Плужинама 
се такође одржава већи број манифестација као што су: „Nowhere extreme party“; 
Кајакашка регата на Пивском језеру; „Пјесничка ријеч на извору Пиве“; Песнички сусрети 
„Тара без граница“; планинарски успон на Пруташ; Бициклистичка трка „Путевима Баја 
Пивљанина“; „Дани пастрмке“. У Шавнику се традиционално одржавају манифестације: 
Међународна уметничка колонија „Art & Wild Beauty“ на Пошћењу и „Шаторијада – 
бљесак Бијеле“.  

Међутим, основу за развој манифестационог туризма као потенцијалног облика 
туризма у туристичкој понуди северозападне Црне Горе представљају неке од, иначе, 
веома бројних манифестација које су и наведене. Имајући у виду и чињеницу да 
манифестације у подручју претежно привлаче малу пажњу туриста, јасно је да су тек неке 
од њих са тог аспекта значајније у туристичкој понуди подручја.   

 За већи значај манифестационог туризма у туристичкој понуди северозападне 
Црне Горе наведене манифестације је потребно у складу са тим издиференцирати према 
њиховом значају и квалитету. Са тог аспекта су пре свих издвојене: „Прва коса Црне 
Горе“; Фестивал тамбурашке музике; „Дани пљеваљског сира“; „Дани планинског 
цвијећа“; „Durmitor Art Eko Festival“; „Дани пастрмке“ и Међународна уметничка 
колонија „Art & Wild Beauty“ - више са аспекта публицитета који јој придају културни 
медији (имајући у виду да су учесници сликари, вајари и фотографи). 

У складу са наведеним, потребно је подстицати организацију и унапређивати 
садржајност издвојених манифестација, као и обезбеђивати маркетиншко пропагандну 
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подршку њиховим организаторима, како би биле што адекватније презентоване 
туристима. Тиме би овај облик туризма постигао израженији ефекат него што има и самим 
тим се и у понуди израженије издвојио. 

 
 
11.2.10. Транзитни туризам 

 
Преко магистралне саобраћајнице Жабљак – Рисан емитивни туристички простори 

(Србије и окружења) су повезани са црногорским приморјем, чиме је северозападна Црна 
Гора (потез Жабљак – Шавник) ојачала потенцијал за транзитни туризам. Део овог 
потенцијала постоји и на бази деонице магистралног пута Шћепан Поље–Плужине која 
својом дужином пролази уз Пивско језеро. Одвијање саобраћаја на поменутој деоници 
којом се, такође, одвија транзит ка приморју је прилично угрожен усецима, претњом 
обрушавања стеновитих громада као и великим бројем оронулих и делимично урушених 
тунела. Током летње сезоне алтернатива тој деоници магистрале до њене реконструкције 
може бити траса Црквичко Поље – Никовићи – Трса. 

Потенцијал транзитног туризма је детерминисан фреквенцијом саобраћаја, при 
чему треба имати у виду и потенцијал преусмерења дела саобраћајног промета (који се 
одвија ка црногорском приморју) са морачке магистрале на магистралу Жабљак – Рисан.  

 
 
11.2.11. Културни туризам 

 
Као облик туризма заснива се на објектима материјалног и духовног стваралаштва 

– културно историјским споменицима, културним установама, етнографском богатству и 
др. Потенцијална развојна основа овог облика туризма је у северозападној Црној Гори 
значајно мања у односу на природну основу коју подручје има за зимски, авантуристички 
и екотуризам као постојеће облике туризма у туристичкој понуди. Тако се основа за 
културни туризам заснива на вредностима међу којима су неке више препознатљиве, али 
не и довољно искоришћене да би се овај облик туризма потенцијално наметнуо у 
туристичкој понуди северозападне Црне Горе. Вредности које чине основу за развој 
културног туризма су: археолошки локалитет Municipium S (Комини, Пљевља); Завичајни 
музеј (Пљевља); уметничка галерија „Витомир Србљановић“ са Југословенским музејом 
хумора и сатире (Пљевља); спомен парк „Вукови корени“ (Петњица); спомен кућа Новице 
Церовића (Тушиња); Кућа Пекића (Шавник) и др.  

Узимајући у обзир поменуте културне вредности и њихов потенцијал да постану 
значајан елемент туристичке понуде истраживаног подручја, потребно је осмислити 
понуду која ће назначену основу у програмима адекватније презентовати и туристима 
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учинити привлачнијим. У вези са тим потребно је и рестаурирати Кућу Пекића у Шавнику 
која би се могла користити као галеријски простор са библиотеком.   
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12. АНАЛИЗА ПРЕДНОСТИ, СЛАБОСТИ, ПРИЛИКА И ПРЕТЊИ  
(SWOT АНАЛИЗА) 

 
 

На основу претходног разматрања различитих варијетета положаја (географског, 
туристичког и саобраћајног) и величине северозападне Црне Горе, као и природних 
ресурса и вредности подручја, те општих друштвених карактеристика (одлика и структура 
становништва – старосне, образовне и економске; привредних делатности; школства, 
образовних институција и образовних профила; насеља), као и туристичке понуде, 
проистекла је анализа кроз четири кључна фактора – предности (снага), слабости, прилика 
(шанси) и претњи, чији је циљ утврдити факторе који подстицајно, али и ограничавајуће 
утичу на туристичку понуду северозападне Црне Горе и њено унапређење. 

Предности (снаге) и слабости представљају унутрашње факторе подручја 
северозападне Црне Горе, док се прилике (шансе) и претње одражавају као спољашњи 
фактори, детерминисани и активностима конкурентских дестинација на туристичком 
тржишту. Предности (снаге) и слабости су позитивни и негативни елементи на које се 
може утицати, док су прилике (шансе) и претње позитивни и негативни елементи који се 
могу предвидети и усаглашавати и којима се може прилагођавати. 

У вези са тим, треба настојати да се уз јачање предности (снага) искоришћавају 
прилике (шансе) које постоје, као и да се превентивно делује на идентификоване претње  
уз елимисање слабости у што је могуће већој мери. У тим елементима је темељни смисао 
SWOT116 анализе, јер кроз те елементе анализа може указати на адекватна стратешка 
опредељења.  

Матрица која је укључена у анализу садржи преглед предности (снага), слабости, 
прилика (шанси) и претњи у туристичкој понуди северозападне Црне Горе и укључује  
елементе из области природних вредности, заштите природе и заштићених природних 
добара; становништва; економског развоја; инфраструктуре и антропогених вредности 
(табела 37).  

 

Табела 37. Анализа предности, слабости, прилика и претњи (SWOT) за  
северозападну Црну Гору 

УНУТРАШЊИ ФАКТОРИ Област ПРЕДНОСТИ (СНАГЕ) СЛАБОСТИ 
 

Природне 
вредности, 

заштита природе 
и заштићена 
природна добра 

• лепа и очувана природа  
• импресивни пејзажи 
• НП „Дурмитор“ уписан у 

Листу светске баштине 
UNESCO 

• изразита геоморфолошка 

• делимично одсуство еколошке визије  
• неадекватно управљање отпадом и 

отпадним водама; дивље депоније 
• еколошка оптерећеност Пљеваља и 

не-рекултивација изрудареног 
земљишта 

                                                
116 Аутор методолошке поставке SWOT анализе је Albert S.Humphrey (1926-2005). Анализа је проистекла из његових истраживања у 
периоду 1960-1970.године на Истраживачком институту Стенфорд. Реч SWOT је акроним од енглеских речи Strengths – снаге, 
Weaknesses – слабости,  Opportunities – прилике,  Threats – претње (http://www.washington.edu/SWOT analysis). 
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разноликост (планине, 
кањони) 

• кањон реке Таре уписан у 
резервате биосфере UNESCO 

• климатске прилике које 
погодују двосезонском 
туризму 

• богатство хидролошким 
вредностима (реке, језера) 

• разноврсност биљног и 
животињског света  

• претежна неоптерећеност 
индустријом 

• непостојање сертификационих 
програма за екотуризам 

 

Становништво 
• гостопримство локалног 

становништва 
 

• депопулација, мали број становника и 
старење становништва  

• неповољна старосна структура 
становништва 

• незапосленост становништва 

Економски развој 

• традиционална 
пољопривредна и занатска 
производња 

• расположиво пољопривредно 
земљиште 

• разноликост туристичке 
понуде на релативно малом 
простору 

• потенцијали за развој 
различитих облика туризма 

 

• мали број кадрова са специфичним 
знањима и вештинама 

• недовољна иницијатива у туризму и у 
вези са тим неразвијеност 
туристичког производа (инертност и 
недостатак идеја) 

• неинтегрисана туристичка понуда 
која се огледа у слабијој повезаности 
туристичких субјеката подручја 

• неповезаност општина и мањак 
иницијатива за заједнички, 
кластерски, развој подручја 

• слаба промоција подручја 
• неорганизован откуп 

пољопривредних производа и 
неразвијена инфраструктура за 
њихову прераду 

• неадекватно коришћење шумских 
плодова 

• неуравнотеженост туристичке 
промоције 

• непрепознатљивост подручја као 
туристичке дестинације 

Инфраструктура 

• релативно добра мрежа 
путева 

• делом маркиране планинске 
стазе 

• делом обележене 
бициклистичке стазе 

• просторне могућности 
 

• релативно лоша опремљеност 
техничком инфраструктуром (електро 
енергетска, водоводна, комунална, 
телекомуникациона) 

• лоше снабдевање и нестабилност у 
снабдевању руралних средина 
електричном енергијом 

• слаба повезаност руралних средина са 
градским центрима  

• мрежа здравствених објеката  
• недовољна развијеност 

информационих технологија 
• Горска служба спашавања (ГСС) 

малог капацитета 
• недостатак информација 
• непотпуна туристичка 

инфраструктура 
• архитектонска неприлагођеност 

појединих хотела  



Мр Мићо Срдановић                                                                                   Докторска дисертација 

 

304 

• скромна спортска инфраструктура 
• лоша саобраћајна ефикасност током 

зимског периода године; одсеченост 
појединих насеља 

• недостатак адекватног простора за  
обављање културних делатности у 
Пљевљима и генерално слабо 
развијена мрежа установа за развој 
културно-забавних делатности 

Антропогене 
вредности 

• културно-урбани амбијент 
Пљеваља 

• храна и пиће - гастрономија 

• неискоришћеност културно-
историјског наслеђа за развој 
разноврснијег туристичког производа 

СПОЉАШЊИ ФАКТОРИ  
Област ПРИЛИКЕ (ШАНСЕ) ПРЕТЊЕ 

 
Природне 
вредности, 

заштита природе 
и заштићена 
природна добра 

 
 
 
 

• међународне и домаће 
декларације о заштити 
природе 

• примена европских принципа 
и стандарда у области 
животне средине 

• растућа важност одрживог 
развоја 

• валоризација природних 
вредности 

• проширење заштићених 
простора проглашењем 
Регионалног парка „Пива“ 

• умрежавање са заштићеним 
подручјима у региону и 
прекогранична сарадња 

• квалитетно подручје за 
планинарење и пешачење 

• непоштовање постојећих законских 
прописа 

• непостојање ажурнијих просторних 
планова (у односу на период за који 
су донети) и/или непоштовање 
постојећих 

• појачано коришћење природних 
туристичких ресурса уз девастацију 
појединих делова подручја 

• нелегална градња која угрожава 
природне и друге вредности, чинећи 
притом простор мање атрактивним 

• сеча шума 
• неконтролисан лов и риболов уз 

коришћење недозвољених средстава 
 

Становништво • очување традиционалног 
начина живота 

• низак природни прираштај 
• даља депопулација становништва 

Економски развој 

• активна политика 
запошљавања 

• ангажовање креативних и 
стручних кадрова 

• одржив и брижљиво 
планиран развој туристичких 
програма базираних на НП 
„Дурмитор“ 

• растућа међународна тражња 
за еколошки очуваним 
срединама и туризмом који је 
оријентисан на природу 

• развој нових трендова у 
туризму (бициклизам, 
сплаварење и др.) 

• развој двосезонског туризма 
• формирање регионалне 

туристичке асоцијације 
• повезивање општина у циљу 

допуњавања туристичких 
програма 

• флаширање воде за пиће 
• гајење лековитог биља 
• развој органске 

пољопривреде 
• брендирање пљеваљског сира 

• неравномеран развој појединих 
подручја Црне Горе 

• негативан утицај процеса 
приватизације на привредне субјекте 
подручја 

• мањак инвеститора 
• сива економија 
• мањак стручног кадра 
• успорен процес децентрализације 
• непрепознатљивост подручја као 

туристистичке дестинације и спор 
развој туризма 

• развој конкурентских туристичких 
центара и дестинација 
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• могућност за развој домаће 
радиности  

• могућност финансирања из 
фондова EU 

Инфраструктура 

• текуће интеграције и 
међуопштинска сарадња у 
решавању заједничких 
инфраструктурних проблема  

 

• неспровођење стратешких планова 
• недостатак средстава за реализацију 

инфраструктурних пројеката 
• непроналажење инвеститора за   

улагања у инфраструктуру 
• неадекватна покривеност подручја 

инфраструктурним капацитетима 
провајдера мобилне телефоније 

Антропогене 
вредности • еко/етно села у Пиви 

• неодржавање културно-историјске 
баштине 

• неискоришћеност културно-
историјског наслеђа за развој 
интегралног туристичког производа 

 
Предности (Снаге). Импресивни пејзажи кроз које се одражавају како 

геоморфолошке и хидролошке, тако и биогеографске карактеристике, утичу као изразита 
мотивска препознатљивост, односно ресурсно-вредносна основа на развој туризма овог 
подручја. Наведена основа се осим на томе, базира, између осталог, на карактеристичном 
гостопримству локалног становништа, а у делу антропогених вредности на гастрономији 
или рецимо културно-урбаном амбијенту Пљеваља. Све то скупа представља значајну 
претпоставку у формирању туристичке понуде подручја, односно развоју различитих 
облика туризма. Томе доприносе и климатске прилике које погодују двосезонском 
туризму, као и одређена афирмативност подручја имајући у виду да је НП „Дурмитор“ 
уписан у Листу светске баштине UNESCO, а кањон реке Таре у резервате биосфере 
UNESCO. 

Слабости. Међу најзначајнијим факторима који слабе потенцијални просперитет 
подручја заснован на истакнутијим предностима (снагама) истиче се депопулација 
становништва. Такође, истиче се и неповезаност општина у вези са којом је и мањак 
иницијатива за заједнички туристички развој подручја базиран на кластерским 
принципима који генерално подразумевају потребу изразитије повезаности локалних 
субјеката. Поред наведених фактора, од значаја су и недовољна иницијатива у туризму 
коју карактерише инертност и недостатак идеја што је у вези и са релативно слабом и 
неуравнотеженом промоцијом подручја, али и малим бројем кадрова са специфичним 
знањима и вештинама. При томе, присутна су и лоша опремљеност техничком 
инфраструктуром, као и лоша саобраћајна ефикасност током зимског периода године, али 
и недостатак адекватног простора потребног за обављање постојећих културних 
делатности (Пљевља). 

Прилике (Шансе). Ови фактори пружају могућност да се предности подручја 
искористе, али и да се постојеће слабости што је могуће више елиминишу или бар умање. 
Најподстицајније прилике (шансе) међу поменутим факторима представљају међународне 
и домаће декларације о заштити природе, као и примена европских принципа и стандарда 
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у области животне средине као једне од претпоставки за реализацију могућности 
финансирања из фондова Eвропске уније, али и општег очувања природних вредности 
подручја од њихове девастације. То је од нарочитог значаја ако се има у виду да је 
изражена растућа међународна тражња за еколошки очуваним срединама и туризмом који 
је оријентисан на природу и у вези са тим на неке активности попут планинарења, 
пешачења и др. Из тог разлога, подстицајном приликом (шансом) се може сматрати и 
недавно проглашење РП „Пива“ којим су проширени заштићени простори овог подручја, 
каквом се може сматрати и потреба за формирањем регионалне туристичке асоцијације. 
Укупност прилика (шанси) подржавају или могу подржати и могућности: за развој 
органске пољопривреде (одређени број пољопривредних произвођача са подручја, као 
што је раније наведено, поседује сертификат националне органске производње 
„Monteorganica“); заштите ознаке порекла пљеваљског сира; флаширање воде као 
привредни импулс локалној заједници, али и промотивни производ подручја на екстерним 
тржиштима („дива“); односно развој домаће радиности. 

Претње. Јављају се у основи као супротност приликама (шансама) и изражене су у 
основи низом фактора. Међу њима су најзначајнији низак природни прираштај и даља 
депопулација становништва са једне стране, односно негативан утицај процеса 
приватизације на привредне субјекте подручја, са друге стране. При томе, недостатак 
инвестиција утиче на спор развој туризма, али и генерално на недостатак средстава за 
реализацију инфраструктурних пројеката. Одрживом развоју туризма сметњу свакако 
представљају непоштовање постојећих законских прописа, као и непостојање ажурнијих 
просторних планова (у односу на период за који су донети) и/или непоштовање 
постојећих, али и појачано коришћење природне ресурсно-вредносне основе (управо 
значајне за одрживи развој туризма) уз девастацију појединих делова подручја. Под овим 
се, између осталог, могу сматрати остварени ниво нелегалне градње (на простору НП 
„Дурмитор“ као најатрактивнијем унутар подручја), али и сеча шума и неконтролисан лов 
и риболов уз коришћење недозвољених средстава. 
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13. ТУРИСТИЧКО ЗОНИРАЊЕ ПОДРУЧЈА  
СЕВЕРОЗАПАДНЕ ЦРНЕ ГОРЕ 

  
  
Присуство различитих првенствено природних, а затим и антропогених вредности 

и потенцијала, као и неуједначеност нивоа туристичког развоја у појединим просторним 
целинама истраживаног подручја, те њихова посебност и специфичност, изискује потребу 
функционалног туристичког зонирања. Тим пре, јер је северозападна Црна Гора према 
свом склопу, својим особинама на одређен начин већим делом предиспонирана за туризам 
као привредну делатност. 

Само туристичко зонирање се осим на различитости, базира и на присуству, 
односно потенцијалу појединих елемената потребних за стварање и пружање туристичких 
услуга. При томе, туристичко зонирање може подстаћи побољшање туристичких 
активности, при чему треба водити рачуна да активности које се на истраживаном 
подручју базирају на природним вредностима, буду засноване на принципима одрживог 
развоја. 

У рецептивном смислу, саобаћајне улазе у подручје северозападне Црне Горе 
представљају саобраћајни правци Пријепоље – Пљевља (даље ка Жабљаку); Мојковац – 
Ђурђевића Тара; Шћепан Поље – Плужине; Никшић – Плужине; Никшић – Шавник (даље 
ка Жабљаку), односно Плужине – Жабљак при чему део њих чине саобраћајни (улазни) 
правци пограничног карактера. 

Стога се на основу приступних саобраћајних праваца, затим степена туристичке 
развијености, садржаја туристичке понуде, односно постојећих и потенцијалних облика 
туризма и њихове комплементарности, намеће потреба издвајања туристичких зона у 
оквиру северозападне Црне Горе које се практично поклапају са њеном 
административном основом. У том контексту су опредељене следеће туристичке зоне: 
жабљачка (туристичка) зона, пљеваљска (туристичка) зона, пивска (туристичка) зона и 
шавничка (туристичка) зона (карта 15), при чему пљеваљска и пивска зона имају и 
наглашен погранични карактер.  

Са аспекта заступљености природних вредности жабљачка, пивска и шавничка 
туристичка зона се одликују хомогеношћу за разлику од пљеваљске туристичке зоне. При 
томе, пљеваљска туристичка зона са бројним антропогеним вредностима може допринети 
садржајном допуњавању туристичке дестинације северозападне Црне Горе уз обезбеђење 
одређеног нивоа њене хетерогености. Тиме простор добија на целовитости садржаја и 
омогућава дестинацији тржишну реализацију различитих облика туризма. Притом, 
међусобна комплементарност појединачних зона може донекле ублажити одређене 
различитости које проистичу из неуједначеног размештаја и различите доступности 
природних или антропогених вредности, недостатка смештајних капацитета или 
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недовољне инфраструктурне опремљености зона. Комплементарност зона истовремено 
омогућује њихову потенцијалну специјализованост за одређене облике туризма унутар 
туристичке дестинације северозападне Црне Горе.  

 

 
Карта 15. Потенцијалне туристичке зоне на подручју северозападне Црне Горе 

(Према Карти административне поделе Црне Горе; 
извор: Управа за некретнине Црне Горе, 2011) 

 
Жабљачка туристичка зона обухвата централни простор унутар дестинације 

северозападне Црне Горе (карта 15). Захвата највећи део планине Дурмитор, као и највећи 
део НП „Дурмитор“ (51% његове површине), који при томе захвата 38,3% површине 
жабљачке зоне. Планинарење и рафтинг Таром су међу најзначајнијим програмима у 
туристичкој понуди. Црно језеро је централни туристички локалитет како зоне, тако и 
дестинације у целини. У вези са тим је неопходна реконструкција, односно изградња 
ресторана на Црном језеру117. У зони су два скијалишта - Савин кук и Јаворовача. 
Туристичка традиција датира практично од 1940. године, када је изграђен хотел 
„Дурмитор“.  

Жабљачка зона је најзначајнија рецептивна база туристичке дестинације 
северозападне Црне Горе. Новоотворена спортска дворана је комплементарни садржај 
                                                
117 Ресторан је изгорео у пожару у децембру 2010. године. 
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зоне са елементима двојаког потенцијала. Потенцијал се, са једне стране, односи на 
рекреативни аспект за потребе туриста и локалног становништва и са друге стране, на 
такмичарски аспект118. Центар туристичке зоне и уопште, пол развоја дестинације 
северозападне Црне Горе је Жабљак, са његовим функционалним језгром. У вези са тим, 
„Трг Жабљака (слика 110) је главна интеграциона веза, људи, функција и догађаја, при 
чему је улица од Трга до хотела „Планинка“ главна туристичка улица као јединствена 
технолошко-организациона целина и њена директна веза са резервним зонама за даље 
ширење туристичке зоне у правцу најквалитетнијих визура на пејзажне вредности“ 
(Bojović, 2012). На Жабљаку је у туристичкој сезони евидентан недостатак паркинг 
локација, услед чега долази до пренатрпаности тротоара возилима по главним градским 
улицама, као и на осталим јавним површинама. Целокупан развој ове зоне се превасходно 
заснива на туристичкој делатности, која је у појединим фазама свог развоја деградирајуће 
утицала на пејзажна обележја њених централних делова, који се притом налазе и унутар 
НП „Дурмитор“.  

    

 
Слика 110. Трг Жабљака119 

Извор: http://www.hmdurmitor.com  
 
 
 

Пљеваљска туристичка зона је највећа и углавном захвата северни, 
североисточни и источни део северозападне Црне Горе (карта 15). Практично је 
најфреквентнија (транзитна) улазна зона северозападне Црне Горе, при чему је више 
потенцијална него остварена туристичка зона. Разлог томе је делом и у чињеници да су 
Пљевља, као центар зоне, најпре индустријски град кога у вези са тим карактерише и 
неповољна еколошка ситуација. Захвата део НП „Дурмитор“ (16% његове површине), који 
при томе захвата 3,9% површине пљеваљске зоне. Ова зона је на један начин специфично 
најкомплекснија према питању инкорпорирања у интегралност туристичке дестинације 
северозападне Црне Горе. Својом хетерогеношћу, употпуњује туристичку понуду 
                                                
118 Жабљак је домаћин  VII Европског Универзитетског карате првенства у периоду 23–26. јула 2015. године. 
119 Званичан назив је Трг Дурмиторских ратника. 
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дестинације антропогеним вредностима (манастир Св. Тројице, Хусеин-пашина џамија, 
Сахат кула, Municipium S - Комини, Завичајни музеј, уметничка галерија „Витомир 
Србљановић“, парк Водице и др.), као и бројним манифестацијама (Дани хумора и сатире 
„Вуко Безаревић“, Фестивал тамбурашке музике, „Прва коса Црне Горе“, „Дани 
пљеваљског сира“ и др.). Одликује је невалоризован потенцијал планине Љубишње и 
висоравни Косанице. Чувени пљеваљски сир представља аутохтон производ при чему су 
једна од основних претпоставки његове производње специфичне климатске и 
флористичке карактеристике пљеваљске зоне. Туристи у зони су добрим делом 
бициклисти којима је то улазна капија најчешће ка жабљачкој зони, а затим пословни 
људи који долазе послом и краће се задржавају, као и спортисти који са екипама долазе на 
утакмице у Пљевља.  

Центар зоне су Пљевља, која са урбанистичког и уопште антропогеног аспекта 
представљају специфичан калеидоскоп култура. Физиономија Пљеваља је у вези са тим 
одређена вишевековним преплитањем православног и исламског утицаја који су уз 
аустроугарске примесе створили јединствену слику града. „По свом урбаном и културном 
амбијенту и по својој традицији Пљевља су најсличнија Мостару и Призрену – градовима 
Старе Херцеговине и Старе Србије“ (Терзић, 2009а, 7).  

Пљеваљска туристичка зона у оквиру дестинације северозападне Црне Горе 
фигурира као примарна зона антропогених вредности. Стога подстицај туристичком 
развоју зоне могу представљати посете туриста, стационираних у жабљачкој зони, уз 
претпоставку активнијег креирања туристичке понуде на бази материјалних и 
манифестационих антропогених вредности. Подршку туристичком унапређењу зоне могу 
представљати њена демографска обележја (не толико према параметарским показатељима, 
колико према укупном броју становника), као и евентуални економски подстицаји из 
енергетског сектора. За сада, основна пословна оријентација се заснива на даљем развоју 
енергетског комплекса са рудником угља „Пљевља“ и термоелектраном „Пљевља“, као и 
коришћењу ресурса и потенцијала из области шумарства и дрвопрераде, али и развоју 
пољопривредне, делом органске, производње.  

 

Пивска туристичка зона која се просторно поклапа са територијом општине 
Плужине, обухвала западни и југозападни део дестинације северозападне Црне Горе 
(карта 15) и представља њену најзначајнију комплементарну (туристичку) зону уопште. 
Поред тога што је релативно изолована, одликује је и недостатак традиције. Прагови 
ограничења зоне су детерминисани климатским карактеристикама и неразвијеношћу 
туристичке и друге инфраструктуре, чиме је туристичка сезона сведена практично 
искључиво на летњу. Захвата део НП „Дурмитор“ (14% његове површине), који при томе 
захвата 5,4% површине пивске зоне.  

Туристичка понуда у овој зони је у основи заснована на рафтингу Таром, Пивском 
језеру, манастирима Пива и Заграђе, манифестацији „Дани пастрмке“ и мрежи кампова и 
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еко- и етно села. Еко- и етно села поред тога што представљају новину, чине и условну 
алтернативу за релативно неразвијену смештајну базу у зони. У рецептивном смислу 
Пивска зона је интересантна туристима у транзиту и групама излетника из жабљачке зоне.  

Центар зоне су Плужине са својом карактеристичном урбано стамбеном 
структуром. Иако развој пивске зоне унутар дестинације северозападне Црне Горе постаје 
евидентан кроз специфичност коју јој даје неколицина еко- и етно села, присутни су 
проблеми затвореног хотела „Пива“ у Плужинама, као и затворене аутобуске станице. 
Генерално, пивска зона има тежњу за даљим развојем енергетског комплекса заснованог 
на ХЕ „Пива“ уз поспешивање развоја туризма (Срдановић, 2010а). Развојни потенцијал 
пивске зоне може бити подстакнут недавним проглашењем РП „Пива“ који се простире на 
38,1% површине ове зоне. Имајући у виду да је део пивске зоне, као што је раније 
наведено, обухваћен и националним парком (5,4%), то значи да укупно 43,5% површине 
пивске зоне припада различитим категоријама заштићених природних добара. Тиме се она 
међу издвојеним зонама у дестинацији северозападне Црне Горе одликује највећим 
површинама (37.153,9 ha) које су у саставу заштићених природних добара, што између 
осталог указује на постојање изузетних природних вредности у овој зони.  

 

Шавничка туристичка зона углавном захвата јужни део подручја северозападне 
Црне Горе (карта 15). Ради се практично о туристички неактивној зони, која је 
истовремено препознатљива по изузетним природним вредностима попут кањона 
Невидио, Бољских греда, Великог и Малог Пошћенских језера, шумског комплекса 
Драгишнице и др. И ова зона захвата део НП „Дурмитор“ (13% његове површине), који се 
притом простире на 7,8% њене површине. Изузев три етно села, други смештајни 
капацитети (хотели „Шавник“ и „Боан“) су затворени тако да шавничка зона располаже 
скромним могућностима за смештај туриста. Имајући у виду потенцијал наведених 
природних вредности потребно је изнаћи успешан „modus vivendi“ за ову зону. У том 
случају, шавничка зона би уз унапређење демографских параметара и смештајне 
инфраструктуре могла из почетне, јувенилне фазе развоја, поступно прећи у мезофазу 
развоја, али је то, за сада, у домену пројекције.  

Центар зоне је Шавник у коме се истиче „амбијентална вредност центра насеља у 
форми пјаце са шеталиштем уз реку који „носе“ идентитет целог Шавника“ (MonteCEP, 
2014б). Слично као и код пљеваљске зоне, подстицај туристичком развоју шавничке зоне 
могу представљати посете туриста, стационираних у жабљачкој зони, уз претпоставку 
активнијег креирања туристичке понуде на бази природних вредности. Таква туристичка 
понуда би била комплементарна понуди жабљачке зоне и уз израженије ефекте 
транзитног туризма (саобраћајница Жабљак–Рисан) представљала би основну 
карактеристику шавничке зоне. Сходно наведеном, основни стратешки правци развоја 
зоне се огледају најпре у превазилажењу неповољне демографске ситуације, а потом у 
развоју пољопривреде и туризма, те коришћењу хидропотенцијала. 
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Генерално, са аспекта природних вредности које су доминантне у већини 
издвојених зона (изузев у пљеваљској) евидентно је да се њихов туристички потенцијал 
као и туристичке дестинације северозападне Црне Горе у целини одликује 
перспективношћу. Планском развијању туризма се из тог разлога треба  приступити 
тренутно, како би и перспективност постизала тренутну и остварујућу временску 
категорију. Стога је потребан иновирани приступ у развоју који се за сада у идејном 
смислу најкреативније реализује у пивској зони. Наиме, ова зона тежи да буде туристички 
мапирана што њене туристичке и остале посленике подстиче на креативни приступ 
развоју и развијању за разлику од жабљачке зоне за коју се стиче утисак да је присутно 
идејно стагнирање које делом потиче и од остварене туристичке мапираности њеног 
простора. Из тих разлога је потребан константан напор како би зоне издвојене унутар 
дестинације, а које се у овом делу рада третирају као појединачне, с обзиром на постојеће 
различитости, од туристички немапираних (пљеваљска, пивска, шавничка) постале 
туристички мапиране зоне (жабљачка).  Стога је у опште заједничком интересу подручја 
да надлежни субјекти раде на томе да се позиционирају као једна (регионална) и мапирана 
туристичка дестинација. Тиме се постиже корист како за туристу (разноликост садржаја 
удружене дестинације), тако и за туристичке зоне, односно њихове центре – у 
перспективи све бивају посећене. Са једне стране у свести туриста се учвршћује представа 
о дестинацији као правом одабиру и изузетном доживљају, а са друге стране се сама 
дестинација позиционира као формирана и изузетно програмски садржајна, при чему 
туристи желе да јој се враћају и коју желе да препоруче. Наравно, треба имати у виду да 
одређено ограничење зонама, односно дестинацији у целини, представља процењена 
материјална смештајна база коју чини око 3.000 лежаја у различитим сегментима смештаја 
(хотели, мотели, апартмани, пансиони, виле, бунгалови, туристичка насеља, ауто кампови, 
планинарски домови, ауто кампови, кампови и рафтинг кампови, етно- и еко села, 
одмаралишта) у коју су укључени и процењени смештајни капацитети у викендицама које 
се издају туристима, а притом нису регистровани. Од укупних капацитета материјалне 
базе, готово половина се налази у жабљачкој зони.  

Из свега наведеног произилази да је жабљачка зона, односно Жабљак, туристички 
пол развоја дестинације, што је и раније наведено. Комплементарно је најистакнутија, као 
што је већ поменуто, пивска зона. У прилог овој констатацији иде и структура броја 
запослених према секторима делатности. Наиме, према подацима из последњег пописа 
становништва (Завод за статистику Црне Горе - МОНСТАТ, 2011) у сектору услуга 
смештаја и исхране у Жабљаку је било ангажовано 21,6%, а у Плужинама 7,8% активног 
становништва у односу на Шавник (4,6%) и Пљевља (3,8%) где је тај проценат мањи. 
Сектори делатности који добрим делом представљају подршку туризму (пољопривреда, 
шумарство и рибарство; трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних 
возила и мотоцикала; саобраћај и складиштење; информисање и комуникације) додатно у 
жабљачкој зони ангажују 21%, у пивској зони 36%, у пљеваљској зони 24% и у шавничкој 
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зони 47% активног становништва. Треба имати  у виду да наведени податак за шавничку 
зону практично не представља подршку туристичкој делатности када се компарира са 
податком који указује на то да је у сектору услуга смештаја и исхране ангажовано 
поменутих свега 4,6%  активног становништва.  

У вези са датим привредним показатељима, треба указати и на најзначајније 
демографске показатеље. Ови показатељи указују на то да се на подручју северозападне 
Црне Горе у низу од седам спроведених пописа становништва (између 1948. и 2011. 
године) укупан број становника између два узастопна пописа становништва у просеку 
смањивао за 4,4%, при чему број становника константно опада почев од пописа 
становништва из 1971. године. При томе, само између два последња пописа становништва 
(2003. и 2011. године) број становника подручја се смањио за 22,6%. Најиндикативнији 
показатељ депопулације подручја је поређење броја становника регистрованих у 
пописима из 1961. (највећи број становника) и 2011. године (најмањи број становника). 
Наиме, током последњег пописа забележено je 43,3% или 30.267 становника мање. Такође, 
према овом попису упросечени старосни контигенти за подручје у оквиру старосног 
контигента ≤19 година обухватају 21% становника, 52% становника (старосни контигент 
20–59 година) и 27% становника (старосни контигент 60≥ година).  

Уз природне вредности као доминантну туристичку детерминанту профила 
издвојених зона, односно туристичке дестинације северозападне Црне Горе у целини, 
издваја се и туристичка сезоналност. Туристичка сезоналност се генерално заснива на 
летњој и зимској сезони, при чему се у појединим зонама дестинације северозападне Црне 
Горе различито манифестује. Евидентно је да пљеваљска, пивска и шавничка зона 
туристичком понудом партиципирају само у летњој сезони током које се жабљачка зона 
јавља као носилац туризма. Са друге стране, три наведене зоне у зимској сезони 
практично не партиципирају уопште. У жабљачкој зони туризам се у зимској сезони јавља 
као функцијска комплементарност туризму у летњој сезони, при чему основу туристичке 
понуде такође представљају природне вредности. Туристичка понуда у зимској сезони је 
на сличан начин туристичкој понуди у летњој сезони подређена у основи климатским 
условима имајући у виду да се обе, практично подједнако, заснивају на природним 
вредностима и да се одвијају на отвореном. Примера ради, падавине негативно утичу на 
туристичку понуду у летњој сезони, док позитивно утичу (уколико су у облику снега) на 
туристичку понуду у зимској сезони. На ефективну дужину трајања зимске сезоне у 
жабљачкој зони осим падавина, утичу и организационе мањкавости и недостатак потребне 
инфраструктуре. Услед тога је скијашки центар „Савин кук“, као носилац зимске 
туристичке понуде, релативно ниско позициониран на (регионалном) туристичком 
тржишту зимског туризма иако према природним потенцијалима има предиспозицију да 
поново буде солидан скијашки центар. То је од значаја тим пре, јер је био врло популарно 
и релативно позиционирано скијалиште у СФР Југославији, да би потом њеним распадом 
у последичним друштвено-економским збивањима изгубио стари сјај и ушао у деценијску 
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фазу затишја и стагнације. И поред тога што је зимски туризам статичнији у односу на 
летњи туризам, с обзиром на то да се одвија на релацији смештај – ски стаза – смештај, 
развој зимског туризма у жабљачкој зони не треба запоставити, јер је међусобна 
усклађеност развоја зимског и летњег туризма са економског аспекта вишеструко корисна. 
Са аспекта тржишне позиционираности зимски туризам жабљачке зоне је више локалног 
значаја, јер се свакако не може поредити са развијеним скијашким центрима Аустрије, 
Италије или Француске, али ни рецимо Словеније или Бугарске.   

Летњи туризам, генерално поседује већу диверзификованост и самим тим 
израженије могућности за активан одмор, атрактивније развојне сегменте и при томе 
сезонску комплементарност са туризмом на црногорском приморју. Сезона летњег 
планинског туризма траје оквирно од 1. маја до 1. октобра, поклапајући се са највећим 
приливом туриста у Црну Гору, чиме се отвара могућност за долазак једног дела туриста 
којима је црногорско приморје матична дестинација. Из наведеног, произилази да 
развојну предност треба дати туристичкој понуди која је актуелна током летње туристичке 
сезоне, при чему су неопходни континуиран развој и унапређење који свакако изискују 
мање инвестиција него што би их захтевао развој зимског туризма и за то потребна 
инфраструктура. Поред, у раду, наведених могућности унапређења туристичке понуде на 
основу природних вредности, потребан је и другачији приступ код антропогених 
вредности као мотивског фактора пре свега у пљеваљској зони.  

Валоризацији Љубишње у пљеваљској зони, затим Маглића, Волујка и Биоча у 
пивској зони, као и Сињајевине у шавничкој зони, као атрактивних планинских предела 
који су на периферији туристичких активности, може се приступити на специфичан начин 
кроз формирање туристичких програма на упит који би били фокусирани на туристе који 
су више пута били у централним деловима дестинације, пре свега у жабљачкој зони у 
смислу да се понуди нова идеја насупрот евентуалне монотоности. То се потенцијално 
односи и на туристе који не желе ходати или планинарити маркираним планинским 
стазама, који траже нови доживљај северозападне Црне Горе, али и на туристе који воле 
истраживати. Такви програми би били подстицајног карактера, јер примера ради према 
Васовићу (1976) „Сињајевина за разлику од Дурмитора нема никакву туристичку 
традицију. Она спада у ред планина које данашњем угроженом човеку од све веће 
загађености и буке великих градова нуди тишину, чист ваздух и обиље зеленила“. Иако је 
поменути аутор ово изрекао пре готово четрдесет година, и данас ситуација није битно 
другачија. Слично важи и за Маглић, Волујак, Биоч и Љубишњу. 

На основу издвојених и анализираних туристичких зона проистиче евидентан 
интерес у интегралном туристичком развоју подручја северозападне Црне Горе. Такав 
интерес се, између осталог, огледа у смањивању њене монотоности као туристичке 
дестинације, која проистиче из неравномерне развијености жабљачке зоне наспрам 
пљеваљске, пивске и шавничке зоне. Када је у подручју дестинације диверзификовано и 
развијено неколико већих или мањих туристичких центара у појединим њеним зонама, 
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тада долази до јачања конкурентске предности подручја (северозападне Црне Горе) као 
туристичке дестинације. Пример у Црној Гори је приморје које се издваја као интегрална 
дестинација са поддестинацијама, које у себи садрже веће или мање туристичке центре и 
пунктове. 
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14. ПЛАНИРАЊЕ ТУРИСТИЧКОГ РАЗВОЈА И УТИЦАЈИ  
ТУРИЗМА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
 

Према Љешевићу (1998) животна средина је комплекс природних и људским 
радом створених појава и процеса, док је природна средина комплекс оних компоненти 
које човек користи за свој биолошки опстанак. Николић (1998) под животном средином 
подразумева средину трансформисану и делом преобликовану људским активностима, за 
разлику од природне средине која је у идеалном смислу без антропогених утицаја. 

Туризам се aфирмисао као универзални чинилац преображаја одређених 
географских подручја и пејзажа регије. Допринео култивисању људи, а у многим 
крајевима постао најбоље привредно решење, на које се наслањају још неке привредне 
делатности, као што су трговина, саобраћај, приградска пољопривреда, па и занатство. 
Ниједна привредна делатност не изискује такво „улепшавање“ и „хуманизирање“ пејзажа 
као туризам. Туризам се „пројектује у географском простору“ у свим видовима свог 
манифестовања, одвија се у том простору, па самим тим веома много зависи од њега, те је 
туристички феномен значајан из два основна разлога - развија се најинтензивније у 
подручјима одређеног географског садржаја и специфичних својстава и уноси 
многобројне и својеврсне промене у пејзаж регије (Васовић,1985).  

Када се има у виду да се највећи део природних вредности може валоризовати у 
највећем степену преко туризма, онда је и разумљиво да туризам у свом развоју 
претендује управо на природна, најатрактивнија подручја. Због природе саме делатности 
која учествује у задовољавању туристичких потреба, туризам  захтева и одређене 
интервенције у природи које су са аспекта заштите природе тешко прихватљиве, а 
понекад су и сасвим неприхватљиве. Неразумевање између заштите природе и 
туристичког развоја настаје пре свега као последица изградње објеката туристичке понуде 
у подручјима која су због својих природних карактеристика осетљива на одређену врсту 
изградње. Неконтролисан однос према природи, која у туризму представља незаобилазан 
део производа који се пласира на туристичко тржиште, доводи у питање сам производ 
(Vukonić, Keča, 2001). 

Имајући у виду наведено, јасно је да веома изражене природне вредности подручја 
северозападне Црне Горе представљају ресурсно развојну основу за потребе туризма и 
самим тим и основу унапређења туристичке понуде подручја. Из тих разлога се и 
подразумева потреба уравнотеженог или што уравнотеженијег односа заштите животне 
средине и развоја туризма подручја. Да би се то постигло неопходно је правовремено 
планирање туристичког развоја са циљем усклађивања развоја туризма са еколошким 
карактеристикама и капацитетима животне средине подручја.  
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У планирању и управљању туризмом у заштићеним подручјима Валентајн 
(Valentine, 1992) наглашава пет главних питања: дефинисање одређених типова туризма у 
заштићеним подручјима; дефинисање одговарајућих односа између управа заштићених 
подручја и туроператора; успостављање партнерских односа између туризма, заштићених 
подручја и локалних заједница; праћење и минимизирање утицаја на заштићена подручја; 
успостављање одговарајућег нивоа прихватног капацитета. 

Највећи ризици непланираног туристичког развоја потичу од масовне изградње 
смештајних капацитета, саобраћајне инфраструктуре, спортско-рекреативних садржаја, 
слободне и неконтролисане активности туриста (Јовичић, 1997). Неправилно планирање 
туристичког развоја може довести до деградације предела и биодиверзитета и тако 
утицати на визуелне промене природног окружења (Font, Cochrane, 2005).  

Пример адекватног планирања туристичког развоја у домену визуелне промене 
природног окружења представља пројектовање хотела „Жабљак“ којим је успешно 
постигнуто да већина соба има изванредан поглед на масив Дурмитора. Пример 
неадекватног планирања туристичког развоја у домену визуелне промене природног 
окружења представља изградња објекта названог „Киклоп“ поред пута ка Црном језеру 
којом је анулирана визуелна веза хотела „Жабљак“ са изванредном сликом предела, при 
чему је девастиран и сам пејзаж планинског масива120. Прекомерна изградња викенд кућа 
на локалитету Иван До у НП „Дурмитор“ представља такође пример битне измењености 
физиономије пејзажа. У супротности са тим је мост на Тари као позитиван пример 
изузетне симбиозе архитектуре са природом. Због наведених примера, „треба заштити 
поглед на Дурмитор као централни визуелни мотив, бранећи од сваке градње локалитете: 
Присој, локацију хотела „Дурмитор“ и Равни Жабљак – зону плављења Отоке, као и 
Пољану са Барним језером, између Питомина, Босаче и Ускока, као изузетан простор и 
приступ Дурмитору, односно зони Штуоца и скијашким теренима“ (Bojović, 2012). У вези 
са наведеним примерима је и иницијатива за заштиту хотела „Дурмитор“ за који није 
рађена валоризација културно историјских вредности. Иницијатива која је заснована на 
аспектима архитектонске, историјске, амбијенталне  и културне вредности хотела (слика 
111), као непокретног културног добра од националног значаја, поднета је од стране 
которског Центра за одрживи просторни развој „Expeditio“ Управи за заштиту културних 
добара Црне Горе. Поднета иницијатива за успостављање заштите хотела „Дурмитор“ на 
Жабљаку је прихваћена чиме су се стекли услови за спровођење одговарајућих чланова 
Закона о заштити културних добара („Службени лист Црне Горе“, бр.49/10) и Правилника 
о ближим критеријумима и поступку за утврђивање културне вредности културног добра 
(„Службени лист Црне Горе“, бр.41/11) (http://www.expeditio.org).  

 

                                                
120„Предио са ожиљком“, Ј. Калезић, „Вијести“ август 2014. год. 
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Слика 111. Архитектура у складу са природним окружењем на примеру хотела „Дурмитор“ 

Извор: http://www.summitpost.org 
 
Наведени примери наводе на закључак да се грађена средина треба пажљивије 

усклађивати са природом и пејзажом, а да се она која је амбијентално изузетно уклопљена 
треба заштитити тим пре јер је Црна Гора потписница Европске конвенције о заштити 
предела121. Тиме се поштују и права суседа при планирању, уређењу и градњи неког 
простора на одређеној локацији.  

Допринос туризма у очувању животне средине се може вредновати кроз утицај на 
подизање свесности локалног становништва о потреби и значају континуираног очувања 
природних и културних локалитета. Тим пре, јер само на бази дугорочно очуваних 
природних и културних локалитета који су укључени у туристичку понуду могу се 
истовремено остваривати и одговарајући финансијски ефекти (Popesku, 2002). Међутим, 
на подручју НП „Дурмитор“ (као најатрактивнијој просторној зони северозападне Црне 
Горе) очувању пејзажне и ресурсне основе као дугорочно посматраној бази развоја 
туризма и економског пораста подручја, претпостављено је исхитрено фаворизовање 
економских фактора са циљем остварења што бржег и што већег профита кроз нелегалну 
градњу претежно викендица и апартмана на атрактивнијим локацијама о којој је више 
наведено у делу о еколошким проблемима. Према Бошковићу (1983) неадекватна 
туристичка изградња доводи до: смањења степена атрактивности природних услова; 
упрошћавања еколошких односа; неусклађености елемената створене и изворне средине; 
монотоније услед типизације изграђених објеката; великог степена урбанизованости 
туристичког центра у дотле атрактивној природној средини и других видова деградације и 
загађења. У вези са назначеним, Милер (Müller, 2004) наводи да су најважнији утицаји 
туризма на пејзаж трошење земљишта (изградња станова за одмор или спортских терена) 
и нагрђивање пејзажа (изградња путева, скијашких стаза и жичара). Исти аутор је 
                                                
121 Европска конвенција о пределу усвојена је 20. октобра 2000. године у Фиренци. На снагу је ступила 1. марта 2004. године (Серија 
европских уговора бр.176). Настала је у оквиру активности Савета Европе из области културног и природног наслеђа, просторног 
планирања и животне средине. Односи се на целокупну територију земље-потписнице, односно на њена природна, урбана и 
периурбана подручја. Њоме су обухваћени сви типови предела, а не само предели који се налазе под неким видом заштите. Њеном 
применом се у заштиту, управљање и планирање географских подручја уводи концепт квалитета предела. 
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упоређујући потрошњу земљишта за хотелски смештај са потрошњом земљишта за 
станове за одмор у Швајцарској дошао до закључка да заузети кревет у стану за одмор 
захтева чак петнаест пута више површине него заузети хотелски кревет. 

Ускоковић (1997) наглашава спрегу између очуване животне средине и туризма 
при чему истиче да је туризам корисник најквалитетнијег простора (са великим 
биолошким и рекреативним потенцијалом). Туризам је, међутим, и значајан „потрошач“ 
таквог простора, с обзиром на нужно уношење различитих антропогених структура за 
сопствено функционисање. Али, будући да по природи ствари, захтеви очувања животне 
средине и туристичког развоја нису супротстављени, у највећој мери је могуће, уз 
квалитетан план и његову доследну реализацију, успоставити жељену равнотежу између 
туристичких кретања и прихватних потенцијала простора. Квалитетним просторним 
уређењем, обликовањем, архитектуром „по мери“ елемената средине, може се, штавише, 
остварити и жељена хуманизација простора. Ако се у томе не успе, већ простор препусти 
„дивљој“ изградњи, туризам уништава своје темељне вредности (Ускоковић, 1997).  

Иако је туризам својеврстан корисник простора, као што је указано, специфичност 
му је према Јовичићу (1997) у томе што није неповратан потрошач природних елемената, 
нити их битније мења, али уколико је правилно конципиран.  

Осим ових, не смеју се занемарити ни други утицаји који су последица туризма, јер 
неконтролисане и прекомерне посете туриста воде деградацији простора, историјских 
крајева и споменика, као и уништењу извора питке воде; док просторни распоред и 
архитектура нових туристичких објеката нису увек у складу са традиционалном 
архитектуром, што узрокује штете за простор и становништво (Kreag, 2001).  

Чомић (1990а) истиче негативне ефекте туризма као што су трошење све већих 
површина естетски највреднијег и еколошки осетљивог простора; угроженост вегетације 
(брање и сакупљање биља); ерозија као последица механичког табања стаза; механичко 
уништење биљног покривача услед промета пешака и возила. Међу главним узрочницима 
негативних процеса који нарушавају виталне еколошке вредности у добрима заштићене 
природе Николић (1994) издваја: висок степен урбанизације изнад планираних и 
дозвољених нивоа који је у потпуној колизији са основним циљевима заштите природних 
вредности; прекомерно коришћење водених ресурса; неконтролисану експлоатацију 
шумских ресурса; бесправну и масовну градњу викенд кућа, нерегулисану просторним и 
урбанистичким плановима; присуство објеката и активности којима није место нарочито у 
националним парковима. 

На подручју северозападне Црне Горе се осим непосредних негативних утицаја 
туризма, као што су деградација земљишта (узрокована претежно нелегалном градњом и 
услед неадекватне изведбе појединих сегмената комуналне инфраструктуре) и у вези са 
тим - деградација пејзажа и измењеност физиономије пејзажа, јављају и посредни 
негативни утицаји као последица активности делом локалне заједнице, али делом и 
туриста. Неки од њих су: бесправна сеча шуме; поједина опожаривања шумских 
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станишта; повећани притисак на комуналне инфраструктурне системе у појединим 
просторним зонама; депоновање смећа уз реку Тару у зони рафтинга; појачани 
ихтиолошки притисак на појединим хидрографским објектима; изловљавање рибљег 
фонда противправним средствима; незаконит лов у контактним зонама НП „Дурмитор“. 
Конкретно у вези са ловом и дивљачи уопште намеће се потреба мониторинга бројности 
јединки различитих животињских врста са аспеката системског увида и утврђивања 
чињеничног стања у погледу бројности за лов, санитарног одстрела, пренамножавања 
неке од врста и др. 

Међутим, поред негативних утицаја на животну средину, туризам може донети и 
бројне користи. Може утицати на заштиту природног окружења од даљег еколошког 
пропадања. Приходи од туризма могу омогућити финансирање заштићених области. 
Туризам се сматра за чисту делатност, јер за разлику од делатности које се темеље на 
производњи, туризам се заснива на природним знаменитостима, хотелима, ресторанима и 
трговини. Такође развија еколошку свест локалног становништва и помаже разумевању 
економске вредности очувања природе (Kreag, 2001).  

При свему томе, туризам не сме да прекорачи еколошки праг или праг толеранције 
екосистема; праг материјалног капацитета израженог капацитетом објеката, 
инфраструктурне опреме и супраструктуре; праг толеранције локалног становништва, као 
и праг толеранције туриста, који настаје услед сатурације и деградације простора (Чомић, 
1990б). Из тог разлога значајан сегмент у заштити животне средине од негативних 
ефеката туризма представља утврђивање носећег капацитета подручја или његових мањих 
просторних јединица (НП „Дурмитор“, део тока реке Таре, кањон Невидио и др.). Носећи 
капацитет представља „број корисника јединица, које дати простор може да прихвати у 
одређеном временском периоду, без неповратне биолошке и физичке деградације 
способности простора да задовољава рекреативне потребе и без значајнијег угрожавања 
квалитета рекреативног доживљаја“ (WTO, UNEP, IUCN, 1992). Ноцећи капацитет се 
процењује на основу чиниоца друштвене средине, друштвених чиниоца и управних 
чиниоца. Чиниоце друштвене средине представљају: укупна површина просторног 
обухвата, односно оног дела који се користи и његов еколошки садржај; осетљивост 
екосистема; карактер и распоред природних екосистема; дивља флора и фауна; 
специфично понашање и осетљивост појединих животињских врста на људску посету. 
Друштвене чиниоце представљају: просторна расподељеност туристичког промета – 
туристички промет може бити равномерно просторно распоређен или концентрисан само 
на једном делу подручја; могућност туристичког избора – ако је на једном просторном 
обухвату присутан већи број атракција, створиће се и већа концентрација туриста, чиме ће 
се умањити носећи капацитети; мишљење туриста – важно је сазнати како туристи 
рангирају просторне зоне у погледу степена њиховог коришћења и шта мисле о гужви 
изазваној превеликим бројем посетилаца; присутност смештајних капацитета – број 
лежаја за ноћење и број кампинг места су важан контролни фактор. Управне чиниоце 
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представљају: пројектовање стаза за туристичка разгледања, жичара и сл; смањење 
конфликта између међусобно супротстављених зона коришћења – зоне за кампинг и зоне 
за мотеле; обезбеђивање адекватних информација и обавештења; продужавање века 
трајања ресурса који се интензивно користе; равномернија годишња дистрибуција 
туристичког промета, нарочито ван сезонских шпицева у којима је он најинтензивнији 
(WTO, UNEP, IUCN, 1992). 

Према Јовичићу (1997) туристичка делатност може позитивно утицати на акције 
заштите, обнављања, рестаурације и ревитализације културно-историјских вредности 
уопште, које су, такође, део животне средине, а које конкретно на подручју северозападне 
Црне Горе потенцијално представљају незаобилазне комплементарне туристичке 
вредности. Ове активности се посебно односе на: значајна архитектонска остварења из 
прошлости, амбијенталне целине, тврђаве, замкове, сеоске и трговинско-занатске куће и 
сл. Објекти и просторне целине оваквог типа постижу висок степен афирмације управо 
кроз поступак туристичке валоризације, путем које се шири свест о потреби њиховог 
очувања. Пример за разумевање позитивног утицаја којим туризам може подстицајно 
утицати на ревитализацију појединих културно-историјских вредности представља, у овој 
студији, раније поменути план надлежних субјеката општине Плужине о отварању 
регионалног музеја122 са музејском поставком о породици Сочица, етнографском збирком 
Пиве, спомен библиотеком и делом посвећеним пећини Одмут у кули војводе Лазара 
Сочице у Горанском. При томе би простор унутар конака био претворен у вишенаменске 
сале прилагођене за одржавање културних и туристичких програма. Супротност овоме је 
пример Спомен куће бана Новице Церовића од које практично није направљен спомен 
дом, при чему је и у релативно руинираном стању.    

Према Чомићу (1990а) туризам би требао да подстиче заштиту природних ресурса 
штитећи простор од других активности. У просторима у којима се туризам развија не могу 
се истовремено развијати и неке друге активности чији су негативни ефекти на животну 
средину знатно погубнији, на пример тзв. „прљава индустрија“ која је у директној 
просторној колизији са туризмом. Штитећи себе од активности које га угрожавају, 
туризам се јавља и као заштитник животне средине која представља његов основни ресурс 
на коме базира развој. За разлику од неких индустрија којима животна средина није битан 
услов егзистенције, туризму је квалитетна животна средина нужан предуслов 
егзистенције, јер чини интегрални део туристичког производа (Чомић, 1990а).  

Према Јовичићу (1990) заштита туристичких вредности обухвата: сталну активност 
против загађивања основних природно-биолошких агенаса – воде и ваздуха у 
туристичким местима; комплетну заштиту природних туристичких мотива (пре свега 
хидрографских и биогеографских); превентивну заштиту у туристичким местима од 
условно неконтролисаног промета посетилаца, укључујући и несавесност појединаца. 

                                                
122„Музеј и кућа стваралаца – При крају реновирање куле Лазара Сочице“, „Вијести“, 08.IV.2013. год. 
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Досадашњу праксу карактерише одсуство интегралног планирања за подручје у 
чијем саставу се нарочито налази и национални парк. Привредни сектор планира своје 
активности на основу сопственог концепта развоја, док национални парк такође доноси 
своје интерне планове заштите и развоја. Када се томе додају супротстављени интереси 
општина на чијој територији се налази национални парк, а које свој развој базирају на 
експлоатацији вредности и ресурса заштићеног добра, јасно се долази до велике конфузије 
и бројних проблема који се манифестују у: деградацији ресурса, потенцијалном умањењу 
рекреативног доживљаја туриста и незадовољству локалног становништва (Јовичић, 
1997). У вези са тим се огромним значајем истиче потреба доношења новог просторног 
плана НП „Дурмитор“ имајући у виду чињеницу да је актуелни просторни план донет за 
период до 2015. године, као и то да просторни план уопште, представља правни оквир и 
техничку подлогу материјалним захватима на терену. 

Из свих наведених разлога је у конципирању укупне развојне стратегије туризма 
неопходна активнија улога предузећа или установа које управљају природним добрима 
или се налазе у подручјима природних добара. То подразумева побољшање њихове 
кадровске екипираности, уз ангажовање стручњака за поједине аспекте туристичког 
развоја, који би прописали прецизна упутства и чврсте стандарде за рад фирми које 
пружају услуге туристима у подручјима у којима се налазе изразите природне вредности, 
нарочито ако су оне под заштитом на пример унутар националних паркова (Јовичић, 
1997).   

Тако се и поред свега често пута истицана теоријска комплементарност функције 
туризма и заштите природе са развојем туризма, не показује у пракси, пре свега због 
неподударности економске димензије туризма као привредне гране са доминантном 
еколошком димензијом културолошког односа према природи. Наиме, често је 
доминантнија димензија економског нивоа што доводи до раскорака између нормативне 
(законске, планске) и стварне заштите природе (Миљановић, 1999). Због тога се поимајући 
туризам, као и узајамну спрегу животне средине и туризма, процењује да туристички 
производ који респектује еколошке принципе и критеријуме има економску будућност 
(Институт економских наука, 1996). У том смислу се намеће потреба правовременог 
планирања туристичког развоја са циљем усклађивања развоја туризма са еколошким 
карактеристикама и капацитетима животне средине. Стога су у погледу утицаја туризма 
на животну средину најприхватљивији тзв. одрживи туризам, у првом реду екотуризам 
као његов репрезентативни облик. 

Одрживи туризам („sustainable tourism“) је као појам изведен из ширег појма 
„одрживи развој“. То је део новог, целокупног посматрања туризма који објашњава 
економске, еколошке и социјалне аспекте туризма (Magaš, 1997). Одрживи развој, на коме 
се темељи и одрживи туризам, обухвата: спори развој; контролисани развој; дугорочну 
перспективу; квалитативан развој; локалну контролу и учествовање; план претходи 
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развоју; разрађене концепте; локални развој; локалну радну снагу и аутохтону 
архитектуру (Roland, 2008).  

Циљ одрживог туристичког развоја је развој и управљање активностима и 
процесима, повезаним са туризмом на начин који штити карактер дестинације, користи 
локалној заједници, штити изворе и атрактивности због којих је дестинација занимљива 
како за посетиоце тако и за локално становништво. Одрживи туристички развој обезбеђује 
да раст не уништава еколошку, социјалну и економску структуру у заједници, већ служи 
за побољшање квалитета живота и животне средине у дестинацији (Font, Cochrane, 2005). 
За разлику од одрживог, неодрживи развој обухвата: брзи развој; неконтролисани развој; 
краткорочну добит; квантитативан развој; контролу без учешћа локалне заједнице; развој 
без плана; мале пројекте; екстерни развој; нерезидентну радну снагу; неаутохтону 
архитектуру (Roland, 2008).  

На подручју северозападне Црне Горе, регије која се примарно одликује 
богатством природних вредности, међу којима је велики број и заштићен, значајну 
перспективу има екотуризам као репрезентативни облик одрживог туризма и самим тим 
један од облика који би требао бити незаобилазан фактор туристичког развоја регије. Овај 
облик туризма аутори различито дефинишу, али оно што им је заједничко је да га базично 
везују за природне вредности. Ову чињеницу потврђују следеће дефиниције: „екотуризам 
је облик одрживог туризма базираног на природним ресурсима примарно фокусиран на 
доживљај и учење о природи, етички руковођен са ниским утицајем, није рушилачки и 
локално је оријентисан. Типичан је за природне пределе и учествује у њиховој 
конзервацији и заштити“ (Fennell, 1999); „екотуризам представља мали сегмент туризма у 
природи који подразумева путовање у релативно ненарушене и незагађене природне 
пределе“ (Gossling, 1999); „екотуризам подразумева врсту одговорног туризма који 
подржава заштиту природних ресурса, као и одржавање достигнутог нивоа благостања и 
социјалне вредности локалне популације“ (Аnderson, 1997) и др. Функције и циљеви 
екотуризма су сложени и комплексни (табела 38), а његова основна сврха је заштита 
природних подручја, стварање прихода, образовање и локално учешће у просторном 
планирању“ (Ross, Wall, 1999);    

 

Tабела 38. Функције и циљеви екотуризма 
Функције Циљеви Могућности за успешно извршење циљева 

 
 
 
Заштита 
природних 
подручја 

 
 
 
1. Обезбеђење социјалне 
    и привредне помоћи на   
    локалном нивоу 

• Већа запосленост 
• Локална дистрибуција туристичких прихода 
• Унапређење инфраструктуре у дестинацији 
• Унапређење приступа социјалним добрима 

(школство, здравство) 
• Унапређење односа између локалног 

становништва и туриста 
• Унапређење међукултурних односа 
• Планирање локалне архитектуре 

 
Обезбеђење 
средстава 

 
 
2. Повећање еколошке свести 

• Активно и пасивно учење о еколошки 
оријентисаном туризму 

• Учешће локалне заједнице у еко школама 
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• Бољи однос посетилаца и локалног 
становништва према природи 

Образовање 
локалног 
становништва и 
туриста 

 
3. Конзервирање природних   
    подручја 

• Скупљање средстава од туристичке 
делатности за подршку и заштиту окружења 

• Скупљање донација тј. добровољних прилога 
за бољи развој екотуризма 

4. Добијање   
    висококвалитетних  
    искустава 

 
• Ако су испуњени циљеви 1 и 3 

5. Повећан новчани ток • Са прихватом страних туриста 

 
 
Спровођење 
квалитетног 
туризма  

6. Промоција бриге за  
    окружење 

• Позитивна искуства и промена вредности 
локалног становништва и туриста што доводи 
до повећане бриге за очување природног 
окружења 

Извор: Ross, Wall, 1999. 
 

Када се разматрају утицаји екотуризма на животну средину, они се огледају кроз 
директне и индиректне користи и кроз директне и индиректне трошкове. Директним 
користима се обезбеђује стимуланс за заштиту животне средине, како формално 
(заштићене зоне), тако и неформално, затим стимуланс за обнављање и мењање 
модификованих станишта, као и да екотуристи активно помажу у побољшању станишта 
(донације, патролирање стаништем, одржавање). Индиректним користима се обезбеђује да 
изложеност екотуризму подстиче ширу посвећеност очувању природе, као и заштита 
простора услед мноштва користи које пружа екотуризам. Директни трошкови 
представљају опасност да се животна средина ненамерно преоптерети услед њиховог 
рапидног раста, затим отежаног идентификовања, мерења и праћења утицаја човека на 
природу у дужем временском периоду. За разлику од директних,  индиректни трошкови се 
превасходно односе на трошкове који могу настати у крхким зонама изложеним 
пионирству у туризму услед подстицања тежњи да се одређује новчана вредност природе, 
у зависности од атрактивности локације (Weaver, 1998). 

Имајући у виду размотрене теоријске поставке које се односе на питања 
планирања туристичког развоја, са једне стране и карактеристике изграђене, 
превасходно смештајне, инфрастуктуре за потребе туризма на простору 
северозападне Црне Горе са друге стране, јасно је да је у једном периоду развоја 
туризма претежно на Жабљаку дошло до изразите колизије теоријских, али и правних 
норми са спроведеном праксом која је довела до деградације природно вредних терена. 
Ово тим пре треба имати у виду са аспекта чињенице да је Црна Гора проглашена за 
еколошку државу 1991. године управо на Жабљаку, као и тога да је потписница 
бројних међународних правних аката из домена заштите природе, као и животне 
средине. Један од тих аката је и Европска конвенција о пределу која је управо 
примерима на које је указано у овом поглављу апстрахована понајвише управо на 
простору Жабљака. Непоштовање принципа одрживог развоја у развоју туризма је 
најчешће условљено са више разлога. Међу њима се као најзначнији разлози истичу 
непостојање планске документације, чиме се отвара могућност за девастацију 



Мр Мићо Срдановић                                                                                   Докторска дисертација 

 

325 

природних потенцијала условљену економским интересима појединаца која делом и 
из тог разлога најчешће није санкционисана; односно, непоштовање постојеће 
планске документације. Пример за то је и просторни план НП „Дурмитор“ који 
генерално, представља документ од највиталнијег значаја и уз то се односи и на 
најатрактивнији простор северозападне Црне Горе који је као такав и најподложнији 
девастирајућим утицајима од стране неодговорних појединаца или привредних 
субјеката. Релативно непоштовање актуелног планског документа (из 1997. године) је 
условило девастирајуће процесе који су се манифестовали кроз реализацију 
непланске туристичке изградње мотивисане у основи економским интересима. Из тог 
разлога се као евентуална опција у усвајању новог просторно планског документа 
намеће могућност измене граница НП „Дурмитор“ уз замену појединих делова 
његових зона деловима екстерних зона који би били укључени у састав 
најатрактивнијег и највреднијег простора северозападне Црне Горе. То практично 
значи да би се туристичком изградњом „потрошене“ зоне, односно поједини 
заштићени делови, изместили из НП „Дурмитор“, при чему би у састав националног 
парка ушли они делови или зоне које нису девастиране и туристичком изградњом 
угрожене у мери у којој су угрожене зоне које би биле измештене из граница 
заштићеног добра. Тиме би се учињене девастације простора на специфичан начин и 
легализовале што би представљало још један велики проблем чијем би се решавању 
морало приступити системски на националном нивоу. 
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15. РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ИСТРАЖИВАЊА –  
СТАВОВИ ТУРИСТА О ТУРИСТИЧКОЈ ПОНУДИ  

СЕВЕРОЗАПАДНЕ ЦРНЕ ГОРЕ И ЊЕНО ВРЕДНОВАЊЕ 
 

 
Анкету као методски поступак домаћи аутори често користе за различита 

истраживања у туризму (Арменски и сар., 2009; Бранков и сар., 2009; Бјељац, Ловић, 2011; 
Ковачевић, Плавша, 2011; Ловић и сар., 2012; Jovanovic et al., 2013). Овај део студије, 
односно ово поглавље се темељи управо на подацима добијеним анкетним истраживањем 
које је реализовано на истраживаном подручју у време летње туристичке сезоне, током 
августа 2013. године. За те потребе је креирана и припремљена стандардизована анкета 
којом су свим испитаницима, односно туристима постављана иста – затворена, јасно 
дефинисана, разумљива, недвосмислена и кратка питања. Захваљујући томе добијене су 
информације само у вези оних питања која су била опредељена анкетом. Ток анкете је 
градиран логичким редоследом питања тако да се низ питања кретао од једноставнијих ка 
сложенијим, чиме је обезбеђен постепен прелаз ка сваком наредном. Питања су 
конципирана тако да су испитаници - туристи могли на њих одговорати са смањеним 
улагањем напора, при чему су анкетна питања истовремено својом стандардизацијом 
понуђених одговора обезбедила основу за спектар добијених информација и као таква, 
олакшала квантификацију одговора у обради и њиховој анализи. Намера је била да број 
питања буде умерен, јер би у супротном (да је анкета садржала велики број питања) 
анкетирање резултирало вероватном незаинтересованошћу или замором испитаника што 
би за последицу имало да би неки број питања остао неодговорен.  

Циљ анкетног истраживања је био да се анализом ставова туриста добију 
информације о профилу туриста, да се идентификују потребе и очекивања туриста за 
време боравка у дестинацији, те да се, као најважније, сагледа задовољство анкетираних 
туриста елементима туристичке понуде и изврши њихово вредновање. Спектар 
информација о теми истраживања је помогао објашњавању узрочно последичних односа 
између појава уз откривање релација између њих, као и извлачењу закључака, при чему су 
карактеристике испитаника (пол, старост, социјални слој, ниво образовања) у делу анкете 
са демографским питањима, условиле и различитост одговора у анкети. 

Aнкетно истраживање је спроведено на узорку од 200 случајно изабраних туриста у 
све четири општине северозападне Црне Горе. Просторне карактеристике истраживаног 
узорка су такве да је дистрибуција узорка била највећа у општини Жабљак (85 
анкетираних или 42,5% узорка), потом општинама Плужине (27 анкетираних или 13,5% 
узорка), Пљевља (15 анкетираних или 7,5% узорка) и Шавник (14 анкетираних или 7,0% 
узорка). Дистрибуција узорка код моста на Ђурђевића Тари (59 анкетираних или 29,5% 
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узорка) је гранична локација општина Жабљак и Пљевља. Оквир за избор узорка су 
представљали показатељи промета туриста у општинама. 

Према локацијама, дистрибуција узорка је следећа: код моста на Ђурђевића Тари 
(Жабљак–Пљевља), 59 анкетираних (29,5% узорка); код Црног језера (Жабљак), 57 
анкетираних (28,5% узорка); код управне зграде НП „Дурмитор“ (Жабљак), 28 
анкетираних (14,0% узорка); код Пивског језера (Плужине), 27 анкетираних (13,5% 
узорка); код хотела „Пљевља“ (Пљевља), 15 анкетираних (7,5% узорка) и код кањона 
Невидио (Шавник), 14 анкетираних (7,0% узорка) (графикон 18).  
 

 
Графикон 18. Дистрибуција узорка анкете према локацијама (%) 

 
 

• Питање бр. 1: Пол 
 

Према полној структури анкетираних туриста (графикон 19) нешто су 
заступљенији мушкарци са 57,0% (114 анкетираних) у односу на жене којих је 43,0% (86 
анкетираних).  

 

 
Графикон 19. Анкетирани туристи према полу (%) 
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• Питање бр. 2: Старосна доб 
 

У погледу старосне доби анкетираних туриста највећи удео туриста чине 
испитаници из три старосна контигента који су притом готово изједначени. У анкетном 
узорку 26,0% анкетираних чине туристи старости 36–45 година, затим туристи старости 
26–35 година (24,0%) и туристи старости 46–55 година (22,0%). Обједињено учешће 
туриста у ова три старосна контигента (26–55 година) чини 72,0% укупног узорка. 
Туристи из два, према учешћу у узорку, такође готово изједначена старосна контигента су 
они у старосној доби до 25 година (13,5%), односно 56–65 година (13,0%). Учешће 
туриста старијих од 65 година у анкетном узорку је свега 1,5% (графикон 20).  

 

 
Графикон 20. Анкетирани туристи према старосној доби (%) 

 
 

• Питање бр. 3: Образовна структура 
 

У погледу образовне структуре 64,5% анкетираних туриста је завршило средњу 
или вишу школу; 27,0% их има високу стручну спрему, док 8,5% анкетираних туриста 
похађа или има завршену основну школу (графикон 21). 
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Графикон 21.  Анкетирани туристи према образовној структури (%) 

 
 

• Питање бр. 4: Занимање 
 
У анкетном узорку са учешћем од 60,0% доминирају туристи који су запослени. 

Затим са 20,5% учешћа следе испитаници који имају статус ученика или студента, потом 
незапослени са 11,0% и на крају пензионери са најмањим учешћем у разматраном узорку 
од свега 8,5% (графикон 22). 

 

 
Графикон 22. Анкетирани туристи према занимању (%) 

 
 

• Питање бр. 5: Резидентна држава 
 

Од 200 анкетираних туриста, њих 147 нису резиденти Црне Горе што показује да 
преовлађују страни туристи са учешћем од готово три четвртине (73,5%) у односу на 
домаће туристе који у анкетном узорку учествују са једном четвртином (26,5%). Притом, 
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туристи резиденти Србије, као и Црне Горе заједно чине 57,5% од анкетног узорка 
туриста у којем туристи резиденти Србије, засебно, чине једну трећину (31,0%). Збирно 
посматрано, после туриста из Србије, по учешћу у анкетном узорку следе контигенти 
туриста који су резиденти „осталих држава“ (29,0%), затим Црне Горе (26,5%) и на крају 
осталих држава бивше СФР Југославије (13,5%). 

Контигент туриста резидената „осталих држава“ је представљен туристима из 
осам држава. У овом издвојеном контигенту, понаособ учествују туристи који су 
резиденти Русије и Словачке (по 15,5% учешћа); Израела, Италије и Француске (по 13,8% 
учешћа); САД (12,0% учешћа), Пољске (8,7% учешћа) и Чешке (6,9% учешћа).  

Контигент туриста резидената осталих држава бивше СФР Југославије чине 
туристи који су резиденти Хрватске (37,0% учешћа), Босне и Херцеговине (33,0% учешћа) 
и Словеније (30,0% учешћа).   

У обједињеном контигенту страних туриста (Србија, остале државе бивше СФР 
Југославије, остале државе) кога чине туристи из 12 држава, најзаступљенији су туристи 
из Србије (42,2%), Хрватске (6,8%), а затим Русије, Словачке и Босне и Херцеговине (по 
6,1%). Потом следе туристи из Израела (5,4%), Италије (5,4%), Француске (5,4%), 
Словеније (5,4%), САД (4,8%), Пољске (3,5%) и Чешке (2,8%).  

Свеукупно посматрано, контигент анкетног узорка чине туристи из Црне Горе 
(26,5%), Србије (31,0%), Хрватске (5,0%), Русије (4,5%), Словачке (4,5%), Босне и 
Херцеговине (4,5%), Израела (4,0%), Италије (4,0%), Француске (4,0%), Словеније (4,0%), 
САД (3,5%), Пољске (2,5%) и Чешке (2,0%) (графикон 23). Притом, у узорку су 
најбројнији туристи из Србије (као што је наведено 31,0%), Црне Горе (26,5%) и Хрватске 
(5,0%). 

Резултати анкете који проистичу из овог питања туристима значајни су за 
планирање и спровођење маркетиншко пропагандних активности од стране туристичких 
субјеката северозападне Црне Горе. Ти резултати, слично подацима који се односе на 
промет туриста, указују премда на ограниченом узорку на то која су најзначајнија 
емитивна туристичка тржишта, као и на то на којим би се туристичким тржиштима 
требале покренути или појачати маркетиншко пропагандне активности.   
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Графикон 23. Анкетирани туристи према државама из којих долазе (%) 

 
 

• Питање бр. 6: Мотив доласка 
 

 Спроведено анкетно истраживање указује да се као преовлађујући мотиви доласка 
туриста у северозападну Црну Гору издвајају рекреација (42,5%), одмор (26,0%), 
путовање (16,5%) и здравље (15,0%) (графикон 24). Као најдоминантнији мотив се издваја 
рекреација што указује на потребу анкетираних туриста за активним одмором за који 
северозападна Црна Гора управо и пружа могућности у највећој мери. Ови показатељи су 
у корелацији са резултатима у делу анкетног истраживања који се односе на профил 
туриста према старосној доби (питање бр. 3) и који, као што је раније наведено, показују 
да најзаступљенији старосни контигент туриста чине туристи старости 36–45 година 
(26,0%), при чему груписани старосни контигент 26–55 година чини 72,0% узорка. Такође, 
учешће здравља као мотива доласка туриста са 15,0% у анкетном узорку је у корелацији 
са обједињеним старосним контигентом 56–65 година који чини 13,0% укупног анкетног 
узорка. Даље, обрадом узорка се запажа и да је диспозиција мотива доласка туриста, у 
зависности од пребивалишта туриста у различитим државама, прилично уједначена. 
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Графикон 24.  Мотиви доласка анкетираних туриста (%) 

 
 

• Питање бр. 7: Извор информација као фактор доласка 
 

Међу изворима информација које су послужиле као фактори доласка анкетираних 
туриста, водећи је „интернет“, који је као носилац информације био избор у доласку једне 
трећине туриста (37,5%). Потом, следе готово уједначено фактори „препорука познаника“ 
(20,5%) и „долазак поново“ (17,5%) (графикон 25). „Интернет“, „препорука познаника“ и 
„долазак поново“ које су од стране анкетираних туриста нотиране као најзначајније 
информације, односно извори информација, чине три четвртине укупног узорка. Са друге 
стране, „часописи и брошуре“, „остале информације“ и „сајам туризма“ заједно чине 
приближно једну четвртину, односно 24,5% узорка.  

 

 
Графикон 25. Извор информације као фактор доласка анкетираних туриста (%) 
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Такође се запажа и однос између појединих извора информација који су послужили 
анкетираним туристима као фактор доласка у северозападну Црну Гору. Информације 
пружене туристима путем интернета (37,5%) су знатно заступљеније наспрам 
информација које су анкетираним туристима пружене путем часописа и брошура (11,0%). 
То указује да се у планирању и спровођењу маркетиншко пропагандних активности од 
стране туристичких субјеката северозападне Црне Горе треба перцепцирати наглашен 
значај интернета као сервиса. Његов значај као веома ефикасног сервиса у сврху 
испуњавања циљева маркетинга у туризму апострофира Чомић (2007) која као додатне 
предности интернета наводи „да се по релативно ниској цени, у кратком временском 
интервалу, може ефикасно пласирати велики број информација; омогућавајући брзу 
промену стања, при чему се све информације које се налазе на њему лако могу 
припремити и штампати на класичан начин; те да су сви ресурси интернета клијентима 
расположиви 24 сата дневно и немају уобичајена временска, просторна и друга 
ограничења класичне поште“. 

 

Табела 39.  Диспозиција извора информација као фактора доласка анкетираних 
туриста према резидентној држави 

Туристи према информацији која је опредељена као фактор доласка  

Резидентна 
држава 

 
Долазак 
поново 

 
Интернет 

 
Сајам 
туризма 

 
Часописи, 
брошуре 

 
Препорука 
познаника 

 
Остало Укупно 

Србија 12 16 6 7 18 3 62 
Црна Гора 8 11 4 7 16 7 53 
Хрватска 4 2 - - 2 2 10 
Русија - 4 3 2 - - 9 
Словачка - 7 - 2 - - 9 
Босна и 
Херцеговина  - 7 - 2 - - 9 

Израел - 6 - 2 - - 8 
Италија 2 4 - - 2 - 8 
Француска 2 4 - - - 2 8 
Словенија 3 2 - - 3 - 8 
САД - 7 - - - - 7 
Пољска  2 3 - - - - 5 
Чешка 2 2 - - - - 4 
Укупно 35 75 13 22 41 14 200 

 
Када се са аспекта дисперзије и квантитета узорка разматра диспозиција 

информација као фактор доласка анкетираних туриста према резидентној држави (табела 
39), уoчава се да је узорак туриста из осам земаља (Русија, Словачка, Израел, Италија, 
Француска, САД, Пољска и Чешка - „остале државе“ код питања бр.5) појединачно 
релативно мали, чак и као обједињен у укупном узорку (58 туриста или 29,0% узорка) да 
би могао послужити као поузданија основа у анализи понуђених извора информација. 
Ипак, може се рећи да је „интернет“ код информација као фактора доласка доминантан 
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међу туристима из наведених земаља имајући у виду величине појединачних узорака. 
Притом је појединачни узорак мали и иначе релативан да би показао већи значај 
препоруке познаника. Са друге стране, на делу узорка који обухвата туристе из Црне Горе 
и Србије запажа се релативно висок и уједначен значај „доласка поново“, „интернета“ и 
“препоруке познаника“ са једне стране, односно „сајма туризма“ и „часописа и брошура“ 
са друге стране. Интересантно је да су управо ове две врсте информација, односно извора 
информација, нешто што није или је у незнатној мери присутно као фактор доласка 
анкетираних туриста из „осталих држава“, које се иначе, у доброј мери одликују и знатно 
већим територијама и самим тим, већим и потенцијално емитивнијим туристичким 
тржиштима са значајним сајамским манифестацијама из домена туризма.          

 
 

• Питање бр. 8: Коришћена врста превозног средства од стране анкетираних 
туриста 
 

У одабиру врсте превозног средства за који су се анкетирани туристи определили 
доминира аутомобил са више од половине учешћа (61,0%) у анкетном узорку (графикон 
26). Следећи у одабиру коришћеног превозног средства је аутобуски превоз са 21,5% 
учешћа у узорку. Коришћена врста превоза у зависности од резидентности туриста је 
прилично уједначена, изузев код превоза „комбинованог са авионом“ (11,5%) у којој са по 
22,0% партиципирају туристи из Русије и Француске, при чему се ради о малом узорку 
резидената тих држава да би се могло говорити као о правилу. Најмањи број анкетираних 
туриста (6,0%) је при доласку на подручје дестинације користио превоз комбинован са 
возом. 

 

 
Графикон 26. Коришћена врста превозног средства од стране анкетираних туриста (%) 
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• Питање бр. 9: Број особа у путничкој групи анкетираних туриста 

 

Највећи број анкетираних туриста је допутовао у групи од три и четири особе 
(графикон 27). Једна трећина туриста из анкетног узорка је допутовала у групи од четири 
особе (32,5%), друга трећина у групи од три особе (31,5%), док трећу трећину узорка чине 
туристи који су допутовали самостално или у пару (23,5%), 5–10 особа (9,0%) и преко 10 
особа (3,5%).  

 

 
Графикон 27. Број особа у групи са којом је анкетирани туриста допутовао (%) 

 
 

• Питање бр. 10: Место одседања анкетираних туриста 
 

Највећи део анкетираних туриста је одсео на Жабљаку (60,5%). Готово једна 
четвртина, односно 19,0% туриста је као место одседања навело „друго“; 13,0% туриста је 
одсело у Пљевљима и 7,5% у Плужинама. Ниједан туриста није навео да је одсео у 
Шавнику (графикон 28). Овакви резулати анкете су у корелацији са смештајним 
капацитетима северозападне Црне Горе и могуће у складу са преференцијама анкетираних 
туриста. 
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Графикон 28. Анкетирани туристи према месту одседања (%) 

 
 Када се упореди одступање дистрибуције анкетног узорка по локацијама (Жабљак 
85 или 42,5% анкетираних на две локације; Пљевља 15 или 7,5% анкетираних; Шавник 14 
или 7,0% анкетираних; Плужине 27 или 13,5% анкетираних и 59 или 29,5% анкетираних 
на граничној локацији општина Жабљак и Пљевља) у односу на дисперзију анкетираних 
туриста према месту одседања, а имајући у виду да, као што је наведено, код анкетираних 
туриста доминира аутомобил као врста одабраног превозног средства (61,0% анкетног 
узорка), закључује се да наведено превозно средство као најзаступљеније у одабиру 
превозних средстава омогућује покретљивост туриста и тиме лакше посете различитим 
локалитетима подручја. 
 
 

• Питање бр. 11: Врста смештаја у којем су анкетирани туристи одсели 
 

Највећи део анкетираних туриста, скоро једна трећина, одсела је у хотелима 
(29,5%), потом у изнајмљеним апартманима (22,0%) и у еко/етно селима (18,0%) 
(графикон 29). Дакле, две трећине анкетираних је одсело у ове три врсте смештаја. 
Међутим, иако хотелски смештај појединачним учешћем доминира у врстама смештаја у 
којима су анкетирани туристи одсели, када се врсте смештаја посматрају груписано онда 
се запажа да је две трећине анкетираних, тачније 70,5%, одсело у комплементарном 
смештају наспрам поменутих свега 29,5% у основном хотелском смештају.  

Такође, анкетно истраживање је показало да је дисперзија туриста према врстама 
смештаја у којем су одсели, а у зависности од њихове резидентности, прилично 
уједначена изузев код врсте смештаја „сопствена кућа“ и „кућа пријатеља“ где 
партиципирају туристи - резиденти Црне Горе, односно Србије. 
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Графикон 29. Расподела анкетираних туриста према врсти смештаја у којем су одсели (%) 

 
Из табеле 40 се коришћењем процентног рачуна запажа да је на Жабљаку у 

хотелима одсело 39,0% анкетираних туриста; у изнајмљеним апартманима 27,0%; у 
камповима 15,0%; собама у приватном смештају 12,0% туриста и 7,0% у сопственим или 
кућама пријатеља. Дакле, у комплементарном смештају је одсело 61,0% анкетираних 
туриста, што је нешто мање у односу на ниво анкетног узорка за цело подручје 
северозападне Црне Горе. 

 
Табела 40.  Расподела анкетираних туриста према месту и врсти смештаја у којима су одсели 

 
 
 
 

Врста 
смештаја 

Жабљак 
 

Пљевља 
 

Плужине 
 

Шавник 
 

друго 
 

Укупно 
 

Хотел 47 12 - - - 59 
Изнајмљени 
апартман 33 3 8 - - 44 

Соба у 
приватном 
смештају 

15 5 7 - - 27 

Камп 18 - - - - 18 
Етно/еко село - - - - 36 36 
Сопствена 
кућа 5 2 - - - 7 

Кућа 
пријатеља 3 4 - - 2 9 

Укупно 121 26 15 0 38 200 
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У Пљевљима је у хотелима одсело 46,0% анкетираних туриста; 31,0% туриста у 
изнајмљеним апартманима или собама у приватном смештају и скоро једна четвртина 
(23,0%) у сопственим или кућама пријатеља. У комплементарном смештају је одсело 
54,0% анкетираних туриста. У Плужинама су у комплементарном смештају одсели сви 
анкетирани туристи, за разлику од основног, што је последица тога да хотелски смештај 
слично као и у Шавнику није активан. У поменутом Шавнику није одсео ниједан 
анкетирани туриста. Сам Шавник практично ни нема активних смештајних капацитета, 
што је могуће и основни разлог за наведено.  

Kao „друго“ место одседања  95,0% туриста је навело да је одсело у етно/еко 
селима која се појављују као нов сегмент у смештајној и туристичкој понуди 
северозападне Црне Горе, нарочито у Пиви. Постоји могућност и да је део ових туриста 
одсео у етно селима „Невидио“ и „Јатак“ која се налазе на територији општине Шавник у 
Пошћењу и Петњици. 

На основу претходно изложеног, може се видети да од укупног узорка анкетираних 
туриста појединачно највише туриста у свим врстама смештаја је одсело на Жабљаку 
(хотелима - 47; изнајмљеним апартманима - 33; собама у приватном смештају - 15 и 
сопственим кућама – 5), изузев у кућама пријатеља (предњаче Пљевља, али на малом 
узорку) и етно/еко селима код којих могуће постоји дисперзија у погледу заступљености.  

 
 

• Питање бр. 12: Ставови анкетираних туриста о квалитету смештаја у којем су 
одсели 
 

Највећи део анкетираних туриста, њих 40,0%, смештај у којем је одсело оценило је 
као „добар“. Нешто више од једне четвртине анкетираних, тачније 26,5%, смештај је 
оценило као „веома добар“; као „одличан“ смештај је оценило 14,5%; као „лош“ 13,0% и 
као „веома лош“ 6,0% анкетираних туриста (графикон 30). Оцене смештаја од стране 
туриста у распону од „добар“ до „одличан“ су на нивоу од 81,0%, док се оцене за смештај 
од стране скоро једне петине анкетираних туриста (19,0%) крећу у распону од „лош“ до 
„веома лош“. 
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Графикон 30. Ставови анкетираних туриста о квалитету смештаја у којем су одсели (%) 

 
Детаљна обрада резултата овог сегмента анкетног истраживања, које је дато у 

табели 41, пружа могућност анализе оцене квалитета смештаја који су дали анкетирани 
туристи у зависности од места у којем се смештај у којем су одсели налази. 

Из табеле 41 се коришћењем процентног рачуна могу запазити преовлађујући 
трендови оцена квалитета смештаја према врстама смештаја (хотелског, апартманског, у 
собама приватног смештаја, у камповима, етно/еко селима, сопственим кућама и кућама 
пријатеља) од стране анкетираних туриста. 

Оцена квалитета хотелског смештаја. Као „одличан“, 64,0% туриста је оценило 
ову врсту смештаја на Жабљаку од укупног броја анкетираних туриста који су ту врсту 
смештаја, уопште, оценили овом оценом. Као „врло добар“, ову врсту смештаја на 
Жабљаку је оценило 82,0% туриста. Као „добар“, ову врсту смештаја на Жабљаку оценило 
је 90,0% туриста, док је као „лош“ 67,0% туриста оценило наведену врсту смештаја у 
Пљевљима. Из изнетог се може закључити да на Жабљаку преовлађују квалитетнији 
хотелски смештајни капацитети, тим пре јер је већина објеката ове врсте релативно нова – 
десетак хотела је на Жабљаку изграђено123 или реновирано124 од 2000. године. Што се 
тиче резултата истраживања у вези ове врсте смештаја у Пљевљима, добијени део узорка 
је релативно мали. Ипак, дати резултати се могу донекле објаснити наведеним малим 
узорком, а донекле и одабиром хотелског смештаја из категоријског дијапазона према 
местима од стране анкетираних туриста. 

 
 
 
 

                                                
123 Хотели „Ски“, „Полар стар“, „Соа“, „Енигма“, „Горске очи“, „Јавор“, „МБ“, „Ловац“. 
124 Хотел „Жабљак“. 
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Табела 41. Ставови анкетираних туриста о квалитету смештајних објеката према врсти смештаја  
и месту где су одсели 

Место 
одседања 

Број туриста који су доделили оцене различитим категоријама 
смештаја 

Укупно – Врста 
смештаја одличан веома добар добар лош веома лош 

Укупно 

Жабљак  9 9 28 1 - 47 
Пљевља  5 2 3 2 - 12 
Укупно - Хотел 14 11 31 3 - 59 
Жабљак 8 13 4 5 3 33 
Пљевља - - 3 - - 3 
Плужине - - 5 3 - 8 
Укупно - 
Изнајмљени 
апартман 

8 13 12 8 3 44 

Жабљак - - 7 4 4 15 
Пљевља - - - 3 2 5 
Плужине - - 3 3 1 7 
Укупно - Соба у 
приватном 
смештају 

- - 10 10 7 27 

Жабљак - 10 7 - 1 18 
Укупно - Камп - 10 7 - 1 18 
Укупно - 
Етно/еко село125 - 16 18 1 1 36 

Жабљак 5 - - - - 5 
Пљевља 2 - - - - 2 
Укупно - 
Сопствена кућа 7 - - - - 7 

Жабљак - 3 - - - 3 
Пљевља - - - 4 - 4 
Друго - - 2 - - 2 
Укупно - Кућа 
пријатеља - 3 2 4 - 9 

Укупно 29 53 80 26 12 200 
 

 
 Оцена квалитета апартманског смештаја. Као „одличан“, сви туристи из 

анкетног узорка који су ту врсту смештаја оценили са „одличан“ оценили су ову врсту 
смештаја на Жабљаку. Оцене „врло добар“ од стране свих туриста који су ту врсту 
смештаја оценили односе се исто тако на ову врсту смештаја на Жабљаку. Као „добар“, 
41,0% туриста је оценило апартмански смештај у Плужинама, док је као „лош“ 62,0% 
туриста оценило онај на Жабљаку. Оцене „веома лош“ од стране свих туриста који су ту 
врсту смештаја оценили односе се на смештај на Жабљаку. Наведени резултати указују да 
је у понуди апартманског типа смештаја на Жабљаку присутан широк дијапазон квалитета 
смештаја од „одличног“ до „веома лошег“. 

                                                
125 У анкети је питањем 10 као место одседања поред Пљеваља, Жабљака, Шавника и Плужина понуђено и „друго“ тако да се из тог 
разлога етно/еко села, с обзиром на то да их има десетак, не могу у табели лоцирати као засебна – појединачна места одседања.  
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Оцена квалитета смештаја у собама приватног смештаја. Као „добар“, 70,0% 
туриста је оценило ову врсту смештаја на Жабљаку од укупног броја туриста који су ту 
врсту смештаја уопште, оценили са том оценом. Као „лош“, 40,0% туриста је оценило ову 
врсту смештаја на Жабљаку, док је 40,0% туриста као „веома лош“ оценило ову врсту 
смештаја такође на Жабљаку. Изнети резултати истраживаног узорка указују да су собе у 
понуди у приватном смештају на Жабљаку у распону квалитета од „доброг“ до „веома 
лошег“. Ово се може објаснити тиме да собе у приватном смештају за разлику од 
апартманског смештаја нису планиране као стриктно наменске, нити кроз израженију 
квалитативну разноврсност. 

Оцена квалитета смештаја у камповима. Као „врло добар“, сви туристи који су ту 
врсту смештаја оценили са „врло добар“ оценили су ову врсту смештаја на Жабљаку. Као 
„добар“, су такође сви туристи предметну врсту смештаја оценили на Жабљаку.  

Оцена квалитета смештаја у еко/етно селима. Како је раније поменуто, питањем 
10 као место одседања, поред Жабљака, Пљеваља, Плужина и Шавника, понуђено је и 
„друго“, тако да се из тог разлога етно/еко села, с обзиром на то да их има десетак, не могу 
лоцирати као засебна – појединачна места одседања. Из тог разлога се квантум 
опредељених оцена (категорије „добар“, „веома добар“) треба узети са резервом, јер се 
исте у принципу можда односе на свега једно или два етно/еко села. У том случају, 
показатељи су респектабилни, као и генерално, уколико се апстрахује могућност да се 
ради о мањем броју наведених објеката.   

Анкетирани туристи који су одсели у сопственим кућама, било на Жабљаку или у 
Пљевљима, квалитет свог смештаја су чини се тенденциозно оценили као „одличан“, за 
разлику од оних који су одсели у кућама пријатеља, који у оцењивању квалитета 
смештаја у којем су одсели нису испољили тенденциозност као прво поменути. 

 
• Питање бр. 13: Ставови анкетираних туриста о значају неких елемената 
туристичке понуде северозападне Црне Горе  
 

На основу података датих у табели 42 запажа се да су највеће преференције 
анкетираних туриста према оцени значаја неких елемената туристичке понуде изражене 
код рафтинга (57,0% туриста) и информација за туристе (56,0% туриста) који су оцењени 
од стране туриста у „веома висок“ категорији ових елемената. Преференције оцењене у 
категорији „висок“ се односе на гастрономију (43,5% анкетираних у овој категорији 
елемента туристичке понуде) и квалитет путева (41,0% анкетираних у овој категорији 
елемента туристичке понуде). Са преференцијом „средњи“ значај елемената туристичке 
понуде су оцењене културне вредности (40,5% анкетираних у категорији овог елемента) и 
риболов (33,5% анкетираних у категорији овог елемента). Најизразитија преференција 
анкетираних туриста у категорији оцена „низак“ је исказана такође за риболов (23,0% 
анкетираних у категорији овог елемента туристичке понуде), односно за природњачку 
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збирку НП „Дурмитор“ (17,0% анкетираних у категорији овог елемента туристичке 
понуде). Са оценом „веома низак“ најизразитије је оцењен значај природњачке збирке НП 
„Дурмитор“ (20,5% анкетираних у категорији овог елемента туристичке понуде), односно 
програма за децу (13,0% анкетираних у категорији овог елемета туристичке понуде). 
Највећи проценат преференција анкетираних туриста је анкетирањем остао „непознат“ у 
категорији риболова и програма за лоше време (по 27,0% анкетираних у категорији ових 
елемената туристичке понуде).    
 

Табела 42. Ставови анкетираних туриста о значају неких елемената туристичке понуде  
северозападне Црне Горе 

Број и проценат туриста који су доделили оцене различитим 
елементима  туристичке понуде према значају 

Елемент 
туристичке 
понуде 

 
веома 
висок 

висок средњи низак веома низак непознато 

Укупно 
(%) 

Планинарење 31 
(15,5) 

71 
(35,5) 

38 
(19,0) 

15 
(7,5) 

17 
(8,5) 

28 
(14,0) 

200 
(100) 

Пешачење 45 
(22,5) 

63 
(31,5) 

52 
(26,0) 

10 
(5,0) 

0 
(0) 

30 
(15,0) 

200 
(100) 

Бициклизам 46 
(23,0) 

71 
(35,5) 

31 
(15,5) 

12 
(6,0) 

13 
(6,5) 

27 
(13,5) 

200 
(100) 

Рафтинг 114 
(57,0) 

36 
(18,0) 

29 
(14,5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

21 
(10,5) 

200 
(100) 

Риболов 5 
(2,5) 

11 
(5,5) 

67 
(33,5) 

46 
(23,0) 

17 
(8,5) 

54 
(27,0) 

200 
(100) 

НП 
„Дурмитор“ 
(природњачка 
збирка) 

4 
(2,0) 

27 
(13,5) 

57 
(28,5) 

34 
(17,0) 

41 
(20,5) 

37 
(18,5) 

200 
(100) 

Гастрономија 13 
(6,5) 

87 
(43,5) 

64 
(32,0) 

3 
(1,5) 

2 
(1,0) 

31 
(15,5) 

200 
(100) 

Информације 
за туристе 

112 
(56,0) 

47 
(23,5) 

8 
(4,0) 

4 
(2,0) 

0 
(0) 

29 
(14,5) 

200 
(100) 

Трговине 31 
(15,5) 

63 
(31,5) 

64 
(32,0) 

3 
(1,5) 

4 
(2,0) 

35 
(17,5) 

200 
(100) 

Квалитет 
путева 

52 
(26,0) 

82 
(41,0) 

31 
(15,5) 

5 
(2,5) 

2 
(1,0) 

28 
(14,0) 

200 
(100) 

Културне 
вредности 

35 
(17,5) 

46 
(23,0) 

81 
(40,5) 

9 
(4,5) 

7 
(3,5) 

22 
(11,0) 

200 
(100) 

Програми за 
децу 

34 
(17,0) 

51 
25,5) 

41 
(20,5) 

3 
(1,5) 

26 
(13,0) 

45 
(22,5) 

200 
(100) 

Програми за 
лоше време 

18 
(9,0) 

51 
(25,5) 

53 
(26,5) 

17 
(8,5) 

7 
(3,5) 

54 
(27,0) 

200 
(100) 

 
• Питање бр. 14: Ставови анкетираних туриста о квалитету неких елемената 
туристичке понуде северозападне Црне Горе  
 

Као што се може запазити у табели 43, међу елементима туристичке понуде који су 
у категорији „веома висок“ квалитет оцењени од стране анкетираних туриста као 
процентуално најзаступљенији су бициклизам (26,0%) и планинарење (19,0%). 
Интересантно је да је гастрономија (15,0%) оцењена као четврта у наведеном рангу „веома 
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висок“ квалитет елемената туристичке понуде. Оценама процентуално најзаступљенији 
елементи туристичке понуде према квалитету у категорији „висок“ су пешачење (43,5% 
датих оцена за овај елемент туристичке понуде унутар наведене категорије) и 
гастрономија (35,5%  датих оцена за овај елемент туристичке понуде унутар наведене 
категорије).  

 

Табела 43. Ставови анкетираних туриста о квалитету неких елемената туристичке понуде 
северозападне Црне Горе 

Број и проценат туриста који су доделили оцене различитим 
елементима туристичке понуде према квалитету Елемент 

тур.понуде веома 
висок 

 
висок 

 
средњи низак 

 
веома              
низак 

непознато 

Укупно 
(%) 

Планинарење 38 
(19,0) 

54 
(27,0) 

44 
(22,0) 

27 
(13,5) 

14 
(7,0) 

23 
(11,5) 

200 
(100) 

Пешачење 33 
(16,5) 

87 
(43,5) 

45 
(22,5) 

10 
(5,0) 

0 
(0) 

25 
(12,5) 

200 
(100) 

Бициклизам 52 
(26,0) 

63 
(31,5) 

23 
(11,5) 

15 
(7,5) 

0 
(0) 

47 
(23,5) 

200 
(100) 

Рафтинг 13 
(6,5) 

6 
(3,0) 

103 
(51,5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

78 
(39,0) 

200 
(100) 

Риболов 0 
(0) 

15 
(7,5) 

78 
(39,0) 

8 
(4,0) 

8 
(4,0) 

91 
(45,5) 

200 
(100) 

НП „Дурмитор“ 
(природњачка 
збирка) 

11 
(5,5) 

28 
(14,0) 

64 
(32,0) 

31 
(15,5) 

15 
(7,5) 

51 
(25,5) 

200 
(100) 

Гастрономија 30 
(15,0) 

71 
(35,5) 

44 
(22,0) 

11 
(5,5) 

32 
(16,0) 

12 
(6,0) 

200 
(100) 

Информације за 
туристе 

2 
(1,0) 

5 
(2,5) 

38 
(19,0) 

61 
(30,5) 

59 
(29,5) 

35 
(17,5) 

200 
(100) 

Трговине 0 
(0) 

15 
(7,5) 

74 
(37,0) 

64 
(32,0) 

29 
(14,5) 

18 
(9,0) 

200 
(100) 

Квалитет путева 3 
(1,5) 

11 
(5,5) 

98 
(49,0) 

41 
(20,5) 

22 
(11,0) 

25 
(12,5) 

200 
(100) 

Културне 
вредности 

1 
(0,5) 

5 
(2,5) 

89 
(44,5) 

38 
(19,0) 

31 
(15,5) 

36 
(18,0) 

200 
(100) 

Програми за 
децу 

0 
(0) 

0 
(0) 

44 
(22,0) 

60 
(30,0) 

39 
(19,5) 

57 
(28,5) 

200 
(100) 

Програми за 
лоше време 

0 
(0) 

0 
(0) 

41 
(20,5) 

73 
(36,5) 

23 
(11,5) 

63 
(31,5) 

200 
(100) 

 
У категорији „средњи“ квалитет елемената туристичке понуде најзаступљенији су 

рафтинг (51,5% оцена квалитета елемента унутар наведене категорије) и квалитет путева 
(49,0% оцена квалитета елемента унутар наведене категорије). У категорији „низак“ 
најистакнутији су програми за лоше време (36,5% заступљености елемента према 
контигенту датих оцена у оквиру ове категорије) и информације за туристе (30,5% 
заступљености елемента према контигенту датих оцена у оквиру ове категорије). У 
категорији „веома низак“ квалитет елемената туристичке понуде најистакнутији су 
информације за туристе (29,5%) и програми за децу (19,5%). У категорији „непознато“ као 
елемент туристичке понуде предњачи риболов обзиром да готово половина туриста 
(45,5%) из анкетног узорка није оценило наведени елемент. Генерално узев, 
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најзаступљеније обележје у свим категоријама је од стране туриста дато за рафтинг, 51,5% 
датих оцена у оквиру категорије „средњи“ квалитет елемента туристичке понуде.  

На основу дате анализе преовлађујућих обележја која се односе на квалитет 
појединих елемената туристичке понуде може се извести више практичних закључака. 
Оцене дате од стране анкетираних туриста о квалитету гастрономије као елемента 
туристичке понуде указују да управо треба форсирати понуду традиционалних локалних 
јела и пића у ресторатерској понуди. Стандард рафтинг услуге би требало унапредити, док 
би програме за децу и програме за лоше време требало креативно осмислити и понудити 
туристима. Информације за туристе би требало учинити доступнијим чему би нарочито на 
Жабљаку могло помоћи оснивање мултијезичке радио станице у туристичкој сезони, са 
кратким и ефектним туристичким информацијама, како у вези Жабљака, тако и 
северозападне Црне Горе уопште. Илустрација о потреби за овим је и чињеница да 25,0% 
анкетираних туриста (њих 51) није одговорило у вези природњачке збирке у управној 
згради НП „Дурмитор“. Део њих вероватно није био више активно мотивисан за учешће у 
анкети, али је исто тако вероватно и да је делу њих природњачка збирка непозната што 
поткрепљује наведену потребу за бољим информисањем туриста.      

 

Табела 44. Компаративни однос ставова анкетираних туриста о значају (З) и квалитету (К) неких  
елемената туристичке понуде северозападне Црне Горе (%) 

Упоредна оцена значаја и квалитета  
елемената туристичке понуде 

 веома висок  висок  средњи  низак  веома низак непознато 

Елемент 
туристичке 
понуде 

З К З К З К З К З К З К 

Укупно 
(%) 

 

Планинарење 31 
(15,5) 

38 
(19,0) 

71 
(35,5) 

54 
(27,0) 

38 
(19,0) 

44 
(22,0) 

15 
(7,5) 

27 
(13,5) 

17 
(8,5) 

14 
(7,0) 

28 
(14,0) 

23 
(11,5) 

200 
(100) 

200 
(100) 

Пешачење 45 
(22,5) 

33 
(16,5) 

63 
(31,5) 

87 
(43,5) 

52 
(26,0) 

45 
(22,5) 

10 
(5,0) 

10 
(5,0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

30 
(15,0) 

25 
(12,5) 

200 
(100) 

200 
(100) 

Бициклизам 46 
(23,0) 

52 
(26,0) 

71 
(35,5) 

63 
(31,5) 

31 
(15,5) 

23 
(11,5) 

12 
(6,0) 

15 
(7,5) 

13 
(6,5) 

0 
(0) 

27 
(13,5) 

47 
(23,5) 

200 
(100) 

200 
(100) 

Рафтинг 114 
(57,0) 

13 
(6,5) 

36 
(18,0) 

6 
(3,0) 

29 
(14,5) 

103 
(51,5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

21 
(10,5) 

78 
(39,0) 

200 
(100) 

200 
(100) 

Риболов 5 
(2,5) 

0 
(0) 

11 
(5,5) 

15 
(7,5) 

67 
(33,5) 

78 
(39,0) 

46 
(23,0) 

8 
(4,0) 

17 
(8,5) 

8 
(4) 

54 
(27,0) 

91 
(45,5) 

200 
(100) 

200 
(100) 

НП 
„Дурмитор“ 
(природњачка 
збирка) 

4 
(2,0) 

11 
(5,5) 

27 
(13,5) 

28 
(14,0) 

57 
(28,5) 

64 
(32,0) 

34 
(17,0) 

31 
(15,5) 

41 
(20,5) 

15 
(7,5) 

37 
(18,5) 

51 
(25,5) 

200 
(100) 

200 
(100) 

Гастрономија 13 
(6,5) 

30 
(15,0) 

87 
(43,5) 

71 
(35,5) 

64 
(32,0) 

44 
(22,0) 

3 
(1,5) 

11 
(5,5) 

2 
(1,0) 

32 
(16,0) 

31 
(15,5) 

12 
(6,0) 

200 
(100) 

200 
(100) 

Информације 
за туристе 

112 
(56,0) 

2 
(1,0) 

47 
(23,5) 

5 
(2,5) 

8 
(4,0) 

38 
(19,0) 

4 
(2,0) 

61 
(30,5) 

0 
(0) 

59 
(29,5) 

29 
(14,5) 

35 
(17,5) 

200 
(100) 

200 
(100) 

Трговине 31 
(15,5) 

0 
(0) 

63 
(31,5) 

15 
(7,5) 

64 
(32,0) 

74 
(37,0) 

3 
(1,5) 

64 
(32,0) 

4 
(2,0) 

29 
(14,5) 

35 
(17,5) 

18 
(9,0) 

200 
(100) 

200 
(100) 

Квалитет 
путева 

52 
(26,0) 

3 
(1,5) 

82 
(41,0) 

11 
(5,5) 

31 
(15,5) 

98 
(49,0) 

5 
(2,5) 

41 
(20,5) 

2 
(1,0) 

22 
(11,0) 

28 
(14,0) 

25 
(12,5) 

200 
(100) 

200 
(100) 

Културне 
вредности 

35 
(17,5) 

1 
(0,5) 

46 
(23,0) 

5 
(2,5) 

81 
(40,5) 

89 
(44,5) 

9 
(4,5) 

38 
(19,0) 

7 
(3,5) 

31 
(15,5) 

22 
(11,0) 

36 
(18,0) 

200 
(100) 

200 
(100) 

Програми за 
децу 

34 
(17,0) 

0 
(0) 

51 
(25,5) 

0 
(0) 

41 
(20,5) 

44 
(22,0) 

3 
(1,5) 

60 
(30,0) 

26 
(13,0) 

39 
(19,5) 

45 
(22,5) 

57 
(28,5) 

200 
(100) 

200 
(100) 

Програми за 
лоше време 

18 
(9,0) 

0 
(0) 

51 
(25,5) 

0 
(0) 

53 
(26,5) 

41 
(20,5) 

17 
(8,5) 

73 
(36,5) 

7 
(3,5) 

23 
(11,5) 

54 
(27,0) 

63 
(31,5) 

200 
(100) 

200 
(100) 
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Након анализе појединачних ставова туриста о оцени значаја и квалитета 

понуђених елемената туристичке понуде, приступило се њиховој компаративној анализи 
(табела 44) и утврђивању степена корелације између датих оцена значаја и квалитета. Ови 
подаци имају делом апликативни карактер с обзиром на то да неке корелације међу 
добијеним вредностима показују на пример да су поједини елементи туристичке понуде 
од стране анкетираних туриста и по значају и по квалитету оцењени са „веома висок“ или 
„висок“. Таквим корелацијама се испуњавају очекивања туриста у њима свакако 
најоптималнијем односу, што је, са једне стране, од специфичног индикативног значаја за 
њих саме (оправданост доласка у дестинацију, „value for money“ и др.), а са друге стране, 
исто тако за туристичку понуду, односно надлежне туристичке субјекте (обезбеђивање 
афирмативног имиџа, потреба евентуалног прилагођавања и др.). Ови подаци показују и 
код којих елемената туристичке понуде оцењени квалитет надмашује значај који 
анкетирани туристи придају појединим елементима туристичке понуде. Из тог разлога 
значајан је што је могуће више уравнотеженији међуоднос оцена значаја и квалитета 
појединих елемената туристичке понуде које су анкетирани туристи нарочито 
апострофирали. У сваком случају, издваја се неколико блиских корелација у погледу 
значаја и квалитета појединих елемената туристичке понуде од којих су свакако 
најзначајније корелације у категоријама „веома висок“ и „висок“. У категорији „веома 
висок“ висок степен корелације је исказан оценама туриста за бициклизам као елемент 
туристичке понуде (Срдановић, Павић, 2015), при чему је 23,0% анкетираних туриста 
исказало веома високу преференцију у вредновању овог елемента у односу на 26,0% 
анкетираних туриста који су квалитет наведеног елемента оценили као „веома висок“. У 
категорији „висок“ изражена корелација је постигнута у оценама туриста за природњачку 
збирку НП „Дурмитор“ као елемент туристичке понуде, при чему је 13,5% анкетираних 
туриста исказало веома високу преференцију у вредновању овог елемента у односу на 
14,0% анкетираних туриста који су квалитет наведеног елемента оценили као „висок“. 
Уопште, најизраженија корелација између значаја и квалитета је присутна код пешачења 
као елемента туристичке понуде у категорији оцена „низак“ (значај) у којој је по 5,0% 
анкетираних туриста оценило значај, односно квалитет наведеног елемента. Уопште, 
најнижи степен корелације је присутан код информација за туристе као елемента 
туристичке понуде у категорији оцена „веома висок“ (значај) у којој је 56,0% анкетираних 
туриста овај елемент оценило према значају, а свега 1,0% туриста оценило оценом „веома 
висок“ према квалитету. 
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• Питање бр. 15: Оцена утисака анкетираних туриста о неким вредностима 
(локалитетима) северозападне Црне Горе у функцији њиховог квантитивног 
вредновања 
  

На бази одговора туриста добијених на питање бр. 15 извршено је квантитативно 
вредновање неких значајнијих природних и антропогених локалитета, односно вредности 
на истраживаном подручју. Разматрање вредновања туристичке дестинације се у основи 
базира на туристичкој валоризацији која обухвата и квантитативну процену квалитета 
туристичке вредности елемената, односно појединих локалитета одређеног подручја. У 
вези са тим, Цвејић (Cvejić, 2011) наводи да се у квантификацији квалитета елемената 
предела (или подручја), методе вредновања у суштини деле на методе зависне од 
корисника (анкете, посматрања, психолошка мерења) и методе независне од корисника 
(парцијални модел, квази тотални модел). У основи метода зависних од корисника стоји 
сазнање, да је предео „субјективан феномен“ који се не може савладати традиционалним 
методским поступцима, који се базирају на једном броју обележја која су одређена од 
стране експерата. Ова метода, поред других начина, може бити изведена и анкетним 
истраживањем. У том случају, туристи квантитативно вреднују квалитете елемената  
предела (или подручја), при чему се анкетом прикупљају подаци који су у основи 
провоциране сензорске реакције туриста. На основу тога се могу извести закључци о 
квалитету предела који се исказује квантитативно. За разлику од овог, методе независне 
од корисника се базирају на дефинисању одређеног броја релевантних обележја, као и 
утврђивању мерне скале за изабрана обележја чиме се постиже да значај појединих 
обележја буде означен различитим степенима.  

Опредељење у овој студији је да се вредновање квалитета појединих елемената 
(природних и антропогених) туристичке понуде подручја, искаже квантитативно управо 
путем анкете као једне од метода које су зависне од корисника. Тим пре, јер анкета као 
средство у анкетном истраживању представља погодан инструмент за поменуто 
вредновање, при чему је квалитет у конкретном случају поистовећен са утиском туриста. 

На основу добијених и обрађених резулата овог дела анкетног истраживања, 
извршено вредновање базирано на одговорима анкетираних туриста могуће је 
хијерархијски рангирати према аритметичким средњим вредностима исказаних оцена, 
што је и приказано у табели 45. Тиме је у оквиру анкетним истраживањем понуђене 
петостепене скале (оцене 1–5) постигнута квалитативна диференцираност између 
појединачних природних и антропогених вредности (локалитета), већ у зависности од 
квантитативног значаја исказаних реакција анкетираних туриста базираних на величини 
додељене оцене.  
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Табела 45. Квантитативно вредновање неких природних и антропогених вредности (локалитета) 
северозападне Црне Горе и њихов редослед према висини  
оцене утисака датих од стране анкетираних туриста 

Врста вредности (локалитета) 
Р.бр. Локалитет природни антропогени 

Просечна оцена 
вредности 

(локалитета) 
1. Црно језеро ∗  4,40 
2. Мост на Тари  ∗ 4,17 
3. Кањон Таре ∗  4,15 
4. Манастир Св.Тројице  ∗ 4,09 
5. Предели Косанице ∗  4,04 
6. Пивско језеро126 ∗  4,03 
7. Шарени пасови ∗  4,02 
8. Боботов кук ∗  3,86 
9. Парк Водице  ∗ 3,85 

10. Хусеин - пашина џамија  ∗ 3,84 
11. Змијиње језеро ∗  3,74 
12. Кањон Невидио ∗  3,64 
13. Ледена пећина ∗  3,63 
14. Зминичко језеро ∗  3,59 
15. Вражје и Рибље језеро ∗  3,53 
16. Манастир Подмалинско  ∗ 3,47 
17. Урбани амбијент Пљеваља  ∗ 3,44 
18. Манастир Пива  ∗ 3,20 
19. Предели планине 

Сињајевине 
∗  

3,17 

20. Завичајни музеј у 
Пљевљима 

 ∗ 3,12 

21. Маузолеј палим 
Дурмиторцима 

 ∗ 3,11 

22. Спомен комплекс у Долима  ∗ 3,05 
23. Савин кук и његово 

подножје 
∗  

3,00 

24. Спомен парк „Вукови 
корени“ 

 ∗ 2,92 

25. Манастир Св.Арханђела 
Михаила 

 ∗ 2,90 

26. Спомен кућа бана Новице 
Церовића 

 ∗ 2,38 

 
Из табеле 45 се запажа да су међу укупно двадесетшест рангираних вредности 

(локалитета), међу којима су бројчано једнако заступљене (по тринаест) природне и 
антропогене вредности (локалитети), природне вредности (локалитети) претежно боље 
рангиране у односу на антропогене вредности (локалитете) северозападне Црне Горе.  

                                                
126 Акумулационо језеро. 
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При томе, сваки од тринаест природних елемената (локалитета) северозападне 
Црне Горе је у просеку квантитативно вреднован од стране 61,8% анкетираних туриста, 
док је сваки од њених, анкетом датих, тринаест антропогених елемената (или локалитета) 
у просеку квантитативно вреднован од стране 45,8% анкетираних туриста. Из наведеног 
се уочава већа заступљеност датих и при томе познатих одговора који се односе на 
природне вредности (локалитете) у односу на антропогене вредности (локалитете) који су 
понуђени у анкети. 

На бази резултата овог дела анкете може се видети и да су антропогене вредности 
(локалитети) релативно слабо посећене од стране туриста, при чему су међу најмање 
посећенима они у општинама  Плужине (Спомен комплекс у Долима) и Шавник 
(манастир Подмалинско, Спомен парк „Вукови корени“, Спомен кућа бана Новице 
Церовића). Општи разлози за то су вероватно у већој мери слаба информисаност туриста о 
овим вредностима (локалитетима), а у мањој мери незаинтересованост самих туриста за 
исте. У прилог оваквом стајалишту иде и чињеница да су анкетом понуђене антропогене 
вредности непознате у просеку за 54,2% анкетираних туриста, док су понуђене природне 
вредности (локалитети) у просеку непознати за 38,2% анкетираних туриста. У вези са тим, 
закључак је да надлежни субјекти требају више радити на уређивању локација са 
антропогеним вредностима, као и на промоцији и укључивању наведених добара у 
туристичку понуду северозападне Црне Горе као потенцијално важног комплементарног 
сегмента ове понуде 
 

 
• Питање бр. 16: Оцена зимске туристичке понуде Ски центра „Савин кук“ од 
стране анкетираних туриста  
 

Од укупног узорка анкетираних туриста, близу једне петине (44 туриста или 22%) 
је навело да су бар једном три године уназад (рачунато од 2013. године) посетили Ски 
центар „Савин кук“ на Жабљаку. Међу њима, 41% туриста је туристичку понуду Ски 
центра „Савин кук“ оценило као „добру“. При томе је однос афирмативних оцена 
туристичке понуде („одличан“, „веома добар“ и „добар“) и неафирмативних оцена 
(„лоша“ и „веома лоша“) са 70,5% у корист афирмативних оцена од стране туриста 
(графикон 31). Премда, наведени однос афирмативних и неафирмативних оцена је 
релативан имајући у виду да се ради о малом делу анкетног узорка у вези наведеног 
питања. Са аспекта резидентности анкетираних туриста у анализираном узорку за 
наведено питање, доминантни су туристи из Црне Горе (22 туриста или 50,0% датих 
одговора у овом питању од стране анкетираних) и Србије са (16 туриста или 36,4%), док 
преосталих 6 туриста чине туристи из Пољске (3 туриста или 6,8%), Словеније (2 туриста 
или 4,5%) и Русије (1 туриста или 2,3%) из чега се донекле може и проценити 
потенцијална заинтересованост емитивних туристичких тржишта. 
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Графикон 31. Оцена зимске туристичке понуде Ски центра „Савин кук“ на Жабљаку од  

стране анкетираних туриста који су бар једном у периоду  
2011–2013. године били посетиоци (%) 

 
 

• Питање бр. 17: Заинтересованост анкетираних туриста за боравак у Ски 
центру „Савин кук“ 
 

Скоро половина туриста из анкетног узорка се није изјаснила према овом питању 
(непознат одговор 47,5% анкетираних), што се вероватно може тумачити нестрпљивошћу 
анкетираних с обзиром на то да се ради о једном од завршних питања у анкетном листу. 
Са друге стране, на ово анкетно питање је прилично уједначено из укупног контигента 
узорка одговорило 105 туриста или 52,5% анкетираних. У том делу узорка, 18,5% туриста 
је заинтересовано за боравак у Ски центру „Савин кук“, 15,5% туриста није 
заинтересовано, док би 18,5% анкетираних можда боравило у Ски центру „Савин кук“ 
(графикон 32). Разлог таквим одговорима се вероватно налази у чињеници да се, имајући у 
виду да је анкетно истраживање рађено у летњој сезони, једноставно ради о туристима 
који су наклоњенији летњем туризму. Што се тиче резидентности оних анкетираних 
туриста који би боравили у Ски центру „Савин кук“ најзаступљенији су туристи из Црне 
Горе (20 туриста) и Србије (13 туриста), док је остатак из Хрватске (4 туриста). Код оних 
туриста који би можда боравили у Ски центру „Ски центру“ поред доминантно 
заступљених туриста из Србије (22 туриста), заступљени су и туристи из Црне Горе (8 
туриста), Русије (5 туриста) и Чешке (2 туриста). 
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Графикон 32. Заинтересованост анкетираних туриста за боравак у Ски центру  

„Савин кук“ на Жабљаку (%) 
 
 

• Питање бр. 18: Утисци анкетираних туриста о боравку у северозападној Црној 
Гори 
 

Нешто више од једне трећине анкетираних туриста је своје утиске боравком у 
северозападној Црној Гори оценило као утиске „изнад очекиваних“ (71 туриста или 
35,5%), као утиске „на нивоу очекиваних“ (60 туриста или 30,0%) и као утиске „испод 
очекиваних“ (30 туриста или 15,0%). При томе, 39 туриста (19,5%) није оценило своје 
утиске (табела 46; графикон 33).  

 

 
Графикон 33. Оцена утисака анкетираних туриста о боравку  

у северозападној Црној Гори (%) 
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Утисци који су афирмативни („изнад очекиваних“) уз придруживање оних утисака 
који су „на нивоу очекиваних“, чине 65,5% укупног узорка (131 анкетирани туриста). То 
показује да се, уз изузимање непознатих одговора 39 туриста из узорка, може формирати 
условно сужени узорак у којем је група од 161 туристе дефинисала одговор. Унутар тако 
суженог узорка, 131 туриста или 81,4% анкетираних се изјаснило задовољавајуће или 
афирмативно о личним утисцима, чиме се ниво са таквим показатељима може сматрати 
сасвим задовољавајућим за дестинацију северозападне Црне Горе.  

 

Табела  46. Оцене утисака анкетираних туриста о боравку у северозападној  
Црној Гори према њиховој резидентности  

Резидентна 
држава 

Изнад 
очекиваних 

На нивоу 
очекиваних 

Испод 
очекиваних Непознато Укупно 

Србија 33 15 11 3 62 
Црна Гора 3 31 12 7 53 
Хрватска 7 - - 3 10 
Русија 5 2 - 2 9 
Словачка - 4 5 - 9 
Босна и 
Херцеговина  - - 2 7 9 

Израел 8 - - - 8 
Италија - - - 8 8 
Француска 6 2 - - 8 
Словенија 4 2 - 2 8 
САД - - - 7 7 
Пољска  5 - - - 5 
Чешка - 4 - - 4 
Укупно 71 60 30 39 200 

 
 

• Питање бр. 19: Ставови анкетираних туриста о препоруци посећеног  
места/подручја за одмор  
 
Готово половина, односно 49,0% анкетираних туриста ће према резултатима 

анкетног истраживања препоручити место у којем су боравили или подручје 
северозападне Црне Горе за одмор. Место или подручје би „можда“ препоручило 15,0% 
туриста, док иста не би препоручило 13,5% туриста. Приближно једна четвртина (22,5%) 
анкетираних туриста се није изјаснила (графикон 34).  
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Графикон 34. Ставови анкетираних туриста о препоруци посећеног  

места/подручја за одмор у (%) 
 
Поређењем броја оних туриста са ставом да ће препоручити место или подручје за 

одмор (98 туриста, 49,0%) са бројем оних туриста који су у претходном питању своје 
утиске определили као утиске „изнад очекиваних“ (71 туриста, 35,5%) запажа се 
релативно блиска корелација. Слично томе, поређењем збирног броја туриста који су код 
упита у вези извора информација као фактора доласка туриста (питање бр. 7) навели 
„препорука познаника“ (41 туриста, 20,5%) и „долазак поново“ (35 туриста, 17,5%) са 
исказаним ставом туриста који ће препоручити место или подручје по завршетку одмора 
(98 туриста, 49,0%), запажа се одређена корелација. Значајан податак у вези са наведеним 
је да је међу оним туристима који ће препоручити место или подручје за одмор (98 
туриста, 49,0%), 36 туриста (18,0%) из контигента туриста резидената „осталих држава“ 
(Русија, Словачка, Израел, Италија, Француска, Пољска, Чешка), што представља 62,0% 
наведног контигента.  

Апстраховањем наведених података на туристички промет северозападне Црне 
Горе за очекивати је да се исти у одређеној мери не остварује само на бази иницијалних 
долазака туриста. Туристички промет се, што је посебно значајно, одређеним делом 
остварује на бази поновних долазака „иницијалних“ туриста из претходне или претходних 
сезона, али и на бази препорука тих туриста. Захваљујући препорукама тих туриста за 
очекивати је да ће се остварити одређен прилив „нових“ туриста који ће у некој од 
наредних сезона, опет, имати свој допринос у иницијалном доласку неких других „нових“ 
туриста, чиме се формира специфични сегмент у циклусу остваривања туристичког 
промета северозападне Црне Горе. Прилив туриста на овакав начин је од значаја за 
дестинацију, јер указује на то да се одређени број туриста враћа раније посећеној 
дестинацији доводећи при том посредно или непосредно нове туристе. Из тих разлога 
туристима треба пружити квалитетан сервис и услугу, чиме се код њих може активирати 
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позитиван доживљај изван онога што сами очекују или су очекивали, с обзиром на то да 
ти туристи могу постати специфични промотери северозападне Црне Горе. Тиме се 
туристи подстичу да у виду препоруке преносе своје утиске познаницима и пријатељима. 
Дестинација овим себи обезбеђује бесплатну „word of mouth“ („од уста до уста“) рекламу 
која је осим што је практично најцењенија, притом и бесплатна, при чему задовољан 
туриста условно доводи и друге („нове“) туристе. 

 

Резиме анкетног истраживања. Из свеобухватно спроведеног, обрађеног и 
анализираног анкетног истраживања проистекла су општа и најважнија појединачна 
анкетна обележја која су резимирано приказана у табели 47. 

 
Табела 47. Резиме анкетног истраживања 

Анкетно обележје Гранични опсег 
анкетног обележја 

Преовлађујућа  
категорија 

као тренд  анкетног 
обележја 

(типизирани профил) 
• Полна структура  мушка 
• Старосна структура 

анкетираних 
туриста 

 туриста 
<25–65> 

година старости 

туриста 
36–45 година старости 

• Образовна 
структура 

 ОШ–ВСС СС/ВШ 

• Занимање  ученик/студент - 
пензионер запослен 

• Резидентна држава                             13 држава Србија 
• Мотив доласка  рекреација 
• Врста коришћеног 

превозног средства 
 аутомобил 

• Број особа у групи 
са којом је туриста 
допутовао 

 1 или 2 особе – 
преко 10 особа 4 особе 

• Извор информације 
као фактор доласка 

 интернет 

• Место 5 локација Жабљак 
хотел  

(појединачно) 
• Врста 
      смештаја 7 врста комплементарни 

смештај 
(збирно) 

• Квалитет смештаја 

у којем су туристи 
одсели 

веома лош 
– одличан добар 

Планинарење висок 54 
(27,0%) 

Пешачење висок 87 
(43,5%) 

Бициклизам висок  63  
(31,5%) 

• Оцена квалитета 
неких елемената 
туристичке понуде 

Рафтинг 

веома 
низак – 
веома 
висок 

 

средњи 103 
(51,5%)  
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Риболов средњи 78  
(39,0%) 

НП „Дурмитор“ 
(природњачка збирка) средњи  64  

(32,0%) 
Гастрономија висок 71  

(35,5%) 
Информације за 
туристе низак 61 

(30,5%) 
Трговине средњи 74  

(37,0%) 
Квалитет путева средњи 98  

(49,0%) 
Културне вредности средњи  89 

(44,5%)  
Програми за децу низак 60  

(30,0%) 

 

Програми за лоше 
време 

 

низак 73  
(36,5%) 

Црно језеро 4,40 

природни Оцене 
1–5 

Савин кук и 
његово 
подножје 

3,00 

Мост на Тари 4,17 

 
 

• Утисци о 
посећеним 
туристичким 
локалитетима 

антропогени Оцене 
1–5 

Спомен кућа 
бана Новице 
Церовића 

2,38 

• Утисци о зимској 
туристичкој понуди 

 веома 
лоша – 
одлична 

добра 

• Утисци током 
боравка 

 испод 
очекиваних 

– изнад 
очекиваних 

изнад очекиваних 

• Наклоност туриста 
за препоруком 
места или подручја 
у којем су боравили 

 

да–не   да 
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16. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
  
    

Улазни подаци у истраживању („input“) су сагласно теми дисертације биле 
превасходно природне вредности, које фигурирају као изразита општа карактеристика 
која већи део подручја чини предиспонираним за развој туристичке делатности. 
Специфичност природних вредности је препознатa кроз укључивање неких од њих (НП 
„Дурмитор“, кањон реке Таре) у одговарајуће програме заштите од стране UNESCO 
(„Светска баштина“ и „Човек и биосфера“ - MaB), односно у оквире заштите на 
националном нивоу (НП „Дурмитор“, РП „Пива“). Са туристичког аспекта, НП 
„Дурмитор“ са кањоном реке Таре представља у вредносном смислу најзначајнији сегмент 
простора, при чему се са истог аспекта, међу најатрактивнијим туристичким локалитетима 
издвајају Црно језеро, Шарени пасови, кањон Невидио и др. Део базе улазних података за 
анализу локалног простора су уз природне вредности, представљале и антропогене 
вредности, као комплементарне, затим демографска и друга обележја. Излазне податке 
(„output“) представљају, као предлог, мере и активности за унапређење туристичке понуде 
и туристичког развоја северозападне Црне Горе уз издвајање зона са аспекта потенцијала, 
односно оствареног степена туристичког развоја.  

Као што је у раду приказано, природне вредности представљају основу унапређења 
туристичке понуде северозападне Црне Горе. Међутим, унапређење туристичке понуде на 
основама природних вредности се не може аналитички ограничено посматрати. То 
произилази из тога што унапређење туристичке понуде представља једну од компоненти у 
подстицају развоја туристичке дестинације, што захтева шири приступ како у самој 
елаборацији закључног разматрања, тако и у стратешком и апликативном приступу. 

За почетак развоја туризма у северозападној Црној Гори може се сматрати 1940. 
година када је отворен хотел „Дурмитор“ на Жабљаку, иако се најстарији хотел на 
истраживаном подручју налазио у Пљевљима127. За период трансформације у од тада 
достигнутом нивоу развоја туризма у сваком погледу може се оквирно сматрати почетак 
XXI века. Имајући у виду да пионирски зачеци туризма датирају од 1940. године, 
евидентно је да туризам (у својеврсно јубиларној години хотела „Дурмитор“ у којој је на 
тендеру за приватизацију) није досегао онај степен развијености који је сходно периоду 
протеклом од почетка развоја требао достићи. Део разлога који су томе допринели јесте, 
између осталог, наизменичност прогресивних пословних фаза (период највеће експанзије 
предузећа Ски центар „Дурмитор“128 као носиоца туристичке привреде, превасходно, 
Жабљака био је средином 80-их година XX века) са регресивним пословним фазама. На то 
су утицала и општа друштвено-политичка збивања која су уследила, затим велике 
                                                
127Хроничар и путописац Јевто Дедијер који је после ослобођења 1912. године посетио Пљевља записао је „да се најстарији хотел за 
време аустроугарске војне власти звао „Босна“, а после ослобођења „Београд“ (Бојовић, 2009).  
128 У саставу предузећа су биле активне пословнице у Београду и Титограду (Подгорици). 
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организацијске промене које су се одвијале током друштвено-економских промена и 
последично у вези са тим, делимична промена тражње на туристичком тржишту. 
Међутим, свакако одређујућа претпоставка за развој туризма северозападне Црне Горе у 
перспективи је базирање на њеним природним вредностима, тим пре ако се има у виду да 
је на релативно малим међусобним удаљеностима присутан велики број репрезентативних 
природних раритета. При томе, кључним учесницима („стејкхолдерима“) туристичког 
развоја подручја на нивоу Црне Горе могу се сматрати - Министарство одрживог развоја и 
туризма Црне Горе са Директоратом за управљање туристичком дестинацијом; 
Национална туристичка организација Црне Горе; Дирекција за саобраћај Црне Горе; ЈП 
„Национални паркови Црне Горе“; Савет Владе Црне Горе за праћење туристичког развоја 
и припрему и праћење туристичких сезона; Црногорска национална комисија за UNESCO 
и Канцеларија UNDP у Црној Гори – Центар за одрживи развој129. На локалном нивоу, 
кључним учесницима („стејкхолдерима“) туристичког развоја могу се сматрати - општине 
Жабљак, Пљевља, Плужине и Шавник; локалне туристичке организације Жабљака, 
Пљеваља и Плужина; НП „Дурмитор“; ДОО „Туристички центар Дурмитор“; РП „Пива“; 
“Центар за развој дурмиторског подручја, д.о.о.”; Удружење туристичко-угоститељских 
радника; хотелски субјекти у општинама (Hotel Management „Durmitor“ и др.); пружаоци 
услуга у еко и етно селима; туристичке агенције и приватни сектор у домену услуга 
повезаних са туризмом, као и Друштво пријатеља реке Таре. Подстицајну и промотивну 
подршку могу пружати Удружење Дурмитораца у Београду (основано 1939. године, 
обновљено 1993. године)130 и Удружење Пљевљака „Брезник“ у Београду (основано 1995. 
године). 

Како би се у што је могуће већој мери реализовало како унапређење туристичке 
понуде северозападне Црне Горе (за коју је констатовано да се у ресурсној основи базира 
на природним вредностима), тако и развој туристичке дестинације, пожељно је, у погледу 
организовања туристичких субјеката, тежити ка моделском приступу заснованом на 
кластерским принципима у интересу опште функционалне интеграције. За осмишљавање 
и реализацију многих идеја које се, у вези са тим, тичу туристичких активности потребна 
су активна (не само декларативна) повезивања кроз синергију туристичких субјеката на 
локалном нивоу. Такође је потребан и развој и унапређење менаџерских знања и вештина 
како на нивоу појединачних предузетничких подухвата, тако и на нивоу управљања 
активностима у креирању интегралне туристичке дестинације. Поред тога, неопходни су 
развој и подстицање производње за потребе туристичке делатности (локални произвођачи 

                                                
129 Центар је почео са радом 1. јануара 2014. године на основу Меморандума о разумевању између Владе Црне Горе и Канцеларије 
UNDP у Црној Гори потписаног 12. децембра 2013. године. 
130 Оснивачи Удружења Дурмитораца у Београду, 24. децембра 1939. године били су: Светозар Томић, Сава Микић, Михаило Шћекић, 
Мићо Срдановић, Велимир Кнежевић, Вилотије Блечић и други. Према оснивачком акту, један од циљева Удружења (чл. 5) је био 
„развијати туризам, подизати туристичке домове и планинске куће, пропагирати туризам јавним предавањима, чланцима у дневној 
штампи и повременим брошурама, учинити све да природне лепоте Дурмитора и околине буду добро искоришћене за народно добро“. 
Након обнове рада, Удружење  Дурмитораца у Београду организује традиционалну манифестацију „Дани Дурмитора у Београду“ 
(Микић, 1995).  
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хране, сувенира и др.) што се може остварити кроз планску промишљеност. Иста 
подразумева дугорочну преданост и посвећеност циљевима који се постављају у оквиру 
адекватног туристичког развоја уз константну подршку шире друштвене заједнице која 
свој интерес треба препознати у фази постреализације туристичког развоја. Тако се може 
обезбедити и стварање утиска сигурности код самих туриста о постојању добро 
организоване мреже која им сходно њиховим потребама може пружати адеватну подршку.  

У северозападној Црној Гори у полазишту за реализацију наведених гледишта међу 
туристичким субјектима кровну улогу имају или могу имати локалне туристичке 
организације. Тим пре, јер су у опису једног дела њихових активности (или би између 
осталих требале бити) усмеравање и координација активности носилаца туристичке 
понуде на обогаћивању и подизању нивоа квалитета туристичких и комплементарних 
садржаја; стварање атрактивног туристичког амбијента на простору општина у којима 
делују као туристичке организације и др. У вези са тим, у локалним туристичким 
организацијама (ЛТО) је 2012. године било запослено седам лица (Жабљак – један 
запослен, Шавник – један запослен, Плужине – два запослена и Пљевља – три 
запослена)131. Стога се, имајући у виду значај чиниоца институционалног организовања 
намеће потреба другачијег асоцијацијског организовања дестинације северозападне Црне 
Горе. За сада, ЛТО Плужине је са локалним туристичким организацијама Жабљака и 
Пљеваља централизована кроз Националну туристичку организацију Црне Горе132, док је 
НП „Дурмитор“ централизован кроз ЈП „Национални паркови Црне Горе“. Међутим, 
актуелно стање у организацијском приступу је чини се у појединим елементима у 
колизији са постојећим начелним секторским организовањем. Регионални парк „Пива“ 
децентрализован је при самом проглашењу одрицањем ЈП „Национални паркови Црне 
Горе“ од управљања у корист локалне самоуправе. При томе, према „Плану управљања 
Регионалним парком „Пива“ (UNDP, 2013) одељење за развој туризма и PR при РП 
„Пива“ преузима послове ЛТО Плужине. Тиме практично осим децентрализације РП 
„Пива“ у односу на ЈП „Национални паркови Црне Горе“ долази и до децентрализације 
ЛТО Плужине у односу на Националну туристичку организацију Црне Горе, односно 
њеног фузионисања у РП „Пива“. Поред тога, при НП „Дурмитор“ је крајем априла 2015. 
године, као формално тело, основан Социоекономски форум који чине представници пет 
општина чије делове захвата НП „Дурмитор“, затим локалних субјеката, као и туристичке 
организације.  

Узимајући у обзир наведено, може се констатовати да је присутна одређена 
дискоординација услед различитости у нивоима надлежности и неуједначености у погледу 
централизације/децентрализације управљања над активним организационим субјектима. 
Такође, актуелно стање одступа од предложеног организовања на основама кластерског 

                                                
131 При томе је буџет локалних туристичких организација у 2013. години био следећи: Жабљак (49.400,00 €), Плужине (58.500,00 €), 
Пљевља (65.000,00 €). Буџет за Локалну туристичку организацију Шавник за 2012. годину је износио 16.000,00 €, док за 2013. годину 
није предвиђен (Подаци Министарства одрживог развоја и туризма Црне Горе, 2013). 
132 Локална туристичка организација Шавник постоји формално.  
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приступа које за полазиште има чињеницу да северозападна Црна Гора има веома 
хетерогену структуру која се заснива или се може заснивати на могућностима развоја 
диференциране туристичке понуде на бази присутне концентрације атрактивних 
природних вредности, као и антропогених вредности као комплементарних. У вези са тим, 
наведена хетерогена структура, уз атрактивне вредности као факторе од значаја, 
карактерише се и комуникативним и рецептивним факторима што у достигнутој фази 
развоја, као и ради бољег позиционирања подручја као туристичке дестинације, 
представља предиспозицију за стварање полазне иницијативе у оснивању Регионалне 
туристичке организације подручја која би представљала резултанту интересног 
удруживања заснованог на концепту кластера (Srdanović, 2010б). Такво удруживање које 
би се у почетној фази развоја препознало као дестинацијска маркетинг организација 
(DMO – Destination Marketing Organisation), са тенденцијом прерастања у дестинацијску 
маркетинг менаџмент организацију (DMМO – Destination Marketing and Management 
Organisation), заснивало би се у вези са тим на унапређењу пословања, као и низу 
повезаних активности којима би се могла повећати конкурентност северозападне Црне 
Горе као туристичке дестинације и достићи њена боља позиционираност на туристичком 
тржишту.  

Назначено у основи представља претпоставку за наведено удруживање (кроз 
заједничке потребе локалних туристичких организација и њихову спремност на сарадњу) 
и конкурентску могућност више на туристичком тржишту која таквим мрежним 
повезивањем треба резултирати унапређењем и растом туристичке понуде северозападне 
Црне Горе као једним од постављених планских циљева. Интерес у томе би требали 
препознати директни туристички субјекти (пружаоци услуга смештаја - хотели, мотели, 
етно и еко села; туристичке агенције), као и субјекти из домена туристичке подршке 
(локални пољопривредни произвођачи млечних производа, месних производа и меда; 
превозници; систем сервиса и др.) с обзиром на то да им је исходиште заједничко – 
повећање броја туриста кроз пратећи развој дестинације и на основу тога повећање 
појединачног профита. При томе је активна међусобна координација наведених субјеката 
неопходан предуслов успешног функционисања северозападне Црне Горе као 
претпостављене функционалне туристичке дестинације. У њој се, предложена, Регионална 
туристичка организација северозападне Црне Горе појављује као креатор тражње и као 
давалац смерница за развој туристичке понуде и самим тим и у улози покретача, 
координатора и промотера туристичког развоја дестинације. У координацији активности 
са Националном туристичком организацијом Црне Горе (као кровном организацијом 
вишег нивоа) треба да спроводи додељене активности, при чему може деловати и као 
носилац појединих активности, међу њима и консултантских према локалним 
туристичким субјектима (Srdanović, 2010б).  

Потреба за формирањем Регионалне туристичке организације у односу на 
постојећи систем организовања локалних туристичких организација подручја произилази 
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и из тога што Национална туристичка организација Црне Горе, сходно хијерархији 
сопственог нивоа деловања, свој фокус у раду не може у потпуности усредсредити на 
појединачне нити потенцијалне туристичке дестинације у Црној Гори. Регионална 
туристичка организација се и из тог разлога треба успоставити у систему Националне 
туристичке организације Црне Горе као поуздан партнер чиме ће, у том случају, и својој 
кровној организацији помоћи у процесу квалитативног активирања неких делова 
туристичке дестинације (нпр. јувенилна фаза развоја туризма у пивској зони). 
Фузионисањем појединачних локалних туристичких организација у проактивну 
регионалну туристичку организацију са већом аутономијом у раду, овај организацијски 
сегмент туристичког система би се могао учинити ефикаснијим, а туристички производ 
интегралнијим са аспекта подручја, уз потребу имплементирања већег броја иновативних 
програма у туристичку понуду подручја. Према томе, постојеће локалне туристичке 
организације би постале подручне канцеларије, при чему би подручна канцеларија на 
Жабљаку имала улогу и централне канцеларије тако формиране Регионалне туристичке 
организације. Треба имати у виду да Регионална туристичка организација није чаробни 
штапић већ средство које у удруженом садејству заинтересованих пословних субјеката 
може довести до побољшања конкурентске предности учесника, а може и (дугорочно 
посматрано) више утицати на поспешивање развоја туризма северозападне Црне Горе 
него што је то случај при актуелном начину организовања локалног туризма.  

Предложена Регионална туристичка организација не би требала бити сама себи 
циљ, већ хиперактивни сервис туристичког сектора и субјеката у северозападној Црној 
Гори - како са интерним утицајима унутар туристичке дестинације (информативна, 
координирајућа, саветодавна подршка и др.), тако и са екстерним утицајем изван 
туристичке дестинације (наступи на сајмовима, подршка спољних сарадника и др.) што би 
могло имати утицаја на развој поддестинацијских туристичких субцентара и пунктова. За 
предложену Регионалну туристичку организацију потребно је конципирати лого и слоган, 
графичке стандарде и промотивне материјале уз реафирмацију сарадње са 
туроператорима и туристичким агенцијама. У вези са тим, треба истаћи да се лого 
туристичке дестинације практично поистовећује са тржишном марком. Куповином 
одређене марке, потрошач (туриста) поклања понуђачу - туристичкој дестинацији (коју 
представља Регионална туристичка организација) поверење у односу на услугу коју од ње 
очекује. Управо код путовања овај аспект поверења може играти значајну улогу у 
размишљању потрошача (туристе), тако да је од значаја стварање јединственог и ефектног 
интегралног заштитног знака (лого) подручја северозападне Црне Горе у коме, на 
кластерским постулатима организована, регионална организација може и мора имати 
значајан допринос у развоју и регенерисању туризма подручја. Значајан елемент у томе 
треба представљати приступ туристи са максимом у раду као што је „сви знају све“. Тако 
сегментиран приступ може допринети укупном интересу туризма подручја како у 
Жабљаку и Пљевљима, тако и у Плужинама и Шавнику, односно зонама подручја. Из тих 
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разлога се треба порадити на континуираној општој едукацији запосленог особља, али и 
квалитативно захтевнијој специјализацији пружалаца услуга какву захтевају бројни 
диверзификовани елементи туристичке понуде засновани на природним вредностима 
којима се туристичка понуда повремено треба иновирати. Стога је потребно добар део 
приступа у овоме редефинисати, јер се, између осталог, дешава да поједини туристи буду 
боље информисани о подручју или појединим његовим карактеристикама него особље 
које би те информације требало да пружи. Из тих разлога се не би требало дешавати да 
квалитет пружених информација буде испод квалитета туристичког производа (понуде), 
јер и информације као специфична подршка туристичког производа (понуде) утичу на 
визуру којом је доживљава и процењује готово сваки туриста понаособ.  

На визуру туристичке дестинације од стране туриста на специфичан начин утичу и 
сувенири. Стога је потребно осмислити и креирати сет различитих и 
најкарактеристичнијих званичних аутохтоних сувенира са правом коришћења ознаке 
квалитета, почев од оних који се односе на природне вредности до оних који се односе на 
антропогене вредности (нпр. стилизован модел диатрете пронађене на археолошком 
локалитету Municipium S; макета моста на Тари; рукотворине и др.), јер је „туриста 
заинтересован и вољан купити све, што му у том тренутку изгледа привлачно, корисно 
или платежно прихватљиво, односно што ће у потпуности задовољити његове потребе и 
представљати му успомену на дотични боравак“ (Pirjevec, Kesar, 2002, 107). Као 
функционалан сувенир туристима који су љубитељи инструментално амбијенталне 
музике може се на пример понудити компакт диск „Дурмитор“ црногорског композитора 
Бола Бошковића133 инспирисан овом планином. 

Поред преовлађујућих природних вредности, са аспекта туризма суштинско 
обележје и битну детерминанту профила северозападне Црне Горе чини и туристичка 
сезоналност коју аутори различито разматрају и дефинишу. Тако на пример сезоналност 
туризма Алок (Allock, 1994) посматра као концентрацију туристичког промета током 
релативно кратког периода у години, док је Батлер (Butler, 1994) дефинише као 
привремену неравнотежу у туристичкој активности која се манифестује кроз број 
посетилаца, њихову потрошњу, промет на саобраћајницама, те кроз запосленост и степен 
посећености атракција. Неки аутори (Lundtorp et al., 1999) сматрају да сезоналност 
туризма узрокована природним факторима представља већи проблем у дестинацијама у 
којима доминирају облици туризма који се одвијају на отвореном (што је карактеристично 
за дестинацију северозападне Црне Горе), истовремено указујући и на недовољну 
развијеност осталих облика туризма. Са друге стране су према Кожићу (Kožić, 2013) 
еколошке последице сезоналности туризма повезане са премашивањем еколошког 

                                                
133„Оригинални музички колорит у трајању од четрдесетак минута са нумерама „Дурмитор“ (Зима), „Шуме“ (Пролеће), „Легенда“ 
(Лето) и „Језера“ (Јесен). Мелодичне линије препознатљиве стилу Бола Бошковића се са етно мотивима карактеристичним за север 
Црне Горе преплићу кроз аутентичне звукове многих свирала, фрулица, незаобилазних гусала и разних звукова из природе“, „Побједа“, 
20. мај 2012. год. 
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носивог капацитета туристичког одредишта у сезонским месецима, што често резултира 
претераним загађивањем околине и нарушавањем еколошке равнотеже флоре и фауне. 
Негативне еколошке последице масовног туризма према овом аутору уопштено за нека 
одредишта могу бити у толикој мери значајна да је изражена сезоналност за та одредишта 
чак и корисна, будући да би интензивно одвијање туризма током целе године вероватно 
резултирало потпуном деградацијом ресурсне основе.  

За разлику од ових, социокултуролошке последице сезоналности туризма 
понајвише се односе на локалну заједницу, односно сталне житеље туристичке 
дестинације. У вези са тим Хартман (Hartmann, 1986) наводи да извансезонско раздобље 
за поједине дестинације, иако у економском смислу подразумева период без прихода, 
уствари представља прилику за опоравак од негативних социокултуролошких и 
еколошких последица које се нагомилавају у сезонском раздобљу. Међутим, то се према 
Кожићу (Kožić, 2013) јавља као последица само уколико туризам у дестинацији није 
развијан на одрживи начин, те се последице сезоналности тако развијаног туризма јављају 
као позитивне и доприносе бољитку ресурсне основе.    

Уз природне вредности и туристичку сезоналност као издвојене битне 
детерминантне туризма северозападне Црне Горе, издвајају се и општи фактори кроз 
групу специфичних интерних особина подручја, који представљају и прагове ограничења 
од општег значаја за туристички развој подручја.  

Фактори који су од општег значаја за туризам подручја северозападне Црне Горе су 
демографски – дијапазон старосних контигената становништва (виталност); образовни 
контигенти становништва; изразита депопулација подручја; економски – лоши ефекти 
спроведене приватизације; партиципирање радно активног становништва у дијапазону 
привредних делатности са акцентом на туристичке делатности и у вези са тим, привредна 
виталност туристичких привредних субјеката; различитост степена значаја туризма као 
привредне делатности за појединачне општине-зоне подручја; друштвени – школски 
образовни профили за потребе туристичке привредне делатности заступљени у локалним 
образовним институцијама и донекле у вези са тим, могућности капацитета туристичких 
привредних субјеката у погледу апсорпције радне снаге; свест локалне заједнице у вези са 
последицама нелегалне градње по ресурсно развојну основу и ставови локалне заједнице 
према питању значаја одрживог развоја туризма у корист општег бољитка подручја. 
Дугорочно посматрано, специфичан природни фактор могу представљати утицаји 
различитих природних процеса на ледничка језера као природне туристичке вредности 
подручја. То су на пример негативни утицаји процеса засипања Модрог језера сипарским 
материјалом, затим флувијално-крашко дејство отока Пошћенског и Модрог језера на 
њихово ишчезавање, проширивање постојећих и отварање нових понора у Црном језеру 
услед крашке ерозије, утицаји хидрофилне вегетације на зарастање и ишчезавање 
Пошћенског, Рибљег и Валовитог језера и др.  
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Након дефинисања неких од фактора као прагова ограничења туристичког развоја 
северозападне Црне Горе, потребно је дефинисати низ мера и активности које се заснивају 
на актуелним појавама и процесима. Њихово спровођење би представљало предуслове, 
али добрим делом и услове потпуније реализације туристичког развоја северозападне 
Црне Горе као туристичке дестинације у којој се хотелијери и ресторатери јављају као 
произвођачи унутрашњег сегмента туристичке понуде, док се локалне туристичке 
агенције и нарочито туристички и планинарски водичи јављају као реализатори теренског 
дела туристичке понуде. Мере и активности се између осталог односе на потребу увођења 
нових технологија и трансфера знања (пословних и информационих) у већој мери него 
што је то случај; потребу постепене трансформације локализама; потребу ентузијастичког 
приступа код туристичких субјеката уз пуно идеја и нових информација у циљу 
реализовања развојне перспективе туризма. То је неопходно да би се позитивни ефекти 
који би из тога могли да проистекну (кроз утицај маркетинга као подразумевајуће 
логистичке подршке) одразили на развој и дизајнирање туристичке понуде и производа.  

Ради унапређења постигнућа у дестинацији подручја са аспеката туризма, као и 
унапређења међуодноса туризма и животне средине пожељни су: привлачење инвестиција 
кроз природне потенцијале уз поштовање стандарда планирања простора и животне 
средине; израженија координација између туристичких субјеката и НП „Дурмитор“ (за 
сада кроз Социоекономски форум); активнија улога НП „Дурмитор“ и одговарајућа 
децентрализација у односу на ЈП „Национални паркови Црне Горе“; квалитетнија заштита 
природе у оптерећеним зонама уз заустављање даљег притиска у већ девастираним 
природним зонама; израженије валоризовање амблема „Светска баштина“ („World 
Heritage“) и „MaB“ (UNESCO); побољшање елемената инфраструктуре подручја; значајно 
подизање квалитета и структуре у сегменту информацијско-комуникацијске технологије 
(ICT – Communication and Information Technologies) с обзиром на то да је интернет 
значајно средство привредне и друштвене делатности; редефинисање web сајтова 
локалних туристичких организација134 у којима би се требали имплементирати директни, 
корисни, свеобухватни и ексклузивни садржаји; креирање засебног (локализованог) web 
сајта НП „Дурмитор“ на платформи потребних садржаја135 у односу на постојећи 
прилично генерализовани web сајт ЈП „Национални паркови Црне Горе“; креирање web 
сајта предложене Регионалне туристичке организације уз потребу системског 
усклађивања секторских сајтова вишег нивоа у сегменту линкова; оптимизација 

                                                
 134 Засебан web сајт има ЛТО Плужине (http://www.pluzine.travel), док су ЛТО Пљеваља, Жабљакa и Шавника (чија ЛТО практично 
није активна) заступљене преко web сајта Националне туристичке организације Црне Горе (http://www.montenegro.travel). 
135 Требају се обухватити информације типа – како до парка; интерактивна мапа; истражите парк; планирање посете; важне/практичне 
информације; природне и културне вредности; радно време и цене; туристичка понуда (зимска, летња); смештај, угоститељство; 
програми за туристе; Центар за посетиоце; корпоративни идентитет и организација; тематске изложбе и манифестације; заштита 
природе и кодекси понашања; одељак за штампу; сервисни подаци – метеоролошки и др.; контакти; галерија; WebRotate 360 посматрач 
и видео садржаји као суштина висококвалитетне информације која се емитује ка крајњим корисницима - туристима и др. распоређеним 
у адекватне сегменте тако опредељеног web сајта.  
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одабраних web сајтова ради примарне доступности на интернет претраживачима (SEO136); 
партнерства са Асоцијацијом агенција авантуристичког туризма (АТТА)137 и 
Међународним друштвом екотуризма (TIES)138; увођење геопортала139 као електронске 
платформе северозападне Црне Горе и др. У вези са тим, треба имати у виду да је web 
портал/сајт често први контакт у пословној комуникацији који сам за себе шаље 
одговарајућу невербалну поруку при чему се туристички производ представља виртуелно 
на различитим просторним удаљеностима. Из тих разлога би део наведених активности 
утицао на систематичнији развој канала дистрибуције туристичког производа подручја, 
али и на уобличавање подручја као интегралне туристичке дестинације имајући у виду 
дијапазон мотивских, инфраструктурних и осталих различитости на простору подручја.  

Имплементирањем наведених активности реализовао би се и процес моделовања 
туристичке дестинације који би постепено могао довести до позиционирања туристичке 
дестинације северозападне Црне Горе са делимичним или потпуним својствима бренда 
који карактеришу специфичне и атрактивне природне вредности. У том смислу, 
промотивно афирмативни искорак у представљању дела подручја је био документарни 
филм „National Geographic Wild HD“140 „Wild Balkan“ (са спектакуларним визуелним 
детаљима Дурмитора и сегментима фауне и начина живота људи, величанственим бојама 
и врхунским звуком) реализован 2013. године као пројекат web портала 
www.balkansgeotourism.travel који је партнерски подржан од стране „National Geographic“. 
У сличном концептуалном смислу се издвајају и артефакти у активностима локалног 
академског сликара и уметничког фотографа Игора Шунтића кроз представљање 
визуелних вредности, живота и етнографије. Неке од тих активности су објављивање 
ауторске фотомонографије „Шавник – тајне природе“141; покретање арт пројект серијала 
„Katuns & Mountains – Photo story“; изложба фотографија „Дурмитор – природа, људи, 
живот“, као и организовање, може се рећи већ традиционалне, међународне уметничке 
колоније „Art in the Wild Beauty“.  

Са аспекта процеса моделовања туристичке дестинације као драгоцена 
информација се јављају резултати спроведеног анкетног истраживања међу туристима на 
подручју дестинације. То произилази из чињенице да се утисци туриста на специфичан 
                                                
136 Оптимизација сајта за претраживаче - SEO (Search engine optimatisation), представља скуп радњи и активности које се извршавају на 
самом сајту (on page optimisation) и ван сајта (off page optimisation) ради побољшања позиције сајта за задате кључне речи 
(http://www.optimizacijasajta.org). 
137 Асоцијација агенција авантуристичког туризма (АТТА) је основана 1990. године у Сијетлу, САД. Има више од 900 чланова у 80 
земаља широм света. Годишњи самит и регионални сусрети укључују умрежавања и партнерске услуге (http://www.adventuretravel.biz). 
138 Међународно друштво екотуризма (TIES) је основано 1990. године у Вашингтону, САД. Има чланове у више од 120 земаља широм 
света (http://www.ecotourism.org). 
139 Интернет сајт или еквивалентни портал који омогућава приступ сервисима за проналажење, преглед, преузимање, трансформацију и 
повезивање на свеобухватан начин путем интернета за професионалне кориснике, као и за широку јавност.  Према словачкој стратегији 
за геоподатке, геопортал је web сајт који делује као улаз према јединственом месту приступа ка више ресурса. То је web окружење које 
дозвољава организацији или заједници информатичких корисника и провајдера да удруже и деле садржај. Организован је као скуп 
линкова према другим сајтовима. Развој геопорталног концепта је започет 1994. године у Сједињеним Америчким Државама кроз 
развој националне инфраструктуре геопросторних података NSDI Clearinghouse Network и касније је током 2003. године реализован као 
део е-иницијативе Владе Сједињених Америчких Држава (http://www.geosrbija.rs). 
140 Nat Geo Wild HD је пуштен у Великој Британији у априлу 2009. године са плановима за проширење широм света 

(http://www.natgeotv.com). 
141 Награда Националне туристичке организације Црне Горе „Wild Beauty Award 2012“ за најбоље издање. 
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начин јављају као инструмент продаје након процеса њихове елаборације и валоризације 
од стране туристичких субјеката северозападне Црне Горе. Међу добијеним показатељима 
у истраживању битним за поменуте процесе елаборације и валоризације може се 
издвојити неколико њих као најзначајнијих. Као преовлађујући мотив доласка туриста у 
северозападну Црну Гору се издвајају рекреација (42,5%), одмор (26,0%), путовање 
(16,5%) и здравље (15,0%). Управо преовлађујући мотив рекреације која у себи садржи и 
авантуристичке елементе указује на најзначајније садржаје према којима је северозападна 
Црна Гора (Дурмитор као лајтмотив) препозната као дестинација од стране туриста, а на 
којима се у процесу стварања туристичког производа заснива њена туристичка понуда. 
Највећи део анкетираних туриста (60,5% узорка) је одсео на Жабљаку, потом у Пљевљима 
(13,0%) и у Плужинама (7,5%), док су преостали (19,0%) као место одседања навели 
„друго“. Такав избор туриста осим што указује на преференције туриста, потврђује да је 
Жабљак туристички пол развоја. Анкетирани туристи су у већем броју вишим оценама 
оценили елементе туристичке понуде који се заснивају на природним вредностима 
северозападне Црне Горе у односу на мањи број таквих оцена којима су оценили оне 
елементе туристичке понуде који се заснивају на антропогеним вредностима. Што се тиче 
оцене утисака од стране туриста према врстама посећених локалитета (природни, 
антропогени) међу првих десет најбоље рангираних локалитета је изражена превага 
природних локалитета у односу на антропогене локалитете (шест према четири) при 
чему је Црно језеро потврђено као најатрактивнији локалитет дестинације. Што се тиче 
зимског дела туристичке сезоне и Ски центра „Савин кук“, 41,0% анкетираних туриста од 
оних који су га посетили туристичку понуду оцењује као добру. Овде треба имати у виду 
да је свега 22,0% туриста из анкетног узорка навело да је посетило Ски центар „Савин 
кук“. Своје утиске боравком у северозападној Црној Гори, 35,0% анкетираних туриста је 
оценило као утиске „изнад очекиваних“, 30,0% анкетираних туриста као утиске „на нивоу 
очекиваних“ и 15,0% туриста као утиске „испод очекиваних“. При томе, 20,0% 
анкетираних туриста није нотирало своје утиске. И што је посебно значајно, готово 
половина, односно 49,0% анкетираних туриста је навело да би за одмор препоручило 
место у коме су боравили или подручје северозападне Црне Горе уопште. Уз то, 15,0% 
туриста из анкетног узорка би „можда“ препоручило место или подручје, док 13,0% 
анкетираних туриста не би дало препоруку. Приближно једна четвртина анкетираних 
туриста (23,0%) се није изјаснила. 

Тиме је уз остале сегменте спроведеног анкетног истраживања заокружена 
информација која се, као што је наведено, јавља као инструмент продаје при чему ће даље 
унапређење имиџа северозападне Црне Горе као дестинације детерминисати и израженије 
посете страних туриста у односу на остварене посете у протеклом периоду. У томе је 
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прилика северозападне Црне Горе за унапређењем имиџа и регионалне конкурентности142, 
јер се у мотивском погледу заснива на раритетним природним вредностима које 
представљају главни мотив кретања туриста.  

На потребу унапређења имиџа подручја као туристичке дестинације утичу или ће 
утицати захтеви туристичке тражње у погледу квалитета туристичке понуде (разлог 
доласка у детинацију) и сервиса туристичке понуде што је обележје које је у порасту 
(„value for money“). Интерес за унапређењем имиџа се огледа кроз потребу да се 
промишљеним радом задрже туристи који су већ посетили подручје северозападне Црне 
Горе на начин да их се придобије за наредне туристичке сезоне. Тиме се постиже висока 
стопа лојалности код „старих“ туриста и уз промотерски „word of mouth“ са њихове 
стране прогресивно повећава квантум туриста-посетилаца дестинације и самим тим 
финансијски бенефит за дестинацију. У супротном, ефекат мултиплицирања изостаје и 
услед тога дестинација у погледу броја посетилаца оквирно остаје на старом и практично 
само иновираном квантуму броја посетилаца-туриста. Стога су, у дисертацији приказани, 
подаци о оствареном туристичком промету у северозападној Црној Гори значајан и 
специфично мериторан показатељ. Из наведених података се запажа да су у 
северозападној Црној Гори у периоду 2007–2014. године боравили туристи са четири 
континента из око педесет земаља143, при чему су након домаћих туриста, најбројнији 
туристи из региона (Србија, Босна и Херцеговина, Словенија, Хрватска) уз туристе из 
Израела, Француске, Русије, Чешке Републике и Немачке. То даје смернице за даље 
промотивне активности на овим емитивним тржиштима, али указује и на емитивна 
тржишта на којима наведене активности треба покренути. Ово је значајно, јер добрим 
делом се ради о привлачењу пажње потенцијалних туриста из градских средина наведених 
земаља, при чему су у неким од њих присутна одређена индустријска загађења. Насупрот 
еколошким особеностима таквих средина су еколошке особености северозападне Црне 
Горе које карактеришу здрава домаћа храна, изворска вода и чист ваздух (изузев у 
Пљевљима са ближом околином) који су својеврсна инвестиција у здравље будући да 
природа као еликсир у значајној мери рехабилитује савременог човека, док на пример 
аутентични катуни упућују на традиционалну повезаност човека и природе са елементима 
номадског начина живота.   

Из наведених разлога је за развој туризма потребно потпуније и одрживо 
коришћење расположивих природних вредности кроз диверзификовано развијање 
селективних облика туризма. То је значајно и због тога што су мотивски разлози за 
кретњу туриста ка дестинацији (раритетне природне вредности) и заснованост туристичке 
понуде на природним вредностима практично најважнији фактори због којих је подручје 

                                                
142 Односи се на способност региона да креира високе вредности у областима запослености, стандарда и  квалитета живота, те да омогући одрживост тих 
вредности кроз стварање економских прилика и могућности свим својим становницима, у условима данашње интензивно глобалне економије (Cambridge 
Econometrics, 2003). 
143 Туристи из: Европе (Албанија, Аустрија, Белгија, Белорусија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Велика Британија, Грчка, Данска, Естонија, Ирска, 
Исланд, Италија, Летонија, Литванија, Луксембург, Мађарска, Македонија, Немачка, Норвешка, Пољска, Португалија, Румунија, Русија, Словачка, 
Словенија, Србија, Турска, Украјина, Финска, Француска, Холандија, Хрватска, Чешка Република, Швајцарска, Шведска,  Шпанија); Азије (Израел, Јапан); 
Северне Америке (Канада, Сједињене Америчке Државе); Аустралије и Новог Зеланда (Завод за статистику Црне Горе - Монстат, 2014).   
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северозападне Црне Горе предмет избора младих авантуристички оријентисаних туриста, 
туриста који имају малу децу, активних туриста у трећем добу и свих оних који примат 
дају одмору у природи. Насупрот таквим туристима су туристи који циљ и разоноду током 
свог одмора проналазе у метежу туристичких дестинација у којима се одвијају гламурозна 
дешавања често у затвореним “high tech“ просторима који су ентеријерски уређени према 
укусима модерног човека, при чему ови туристи, што је и разумљиво, нису циљна група 
туристичке дестинације северозападне Црне Горе. 

Све то наводи на закључак да само добро управљање развојем туризма са 
спровођењем низа наведених активности и мера као предлога апликативног карактера, 
може истовремено бити од користи како за економски раст, тако и за очување животне 
средине, геодиверзитета и биодиверзитета, као и културних специфичности северозападне 
Црне Горе. То је од нарочитог значаја ако се у обзир узме чињеница да преовлађујуће  
природне вредности овде представљају основу туристичке понуде и њеног унапређења, 
односно базу без које се програмске туристичке активности не могу организовати и 
понудити туристичком тржишту, а једино се очуваним природним ресурсима и 
вредностима кроз туристичку делатност дугорочно може стварати економска добит у 
корист локалне заједнице. 
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http://www.skyscrapercity.com 

http://www.spvz.hr 

http://staro.skijanje.rs 

http://www.strucnapljevlja.me 
http://www.summitpost.org 
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18. ПРИЛОЗИ 
 

Прилог 1. Анкетни упитник 
 

 
Поштовани,  
за потребе истраживања докторске дисертације мр Мића Срдановића која се односи на 
унапређење туристичке понуде и туристичких услуга у Пљевљима, Жабљаку, Плужинама 
и Шавнику најљубазније молимо да одвојите мало времена и одговорите на приложена 
питања. 

А Н К Е Т А  
 1. Пол                                                        □ М      □ Ж 

 2. Старосна доб                                              
      □ до 25  □ 26-35  □ 36-45   □ 46-55   □ 56-65  □ преко 65 

 3. Образовна структура                         
     □ ОШ    □ СС – ВШ     □ ВСС 

 4. Занимање                                                
    □ ученик/студент  □ незапослен  □ запослен  □ пензионер 

 5. Резидентна држава         
    □ Црна Гора  □ Србија   □ остале државе бивше СФРЈ _______    □ друго_________        

 6. Мотив доласка  
        □ одмор □ рекреација □ здравље □ путовање 

 7. Врста информације као фактор доласка  
     □ долазак поново   □ интернет    □ препорука познаника  
        □ сајам туризма      □ часописи и брошуре    □ остало               
 8. Одабрана врста превозног средства  
       □ аутомобил  □ аутобус  □ комбиновано са авионом □ комбиновано са возом  

 9. Број особа у вашој путничкој групи 
      □ 1 ili 2 особе  □ 3 особе  □ 4 особе  □ 5-10 особа   □ преко 10 особа 

10. Место одседања  
        □ Пљевља  □ Жабљак  □ Шавник  □ Плужине  □ друго 

11. Врста смештаја у коме одседате  
         □ хотел      □ изнајмљени апартман     □ соба у приватном смештају  
         □ камп            □ етно/еко село         □ сопствена кућа       □ кућа пријaтеља     
12. Квалитет смештаја  
         □ одличан □ веома добар  □ добар  □ лош □ веома лош 
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13. Оцените значај неких елемената туристичке понуде 
 □ веома висок □ висок □ средњи □ низак □ веома низак 

Планинарење      
Пешачење      
Бициклизам      
Рафтинг      
Риболов      
НП „Дурмитор“ 
(природњачка 
збирка) 

     

Гастрономија      
Информације 
за туристе 

     

Трговине      
Квалитет 
путева 

     

Културне 
вредности 

     

Програми за 
децу 

     

Програми за 
лоше време 

     
 
 
14. Оцените квалитет неких елемената туристичке понуде 
 □ веома висок □ висок □ средњи □ низак □ веома низак 

Планинарење      
Пешачење      
Бициклизам      
Рафтинг      
Риболов      
НП „Дурмитор“ 
(природњачка 
збирка) 

     

Гастрономија      
Информације 
за туристе 

     

Трговине      
Квалитет 
путева 

     

Културне 
вредности 

     

Програми за 
децу 

     

Програми за 
лоше време 
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15. Уколико сте посетили неки од наведених локалитета  
      - искажите утиске додељивањем оцена (1-5) 

 1 2 3 4 5 
1 Боботов Кук      
2 Савин кук и његово подножје      
3 Шарени пасови      
4 Ледена пећина      
5 Предели Косанице      
6 Предели планине Сињајевине      
7 Црно језеро      
8 Змијиње језеро      
9 Зминичко језеро      

10 Вражје и Рибље језеро      
11 Пивско језеро      
12 Кањон Таре      
13 Кањон Невидио      

 1 2 3 4 5 
14 Урбани амбијент Пљеваља      
15 Манастир Св.Тројице      
16 Хусеин пашина џамија      
17 Завичајни музеј у Пљевљима      
18 Парк Водице      
19 Мост на Тари      
20 Манастир Св.Арханђела Михаила      
21 Маузолеј палим Дурмиторцима      
22 Спомен комплекс у Долима      
23 Манастир Пива      
24 Спомен парк „Вукови корени“      
25 Манастир Подмалинско      
26 Спомен кућа бана Новице 

Церовића 
     

 
16. Уколико  сте уназад  три  године  боравили  најмање  једном  у Ски  
центру  „Савин  кук“ на  Жабљаку, оцените  његову зимску туристичку 
понуду 
         □ одлична  □ веома добра □ добра □ лоша □ веома лоша 
17. Уколико  нисте  боравили  у Ски  центру „Савин  кук“ да  ли  би  сте  
га  посетили   
          □ ДА  □ НЕ  □ МОЖДА 

18. Ваше  утиске  током  досадашњег боравка  оцењујете  као  утиске ...  
            □ изнад очекиваних    □ на нивоу очекиваних   □ испод очекиваних 
19. Посећено  место/подручје  ћу препоручити  по  завршетку одмора 
           □ ДА   □ НЕ   □ МОЖДА                                                                                 
                                                                                                                                                     верзија _српски 

    Хвала на пажњи и одвојеном времену! 
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Извод:  
ИЗ У овој дисертацији су студиозно сагледане могућности унапређења туристичке понуде 
северозападне Црне Горе (општине Жабљак, Пљевља, Плужине, Шавник) на бази 
недовољно искоришћених природних туристичких вредности. Управо разноврстан, 
хоризонтално и вертикално рашчлањен рељеф и веома сложен геолошки састав, 
специфичне климатске карактеристике, потом реке и бројна планинска језера, те богат 
биљни и животињски свет, представљају оне природне вредности које потенцијално чине 
основу унапређења туристичке понуде овог дела Црне Горе базираног и на заштићеним 
природним добрима (Национални парк „Дурмитор“, Регионални парк „Пива“). Посебан 
акценат је дат у сагледавању и оцени нивоа искоришћености природних туристичких 
вредности, као примарних туристичких мотива у границама истраживаног простора. 
Истовремено су уз процену и вредновање ових ресурса предложене поједине активности 
за њихово квалитетније уклапање у туристичку понуду северозападне Црне Горе. 
Реализација таквих активности би требала утицати на унапређење туристичке понуде које 
се може постићи, генерално само развојем туризма који је у сагласности са еколошким 
нормама, нарочито ако се имају у виду постојећа заштићена природна добра на територији 
подручја. Такође је у разматрању наведене проблематике презентовано актуелно стање 
постојеће укупне туристичке понуде истраживаног подручја која укључује или би требала 
укључивато поједине антропогене вредности. Оне практично нису укључене у понуду 
локалних туристичких агенција, с обзиром на то да су агенције готово искључиво 
усмерене на програме валоризације природних вредности (рафтинг, планинарење и др.). 
Ове вредности јесу основа унапређења туристичке понуде подручја, али су антропогене 
вредности њена потенцијално адекватна допуна која уз одговарајуће активности 
надлежних субјеката може утицати једним делом на садржајну диверзификацију 
туристичке понуде подручја. SWOT анализом се кроз њене саставне факторе указало на 
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значајне претпоставке у формирању туристичке понуде истраживаног подручја, као што 
се указало и на прагове ограничења, али и на могућности које могу послужити за умањење 
или превазилажење неких од њих. За реализацију тих могућности је потребна свест 
локалне заједнице о томе да се резултати појединих негативних процеса на делу подручја 
(изразити пример НП „Дурмитор“) који су мотивисани краткорочним потребама морају са 
аспекта квалитета природних вредности, одразити на исте кроз дугорочне импликације. 
Осим овом анализом, значајна сазнања су добијена и из анкетног истраживања 
спроведеног на узорку од 200 случајно изабраних туриста на више локација унутар 
подручја. Резултати овог истраживања су послужили као веома валидан индикатор 
предности и недостатака актуелне туристичке понуде, али и нивоа задовољства 
анкетираних туриста чиме је такође указано на смернице унапређења појединих сегмената 
туристичке понуде. Наглашеним апликативним карактером овај део истраживања пружа 
одговарајући информативни допринос надлежним туристичким субјектима којим се 
указује на анкетним истраживањем утврђен степен афирмативности места, односно 
подручја у целини. Истовремено, резултати поменутог истраживања пружају, између 
осталог, и значајне информације које се односе на остварен квалитет, као и на израженије 
преферирање неких сегмената туристичке понуде при чему исто може послужити делом и 
као полазна основа у прилагођавању појединих сегмената понуде потребама туриста.  
Истраживањем у оквиру израде дисертације је констатоватована присутност одређене 
дискоординације услед различитости у нивоима надлежности и неуједначености у погледу 
централизације/децентрализације управљања над појединим организационим субјектима. 
У вези са тим, а на основу резултата проистеклих из целокупно спроведеног истраживања 
кроз интердисциплинарни приступ дошло се до сагледавања потребе реализације више 
конкретних мера међу којима је једна од њих потреба формирања Регионалне туристичке 
организације што је једна од предиспозиција које су од значаја у просецу бољег 
позиционирања истраживаног подручја као туристичке дестинације.   
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Note: 
N 
 
Abstract:  
AB The dissertation deals with the advancement possibilities of tourist offer in north western 
part of Montenegro (municipalities of Žabljak, Pljevlja, Plužine, Šavnik) based on insufficiently 
utilised natural tourism values.  Natural tourism values such as diverse, horizontally and 
vertically segmented relief, extremely complex geological formation, specific climate features, 
rivers and numerous mountain lakes, bio-diversity of flora and fauna form the prospective 
ground for tourism offer advancement in this part of Montenegro jointly with protected natural 
assets (National Park Durmitor and Regional Park Piva). There is special emphasis on 
comprehension and evaluation of utilization level of natural tourism assets, as primary tourist 
motives within the boundaries of the researched area. Simultaneous to estimation and evaluation 
of the resources, certain activities have been proposed for their qualitative integration into the 
tourist offer of north western part of Montenegro. Realisation of the activities should impact the 
tourist offer advancement that can be achieved only by means of tourism development that is in 
concordance with ecology principles, especially related to existing natural assets of this area. 
Moreover, the study of the issues describes the current condition of the total tourist offer which 
implies or should imply certain anthropogenic values of the researched area. In practice 
anthropogenic values were not included into the offer of the local travel agents. Instead, there 
was exclusive orientation towards the valorisation programmes of natural values (rafting, 
mountaineering, etc.). Natural values do create the basis for tourist offer advancement in the 
area, but anthropogenic values create prospective adequate complement to the tourist offer which 
together with appropriate activities of the subjects in charge may in return partly impact the 
content diversification of the tourist offer in the area. SWOT analysis by means of its constituent 
factors specifies the presuppositions in tourist offer creation of the researched area, identifies 
restriction factors and also the possibilities that may help to alleviate or surpass some of them. 
Furthermore, the realisation of the possibilities demands higher awareness of the local 
community on the issue that the results of certain negative processes in the part of the researched 
area (prominent example National Park Durmitor) motivated by short-termed needs must have 
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long-termed impact on natural values in terms of quality. Apart from this analysis, important 
findings have been obtained by the questionnaire conducted on the sample of 200 randomly 
selected tourists on several locations within the area. The results of the research serve as a valid 
indicator of strengths and weaknesses of the current tourist offer and the level of satisfaction of 
the respondents, which also indicates the directions for future improvement of certain segments 
within the tourist offer. This part of the research offers appropriate informative contribution to 
the tourism subjects by means of its highlighted applicative potential and defined level of 
affirmative features of the total area. At the same time the results of the research offer significant 
information on the achieved quality level and preferred segments of tourist offer that may partly 
serve as the basis for adaptation of certain segments within the offer to tourist needs. 
The research conducted for doctoral thesis highlighted certain discoordination due to differences 
between the levels of responsibility and unevenly centralised/decentralised management of 
organisational subjects. Related to this and based on the results of the research based on 
interdisciplinary approach several measures have been highlighted, among which the need to 
form Regional tourist organisation as one of the predispositions for the process of better 
positioning of the researched area as a tourist destination. 
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