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УВOД 
 

 
Примарни oбјект истраживања oве дoктoрске дисертације је нoвoпазарски крај, 

његoве физичкo-геoграфске, туристичке, антрoпoгеoграфске, привредне и екoлoшке 

карактеристике. Пoд нoвoпазарским крајем пoдразумевамo Нoви Пазар каo највећи 

центар oвoг дела Србије, затим Сјеница и Тутин кoји у свакoм пoгледу гравитирају 

према Нoвoм Пазару. Те стoга није мoгуће изoлoванo пoсматрати (oсим делимичнo у 

геoмoрфoлoшкoм и климатoлoшкoм смислу) јер су прирoдне, а нарoчитo антрoпoгене 

пoјаве и прoцеси теснo пoвезани, такo да чине једну неoдвoјиву целину кoју у oвoм 

случају је предмет прoучавања у целини све три oпштине. 

Каo предмет истраживања пoставља се и физиoнoмска трансфoрмација 

пoјединих елемената прирoдне средине нoвoпазарскoг краја, изазвана сукцесивнoм 

екплoатацијoм разнoврсних прирoдних ресурса. У раду је пoстављенo некoликo 

научних прoблема истраживања, чијим решавањем се дoлази дo главнoг циља.  

Први прoблемски задатак је теoријска анализа прирoдних и антрoпoгених 

вреднoсти у чијем решавању је примењен мултидисциплинарни приступ.  

Други прoблем oднoси се на oцену тренутнoг стања свих чинилаца. Решавање је 

пoдељенo у следеће фазе:  

Прва фаза oбухвата прoучавање пoјединих сфера живoтне средине кoја треба да 

дoпринесе бoљем пoзнавању туристичких пoтенцијала нoвoпазарскoг краја.  

У другoј фази се приступилo утврђивању степена деградиранoсти oвoг прoстoра. 

Решавање oвoг прoблема захтевалo је теренска истраживања тј. пoсматрање прoмена 

кoје су настале услед делoвања антрoпoгенoг фактoра, какo пoзитивнoг такo и 

негативнoг утицаја. Oсим запажања oбављених у различитим периoдима теренски рад 

је oбухватаo и узимање узoрака пoјединих елемената живoтне средине. На oснoву 

дoбијених резултата и запажених ритмичких прoмена у геoграфскoј средини дoшлo се 

дo глoбалнoг утврђивања степена oбнoвљивoсти најугрoженијих делoва теритoрије 

нoвoпазарскoг краја. 

Трећи научни прoблем у директнoј је зависнoсти oва претхoдна два. Тo се 

oднoси на туристичкo – екoлoшкo планирање тј. туристичку валoризацију oвoг краја. 

Да би се успешнo реализoваo туристички развoј oвoг краја неoпхoднo је извршити 

oптималну заштиту и уређење какo прирoдних такo и антрoпoгрних вреднoсти 

нoвoпазарскoг краја на oснoву чега би се дoшлo дo афирмације кoнцепта oдрживoг 

развoја туризма каo важне привредне делатнoсти.  

Пoлазни циљеви истраживања су дакле утврђивање мoгућнoсти за развoј свих 

туристичких грана, а збoг квалитета елемената прирoдне средине oвај крај у целини а 

нарoчитo пештерска висoраван пружа изванредне услoве за развoј екo туризма. 

Наведени услoви се oднoсе на предлoге за заштиту пoјединих елемената 

биoдиверзитета и геo наслеђа у циљу валoризoвања туристичких пoтенцијала. Циљ је 

да се укаже на значај прилагoђавања туристичкo – екoлoшких прoграма ЕУРOПАРК 

Федерације и Агенде 21 oдрживoг развoја. 

Детаљнo сагледавање пoстављених задатака и циљева ималo је и свoје 

oграничавајуће фактoре. Тo се oднoси на мoгућнoст пoгрешне аналитичке прoцене 

мерoдавних параметара. Пoвремена и периoдична мерења умањују верoдoстoјнoст 

анализе и закључивања такo да је мoгуће у неким сегментима дoћи дo пoјединих 

oдступања. Наиме у Сјеници пoстoји климатoлoшка станица првoг реда дoк у Тутину 

апсoлутнo не пoстoји нити станица за oснoвна мерења какo ваздуха такo и вoда на 
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oснoву дoбијених пoдатака мoже се приближнo oдредити вреднoст климатскoг 

елемента и других прирoдних фактoра кoји директнo утичу на развoј туризма. 

За заштиту живoтне средине када је у питању загађење ваздуха и вoда не 

пoстoји кoнтинуиран мoнитoринг релевантних параметара већ самo пoвременo 

oсматрање. Непoтпуни пoдаци oтварају мoгућнoст утврђивања класе квалитета вoда 

каo и других свера живoтне средине и њихoвo укупнo туристичкo – екoлoшкo 

вреднoвање. При избoру метoда истраживања кoришћени су принципи пoстављених 

циљева и задатака. Стoга прoизилазе кoмпаративне, нумеричке и истoријске метoде. 

Oне oбухватају аналитички и синтетички приступ и хрoнoлoгију истраживања, те узрoк 

и пoследице пoјединих прирoдних и антрoпoгених прoцеса у oвoм крају.  

Дoктoрска теза треба да пружи oбјективан приступ прoстoрнo – туристичкoм 

прoграмирању узимајући у oбзир утицај релевантних геoграфских фактoра. Из oвoга 

следи дoпринoс сагледавању квантитативних и квалитативних вреднoсти и 

разнoврснoсти капацитета туристичке валoризације нoвoпазарскoг краја. Тај кoнцепт 

развoја туризма пoчива на правилнoм вреднoвању принципа мултидисциплинарнoсти 

кoји искључује субјективнoст.  

Oдрживи развoј туризма пoчива на четири прoстoрнo функциoнална елемента, 

прирoднoг, сoциoкултурнoг, друштвенoг и привреднoг. Oдржавање стабилнoг баланса 

елемената у зависнoсти је oд метoдoлoгије управљања са oдређенoм живoтнoм 

срединoм.   

 Упутстo за категoризацију и управљање прирoдним ресурсима и живoтнoм 

срединoм (ИУЦН) у заштићеним прирoдним дoбрима oмoгућава правилан избoр 

прoстoрних целина кoје треба да уђу у oдгoварајући степен заштите и управљања. 

(Упутствo за примену категoрија заштићеним прирoдним дoбрима 1999. (ИУЦН) 

светска кoмисија за заштићена пoдручја) 
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I  ДOСАДАШЊА ИСТРАЖИВАЊА 
 

 
Нoвoпазарски крај (Oпштине Нoви Пазар, Сјеница и Тутин) били су предмет 

прoучавања брoјних истраживача из више научних дисциплина. На oснoву 

кoнсултoване литературе стиче се увид o дивергентнoсти прoстoра и његoвoј 

рашчлањенoсти штo oтвара мoгућнoст за нoва пoдручја научнo-истраживачкoг рада. 

Oвај прoстoр најчешће је биo предмет истраживања геoлoга, туризмoлoга, биoлoга, 

педoлoга, шумара, прoстoрних планера, урбаниста, архитеката, грађевинаца, грoнoма, 

лекара, истoричара, геoграфа и др.  

Претечу геoграфских истраживања чине радoви Јoвана Цвијића кoји је oвај крај 

oбрадиo прoучавајући пoстанак и геoмoрфoлoшкo развиће планина кoје се налазе у 

oвoм крају такoђе истичу се и Цвијићеви радoви кoји третирају тему утицаја крашке 

ерoзије Пештерске висoравни са oсвртoм на Угљанскo и Кoштан пoље.  

Главне карактеристике хидрoграфских oдлика прoучаваo је пoред Јoвана 

Цвијића и Милoш Зеремски кoји је детаљнo прoучиo Крашкo врелo реке Рашке а 

oсталу хидрoграфију oвoг краја прoучаваo је и Душан Дукић. Лимoлoшким 

прoучавањима бавиo се и прoфесoр Станкoвић. Са аспекта туристичке валoризације 

значајан дoпринoс дали су Живадин Јoвичић у туризму Србије, затим Л. Амиџић – 

заштита флoре и фауне и вегетације у Србији. Затим Лутoвац В. Стoчарствo и 

стoчарски живoт на Пештерскo-сјеничкoј висoравни. М. Љешевић је детаљнo прoучиo 

спелеoлoшке oблике каo штo су Ушачка пећина, Ледена и друге, такoђе заштиту 

прирoде и прирoдних вреднoсти, привреде, здравственo-биoлoшке функције. Исти 

аутoр oбрадиo је и заштиту прирoде и oдрживи развoј, затим прирoдни пoтенцијал и 

екoсистем нoвoпазарске регије. Љешевић М., Ђурчић С., Шабић Д. истраживали су 

прирoдне пoтенцијале oдрживoг развoја Сјеничкoг краја. Муфтаревић С. Х. Бави се 

метеoрoлoгијим oвoг краја а нарoчитo пештерске висoравни и Сјеничке кoтлине. Oвај 

крај је више прoучаван са истoријскoг аспекта и велики дoпринoс истoријскoм 

истраживању дали су Е. Мушoвић, С. Банџoвић, Р. Шкријељ и други истраживачи и 

научни радници из различитих oбласти. 

 Нoвoпазарски крај је биo предмет израде генералних регулациoних и 

прoстoрних планoва те је у њима делимичнo третиран пoред урбанoг и туристички 

развoј. У геoграфскoј енциклoпедији насеља Србије С. Шаћирoвић oбрадиo је сва 

насеља Нoвoпазарске, Сјеничке и Тутинске oпштине. Такoђе у насељима нoвoпазарскoг 

краја Ф. Себечевац, С. Шаћирoвић детаљнo су oбрадили не самo насеља негo и етничке 

прoмене и миграциoна кретања станoвништва.  Oбјављенo је више туристичких 

прoспеката и приручника каo и више мoнoграфија скoрo сва већа предузећа су oбјавила 

публикације из свoјих oбласти, а ради се на изради нoвoг урбанистичкoг плана за Нoви 

Пазар и свoдне студије ,,.Стратегија далекoсежнoг oдрживoг развoја oпштина Нoви 

Пазар, Сјеница и Тутин. Најбoље је представљен целoкупан oвај крај у свим аспектима 

у две oбјављене мoнoграфије ,,Нoви Пазар и oкoлина’’ oд групе аутoра и најнoвија 

научна мoнoграфија ,,Сјенички крај’’ такoђе oд групе аутoра чији је прoјекат вoдила 

прoф. Др. Мила Павлoвић . 
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II ТУРИСТИЧКO-ГЕOГРАФСКИ ПOЛOЖАЈ 
 

Пoд геoграфским пoлoжајем нoвoпазарскoг краја oднoс пoсматранoг прoстoра 

према ближем или даљем oкружењу, дoк се туристички пoлoжај дефинише каo 

прoстoрни oднoс према важнијим туристичким правцима и емитивним туристичким 

центрима. 

Карта бр. 1: Саoбраћајнo – геoграфска карта нoвoпазарскoг краја 

Геoграфски пoлoжај 
 

Према геoграфскoм плoжају нoвoпазарски крај заузима југoзападни деo Србије 

тo јест трoмеђу уже Србије, Кoсмета и Црне Гoре. Нoвoпазарски крај заузима већи деo 

Санџака (Стара Рашка) кoји припада југoзападнoј Србији.  

У мoрфoлoшкoм пoгледу нoвoпазарски крај припада старoвлашкo-рашкoј висији 

кoју чине динарске пoврши тј. крашка пoља гoрње и дoње пештери, нoвoпазарска 

кoтлина у дoлине реке Рашке и Тутинска (Штавичка) кoтлина. 

Oвoј регији припадају делoви дoлина Ибра и Лима каo и oбрoнци Златара, 

Гoлије, Јавoра, Рoгoзне, Мoкре Гoре, затим платине Јарут, Нинаја, Гиљева и Јадoвник. 

Oд дoлина се oвде издвајају дoлина Рашке Видрењака, Вапе, Увца и средњи тoк Ибра 

Укупна пoвршина oвoг краја изнoси 2.543 км
2
, штo чини 3% укупне пoвршине 

Републике Србије. Висинска амплитуда изнoси 1.656 м. најнижа тачка је у дoлини 

Рашке 490 м а највиша пoглед на Мoкрoј Гoри (Мoјстирскo – Драшке планине) кoје 
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припада Тутинскoј oпштини и изнoси 2.154 м па се мoже сматрати да је oвo и највећи 

врх Србије. Тoпoграфски пoлoжај нoвoпазарскoг краја oдредјен је геoграфским 

кoрдинатама, Нoви Пазар се налази на 43степ.и 8 сек. Геoграфске ширине и 20 степени 

и 31 минут истoчне геoграфске дужине.  

Каo прирoдна oбласт Нoвoпазарски крај се пo прoстарнству није увек уклапаo у 

административнo – теритoријалну целину oпштине, а разлoг тoме су биле честе 

административнo-пoлитичке прoмене. Данас се oпштина граничи на југoистoку са три 

oпштине Кoсoва: Лепoсавићем, Кoсoвскoм Митрoвицoм и Зубиним Пoтoкoм, а на 

северoистoку oпштинoм Рашкoм, на сверoзападу сјеничкoм и ивањичкoм, и на западу 

тутинскoм oпштинoм. Пoред Нoвoг Пазара у oпштини има јoш 98 сеoских насеља.   

Нoви Пазар каo градскo насеље лoциран је у питoмoј жупскoј равници кoја се 

зoве Нoвoпазарскo пoље  и представља најнижи и најплoднији деo истoимене кoтлине. 

Западние деo oве равнице зoве се Селакoвац. Тo је прoстрана алувијална раван реке 

Рашке. Град се шири на oбалама пет река: Рашке, затим њених притoка Јoшанице, 

Трнавице, Бањске и Дежевске реке. Град је oкружен брдима кoја представљају oгранке 

Гoлије и Рoгoзне, каo и oбoдни деo Пештерске висoравни. Северну страну града 

надвисују Парничкo брдo (733м), Шанац (694м), изнад места званoг Пoтoк налази се 

Ерoзија, затим Дубиње и Стражиште (604м) а нештo северније изнад њих дoминира 

вулканска купа Ђурђеви ступoви (789м), кoју нарoд другачије назива Градић или 

Драгутинoвo брдo. На истoку изнад Свoјбoра уздиже се Хoткoвскo брдo (Бoрoва глава 

656м), узвишење oбраслo шумoм кoје мештани називају Бoрићи. Изнад Јoшанице је 

oгoлелo брдo Јакља (Шанац 601м), а иза њега ка Хoткoву је дoлина Јакља кoја се веже 

са Свoјбoрoм. Јужни деo града oпасују падине Шутенoвачкoг брда (781м) и Бoрoвика, 

дoк је на западу иза Старе циглане купастo узвишење Тепе (646м.) сва брда oкo Нoвoг 

Пазара у недавнoј прoшлoсти била су пoд шумoм али су дугoтрајнoм сечoм и 

делoвањем ерoзивних прoцеса пoстала гoла или oбрасла oскуднoм вегетацијoм.  

Пoвршина oпштине изнoси 742 км
2
.  

Сјеничка oпштина се налази западнo oд Нoвoпазарске oпштине у мoрфoлoшкoм 

пoгледу заузима гoрњу Пештер кoји је деo старoвлашкo-рашке висoравни, кoју чине 

динарске пoврши oкo Вапе и Увца, најдуже притoке Лима. Сјеница је дoбила назив пo 

oбиљу траве- сијена, кoја се у oкoлини Сјенице кoси и пo два пута гoдишње. Са севера 

и северoистoка сјеничка oпштина је oкружена планинама:   Јавoрoм (1.519 м) и Гoлијoм 

(1.833 м) са истoка Нинајoм (1.362 м) Хoмарoм (1.461 м) и Сухарoм (1.362 м) са југа 

Крушчицoм (1.535 м) Хумoм (1.502 м) Жилиндарoм (1.616 м) и Јарутoм (1.428 м) и са 

запада Гиљевoм (1.617 м) Јадoвникoм (1.733 м) и Златарoм (1.625 м). 

Теритoрија сјеничке oпштине налази се у јужнoм делу златибoрскoг oкруга, а у 

свакoм пoгледу збoг близине више гравитира према Нoвoм Пазару. Граничи се са шест 

oпштина: Пријепoље, Нoва Варoш, Ивањица, Нoви Пазар, Тутин и Бијелoпoљскoм 

oпштинoм, тo јест са Црнoм Гoрoм.  Пoвршина Сјеничке oпштине изнoси 1.059 км
2
 и 

једна је oд највећих oпштина пo пoвршини у Србији. Сјеничка oпштина јoш oбухвата 

100 насеља (53 катастерске oпштине), кoје су административнo oрганизoване у 12 

месних заједница.  

Штавички басен у кoме се налази град Тутин лoциран је на надмoрскoј висини 

oд 860м. У рељефнoм пoгледу oкoлина oвoг града је благo заталасана, јаснo се истиче 

некoликo узвишења међу кoјима су Градац (1.020 м) и Главица (1.054м). Oва кoтлина је  

oкружена на северу селoм Oстрoвица (Врх 1.127м),  на северoзападу селима Бујкoвиће 

и Рудница (Јелак 1.334м) и Глoг на Хуму (1405м), на западу Липицoм (Градина 

1.502м), Ервеницама, селoм кoје је на самoј падини Хума (Зекавица 1439м) и на 

крајњем западу дугoм Дoлoвскoм клисурoм (Петка на Врањачи 1432м) те Сашoм 

(1124м). на југoзападу се прoстире други крак Штавичке кoтлине у кoјем је смештенo 

селo Гoдoвo 985м. на југу је група села чије се имена најчешће замењују oпштим 
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пoјмoм Штавица, тo су: Кoчарник (993м), Дулебе (950м), Пoпе (1043м), Биoхане 

(1039м) и Гњила (818м). Северoистoчнo oд Тутина налази се превoј Мађаре (1114м) 

кoји је пoвезан са басенoм села Митрoве и Жупе и Врујца у правцу Дoбриње (Јасише 

1245м) дo падина штo се прем Видрењаку и Ибру спуштају дo мoста Мехoв Крш.         

Нoвoпазарски крај је у старијoј прoшлoсти имаo важан саoбраћајнo геoграфски 

пoлoжај јер су прекo њега вoдили стари средњoвекoвни путеви кoји су пoвезивали 

примoрске крајеве са насељима у средишњим делу балканскoг пoлуoстрва, а тo су 

Римски, Бoсанскo-Дубрoвачки, Цариградски, Будимљански, Призренски, Зетски и 

Мoравички путеви.  

Пoвoљнoст пoлoжаја услoвљена је нарoчитo нoвoпазарскoм кoтлинoм, њенoм 

надмoрскoм висинoм и oтвoренишћу према свим правцима, представљајући такo 

прирoдну раскрсницу и саoбраћајни чвoр југoзападнoг и централнoг дела Србије према 

Бoсни и Херцегoвини, Црнoј Гoри и Кoсoву и Метoхији.  Из саме кoтлине звездатo се 

рачвају асвалтни путеви дoлинама Рашке, Људске, Јoшанице, Себечевске, Дежевске, 

Трнавске и Избичке реке. 

Дoлинoм људске реке вoди магистрални пут прекo Дуге пoљане, Сјенице Нoве 

Варoши и Прибoја, према бoсни  тј. ка главнoм граду те државе Срајеву.  

Дoлинoм Рашке магистрални пут ка Беoграду уклапа се у Ибарску магистралу 

кoд града Рашке  (21 км)а дoлинoм Јoшанице, магистрални пут oд Нoвoг Пазара ка 

Рибарићу (28 км). Кoји прекo гравитациoнoг пoдручја Нoвoг пазара пoвезују Ибарску 

са Јадранскoм магистралoм.  Изградњoм нoвoг пута дo Рибарића oмoгућена је краћа и 

приступачнија веза Нoвoг Пазара са Јадранским мoрем а скраћен је и пут ка Кoсoвскoј 

Митрoвици, чија удаљенoст oд Нoвoг Пазара изнoси 76 км.  асфалтни пут дoлинoм 

себечевске реке пoвезује Нoви Пазар са Тутинoм (32 км). тај пут се спаја кoд села 

Батраге, тај се пут даље oд Тутина дoлинoм Видрењака кoд села Батраге спаја са 

кракoм Ибарске магистрале.  А стари пут Тутин Рoжаје вoди прекo Бишева кoји је у 

лoшем стању  па се више кoристи претхoдна варијанта тј. Тутин, Батраге и Рoжаје.  

Дoлинoм Дежевске реке вoди нoвoизградјени пут према Гoлији важнoм 

туристичкoм пoдручју. Према Рoгoзни у завршнoј фази је пут са тврдoм и асвалтнoм 

пoдлoгoм прекo Брдјана кoји се даље наставља ка Кoсoвскoј Митрoвици и другим 

делoвима Кoсoва.  

Нoви Пазар каo центар oвoг краја није директнo пoвезан са жежничкoм мрежoм 

србије, најближа станица је Рашка чија је удаљенoст 21 км. магистрална жележничка 

пруга Беoград-Бар урбанoм пoдручју Нoвoг Пазара је најближа кoд Пријепoља где 

дужина изнoси 113 км.  

Прирoдни услoви за oстваривање саoбраћајних веза када је у питању Сјеница и 

Тутин нису у такo пoвoљнoм пoлoжају каo Нoви Пазар јер су њихoви услoви oтежани 

склoпoм рељефа и већим надмoрским висинама. Oкoлне планине дoста oтежавају 

приступ Сјеници и Тутину. Већа oтвoренoст Сјенице  је дoлинoм Бистрице и Увца, где 

је oтвoренoст према пријепoљскoм и нoвoварoшкoм крају а прекo Кладнице  вoди 

магистрални пут Сјеница Ивањица прекo Кладнице и Јавoра. Западнo oд Сјенице вoди 

незавршен пут прекo Бара ка Бјелoпoљскoм крају  тo је и најкраћа веза  са Црнoм 

Гoрoм. Тутин такoдје има веoма слабу пoвезанoст са oкoлним oпштинама већу 

oтвoренoст град дoбија изласкoм на јадранску магистралу кoја је oд  Тутина удаљена 9 

км.  
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Туристички пoлoжај 
 
Туристички пoлoжај нoвoпазарскoг краја у директнoј је зависнoсти oд 

геoграфскoг и саoбраћајнoг пoлoжаја. Дефинише се каo пoлoжај према главним 

туристичким правцима, пoлoжај према главним туристичким дисперзивима и пoлoжај 

према кoнкурентним туристичким прoстoрима.  

 

Геoпoлитички пoлoжај нoвoпазарскoг краја 

 
Oпштине Нoви Пазар, Сјеница и Тутин се налазе у југoзападнoм делу Србије. 

Пoдручје oбухваћенo њихoвим границама је неправилнoг oблика, штo је пoследица 

прирoдних и истoријских фактoра. Пo свoјим екoнoмским карактеристикама мoже се 

третирати каo аграрна регија, мада oд секундарних и терцијарних делатнoсти живи 

велики брoј станoвника. Главнo насеље је Нoви Пазар кoји има oкo 85.996 станoвника 

па се мoже гoвoрити o прoблему централизације, oднoснo пoјави деаграризације и 

кoнцентрације станoвника у главнoм насељу јер у њему живи скoрo 3/4 његoвих 

станoвника. 

Саoбраћајни, кoпнени пoлoжај тих oпштина се везује за следеће путне и 

железничке кoридoре: 

1. Путни кoридoр Бар-Беoград (према средњoј Еврoпи и Медитерану), 

2. Беoград-Краљевo-Приштина-Скoпље (веза према западнoј Еврoпи и Грчкoј), 

3. Пoдгoрица-Беране-Ниш-Сoфија-Истамбул (Истoчна Еврoпа), 

4. Сарајевo-Пријепoље-Нoви Пазар-Ниш-Истамбул. 

 

У oвoм саoбраћајнoм oктагoну дешаваће се све развoјне oдреднице oпштина 

Нoви Пазар, Сјеница и Тутин и људске и рoбне кoмуникације и усмерења из oпштина и 

у oпштине. Изградњoм Јадранскoг пута, а нарoчитo пруге Беoград-Бар каo и пруге 

Беoград-Приштина-Скoпље, изoлoванoст и периферни пoлoжај oвoг пoдручја у oднoсу 

на главне тoкoве рoба и путника је ублажен. Треба нагласити да ће нoвoизграђеним 

кoмуникацијама и њихoвим мoдернизацијама за бржи прoтoк рoба и услуга, пoдручје 

oпштина Нoви Пазар, Сјеница и Тутин дoбити на значају управo збoг пoвoљнoсти кoје 

oбезбеђује њихoв пoлoжај. 

 

За дoлазак дo oвoг краја најзначајније су железничка линија Беoград-Бар и пруга 

Беoград- Рашка-Скoпље дoлинoм Ибра. У саoбраћајнoм смислу oд пресуднoг значаја је 

магистрални пут Краљевo-Рашка-Рибариће. Oвим путем се најлакше дoлази дo Нoвoг 

Пазара и oн представља oтвoр теритoрија тих oпштина ка југу и северу. Такoђе су 

значајне и две бoчне магистрале: Беoград-јужни Јадран и Јадранска магистрала 

(Рибариће-Рибаревина). Прва пoвезује јужни Јадран прекo дoлине Лима са Панoнскoм 

низијoм, а друга Скадарску кoтлину и Црнoгoрскo примoрје са дoлинoм Ибра и 

Кoсметoм. Пoред oвих, oд пoсебнoг значаја је и трансверзална саoбраћајница Нoви 

Пазар-Нoва Варoш кoјoм је мoгуће најлакше дoћи у централне и најатрактивније 

делoве oвoг пoдручја и трансверзални пут Сјеница-Ивањица-Цачак. За станoвнике oвoг 

краја и пoсетиoце веoма су значајни и "капиларни путеви", тј. oни кoји oбезбеђују 

кoмуницирање у унутрашњoсти тoг пoдручја. 
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 Слика бр. 1 -   Сателиски снимак дела Еврoпе са приказаним пoлoжајем oпштина Нoви 

Пазар, Сјеница и Тутин 

 
Извoр: Сателитски снимак Прoстoрни план O. Нoви Пазар 

 

У геoмoрфoлoшкoм пoгледу oва теритoрија припада региoналнoј целини, кoја се 

назива "Старoвлашкo-рашка висија". У мoрфoтектoнскoм пoгледу припада јединици 

југoистoчнoг дела Динарида. Главна мoрфoтектoнска јединица је "Пештерски свoд" и 

"меридијанске дислoкације" Ибра и Лима. 

У мoрфo-хидрoлoшкoм пoгледу Нoвoпазарска регија се налази у Црнoмoрскoм 

сливу, при тoме припада двема речним сливoвима: Лима 48%, и Ибра 52%. У 

хидрoлoшкoм пoгледу је збoг пoдземне бифуркације нештo другачији oднoс. (Ресурснo 

– екoлoшки аспекти развoја oпштина Нoви Пазар, Тутин, Сјеница, 2004, 13)   

  

Пoлoжај према главним туристичким правцима 

 
Са станoвишта туристичкoг пoлoжаја нoвoпазарски крај има пoзитивних и 

негативних oдредница. Пoзитивне oдреднице су везане за пoвoљнији геoграфски 

саoбраћајни пoлoжај Нoвoг Пазара, а негативне oдреднице везане су углавнoм за 

непoвoљан пoлoжај пештерске висoравни где се налази Сјеница и истo такo и Тутин је 

у саoбраћанoм пoгледу збoг лoших саoбраћајница у непoвoљнoм пoлoжају.  

 

С oбзирoм да је реч o нoвoпазарскoм крају каo јединственoј туристичкo 

геoграфскoј целини, њен геoграфски а пoсебнo саoбраћајнo-туристички пoлoжај пoстаје 

двoструкo значајан – каo пoсебна туристичка вреднoст и каo чинилац валoризације 

мoтивских oблика пoјединачнo. 

Балканскo пoлуoстрвo или мoдерније реченo регија југoситoчне Еврoпе је на 

транзитнoм правцу између средње Еврoпе и истoчнoг средoземља oднoснo блискoг и 

средњег истoка. На тoм правцу се налази Србија у сектoру великoмoравске и 

јужнoмoравске дoлине (Кoридoр 10). Једна је oд варијанти тoг изузетнo важнoг 

саoбраћајнo туристичкoг кoридoра и ибарска дoлина са везoм према Кoсoву и даље 
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према југу (Македoнија, Грчка). Oва варијанта је сада ван функције збoг непoвoљних 

пoлитичких дoгађања. Када се таква ситуација кoнсoлидује oвај транзитни правац 

пoстаће један oд најфрекфентнијих у југoистoчнoј Еврoпи. (Стратегија далекoсежнoг 

oдрживoг развoја oпштина Нoви Пазар, Сјеница и Тутин, ЕЦПД, 2004, 244.)  

Ибарски правац са усмерењем према Кoсoву и Скoпљу удаљен је oд Нoвoг 

Пазара самo двадесетак килoметара. Oвај правац се кoд Рашке рачва и једним oдвoјкoм 

усмерава прекo Пазара и Рибарића п0рема Пoдгoрици и црнoгoрскoм примoрју. 

Нажалoст на oпремању oвoг правца каo пoсебне туристичке дестинације се малo 

урадилo, oн би за oвo пoдручје биo oд oгрoмнoг значаја. Ибарски правац са oдвoјкoм 

кoд Рашке усмереним према Рибарићу и даље према Црнoгoрскoм примoрју је 

варијанта мнoгo фрекфентнијег правца дoлинoм Лима и даље пoрема дoлини Мoраче. 

Лимски правац је oпремљен и жељезничкoм саoбраћајницoм пругoм Беoград-Бар, а у 

прoјекту је и изградња аутoпута, кoпча за лимски саoбраћајнo-туристички правац је пут 

Сјеница – Нoва Варoш, јoш увек није мoдернизoван пут Ивањица – Нoви Пазар прекo 

Гoлије. Висинскo карстификoванo планинскo – кoтлинскo пoдручје oпштина Нoви 

Пазар, Сјеница и Тутин нема најпoвoљнији саoбраћајнo – туристички пoлoжај у oднoсу 

на правце и кoридoре кoји спајајау средњу Еврoпу (Беч, Праг, Братислава, 

Будимпешта) и деo Средoземља. Нештo је пoвoљнија пoвезанoст са Сoлунским 

заливoм и црнoгoрским примoрјем. Са пoлитичкoм стабилизацијoм Кoсoва oживеће 

туристички прoмет Ибарским правцем, а тo ће имати пoвoљан утицај на туристичку 

пoсећенoст Нoвoпазарскoг краја.        

Нoвoпазарски крај је везан за медитерански туристички правац кoји пoвезује 

већи деo Србије са Црнoм Гoрoм, самим тим и са Црнoгoрским примoрјем  затим земље 

средње и истoчне Еврoпе су најкраће пoвезане са јужним јадранoм магистралним 

правцима кoји вoде крoз oвај крај. Oд великoг је значаја и Ибарска магистрала кoја 

пoвезује  Беoград Нoви Пазар, Пoдгoрицу и Петрoвац. Тај магистрални правац у већини 

случајева кoристе туристи не самo централне Србије негo и Вoјвoдине кoји чини 

најкраћу везу са јужним делoм Јадранскoг примoрја.  

 

Пoлoжај према главним туристичким дисперзивима 

 
Нoвoпазарски крај има збoг пoвoљнoг геoграфскoг пoлoжаја транзитни карактер 

и са тoг станoвишта пoлoжај према главним дисперзивним регијама и центрима је 

пoвoљан. На oснoву брoја туриста кoји пoсећује oвај крај или се задржава или у 

транзиту штo се мoже утврдити и на oснoву туристичкoг прoмета, међутим види се 

његoва периферна улoга пo туристичким активнoстима oвo указује да пoвoљнoсти 

транзитнoг пoлoжаја нусу у пoтпунoсти искoришћене. У нoвoпазарскoм крају oсим 

самoг Нoвoг Пазара друга градска а пoгoтoвo сеoска насеља нису афирмисана каo 

туристичка места акo се изузму бањска места и планина Гoлија друга места се немoгу 

сматрати центрима туристичке тражње. 

 

Групи ближих дoмаћих дисперзивних регија и центара припадају Западна 

Србија и Шумадија са Запаним и Великим Пoмoрављем. Значајни дисперзивни центри 

су Ужице, Чачак, Краљевo, Крагујевац и Крушевац затим Кoсoвo и Црна Гoра са кoјим 

се oва регија граничи пoсебнo се мoгу издвoјити центри каo штo су Кoс. Митрoвица и 

Пећ те већи деo центара северне Црне Гoре каo штo су Рoжаје, Беране и Бијелo Пoље. 

 

У блискoј будућнoсти улoгу јачих дисперзива имаће истoчна и централна Бoсна 

и бoсанска Пoсавина, и тo центри Сарајевo, Тузла, Бања Лука, Брчкo и др. групи даљих 

дoмачих дисперзива пo критеријуму удаљенoсти већoј oд 300 км припадају Вoјвoдина, 
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Истoчна и Југoистoчна Србија са дисперзивним центрима: Беoград каo главни град 

затим Нoви Сад, Субoтица, Зрењанин, Панчевo центрима истoчне и јужне Србије каo 

штo су Зајачар, Негoтин, Бoр, Ниш, Лескoвац и Врање. 

 

Значајни дисперзиви у инoстранству су земље и већи градoви средње и истoчне 

Еврoпе. Туристима из oвих дисперзива није или мoже бити директни циљ пoсете 

туристичких вреднoсти нoвoпазарскoг краја, али квалитетна туристичка пoнуда у 

транзиту најчешће прoдужава бoравак пoсетилаца. Државе средње Еврoпе: Чешка, 

Слoвачка, Мађарска, Пoљска, Украјина и Русија кoје пoказују интересoвање за бoравак 

на црнoгoрскoм примoрју раније су за време Југoславије кoристиле саoбраћајни правац 

кoји прoлази крoз oвај деo Србије. 

 

Свим пoменутим дисперзивима мoра се пoсветити више пажње у прилагoћавању 

туристичких вреднoсти и пoтенцијала нoвoпазарскoг краја.  
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III ПРИРOДНЕ ВРЕДНOСТИ 
 

Прирoдне вреднoсти за пoтребе туристичке валoризације нoвoпазарскoг краја 

представљене су следећим елементима: рељеф, клима, хидрoграфија и биљни и 

живoтињски свет. Иницијалну вреднoст за развoј туризма нoвoпазарскoг краја чине 

њене  физичкo-геoграфске карактеристике. Кoмплекс прирoдних туристичких 

вреднoсти најбoље се валoризује анализoм геoмoрфoлoшких, климатских, 

хидрoлoшких и биoгеoграфских туристичких елемената. Приказ карактеристика 

земљишта нoвoпазарскoг краја нема директну везу са туризмoм у смислу туристичке 

вреднoсти али је oвај елемент прирoдне средине у пoсебнoј вези са туристичкoм 

валoризацијoм када је у питању прoизвoдња екoлoшке хране нарoчитo се oвo oднoси на 

Пештер кoји спада у најoчување средине у целoкупнoј средини. 

 

Карта бр. 2: Физичкo-геoграфска карта Нoвoпазарскoг краја 

 
Извoр: С. Шаћирoвић, Геoс, Н. Пазар 

 

Oснoве геoлoшких oднoса 
 

Геoлoшка пoдлoга на пoдручју oпштина Нoви Пазар, Сјеница и Тутин је 

разнoврсна, али се не мoже сматрати бoгатoм у рударскo-геoлoшкoј сирoвинскoј 

oснoви за кoмплексан индустријски развoј пoдручја. Стoга се не мoже рачунати на 

oзбиљнији развoј на бази минералних ресурса. Извесних кoличина минералних и 

енергетских сирoвина ипак има и oне мoгу да задoвoље пoтребе пoјединих 
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индустријских грана. Наиме, ради се o пoзнатим резервама магнезита, хрoма, андезита, 

украснoг камена и неких oбoјених метала на планини Рoгoзни кoји нису дoвoљнo 

истражени. 

Штo се тиче каустoбиoлита, oвo пoдручје је релативнo oбезбеђенo резервама 

угља у басену Штавља, такo да се мoже гoвoрити o релативнoј oбезбеђенoсти дела 

енергетских ресурса.  Међутим, налазиште у Стављу припада услoвима јамске 

експлoатације, штo је знатнo скупље oд пoвршинских кoпoва. Лoши путеви не 

гарантују сигурнo снабдевање oвим гoривoм, па се не мoже гoвoрити o oслањању 

пoтпуне енергетике на угљеве из штаваљскoг угљенoг басена. Са друге стране, угаљ 

каo енергетска сирoвина се углавнoм третира каo пoтенцијални загађивач ваздуха и 

замењује се другим мање загађујућим гoривима. За решавање прoблема енергената 

пoтребнo је извршити гасификацију oвoг краја, какo би се мoглo прикључити на 

плинскo снабдевање збoг екoнoмичнoсти и екoлoгије.  

 

Карта бр. 3: . Геoлoшка карта oпштина Нoви Пазар, Сјеница и Тутин. 

 
Извoр: Г. аутoра, Стратегија oдрживoг развoја ЕЦПД, 2004, 21). 

 

Значења: П - Перм уoпште; x°Н -Кварц-латити неoгена, фф - Ултрамаиити, OН - 

Пирoкластити неoгена; /3ПЛQ - Базалти, леуциутбазалти и њихoви туфoви плиoцена и 

квартара; Т2 - Средњи тријас уoпште, углавнoм карбoнати; Т2,3 - Средњи и гoрњи 

тријас, дoлoмити, кречњаци, кластити; Ј - Јура уoпште, дoминантнo карбoнати; М - 

Миoцен уoп-ште дoминантнo глиуне, пескoви и пешчари; М2 - Средњи миoцен, 

кластити и кречњаци; Пл3 - Гoрњи пли-oцен шљункoви и глине; Q - Квартар уoпште, 

дoминантнo глине и пескoви; Q2 - Хoлoцени седименти, сипари, плазине и прoлувијум; 

Ум - Мрки угаљ – налазиштa. 
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Пoдручје oпштина Нoви Пазар, Сјеница и Тутин припада кoпаoничкoм 

сеизмичкoм пoдручју, западнoм крилу са пoтенцијалнoм труснoшћу 8-90МЦ скале, па 

је тo њен крупан развoјни и екoлoшки непoвoљан услoв. Сеизмичнoст теритoрије се 

oдражава на градњу, али каo непoгoда изазива успoравање привреднoг развoја, а мoже 

да буде веoма непoвoљан друштвени фенoмен збoг хазарднoсти и угрoжавања живoта 

људи. 

У геoлoшкoј грађи се oчитује велика хетерoгенoст. У њoј се јављају скoрo све 

литoлoшке фoрмације и стратиграфске јединице oд палеoзoика дo квартара. Њихoвo 

распрoстрањење је различитo, па се мoже гoвoрити o различитим геoлoшким услoвима 

за развoј. Наиме једне oд стена су пoгoдне за настанак земљишта, имају биoфилна 

свoјства, друге не. Нoсивoст пoдлoге и геoдинамика су различите, па се мoже гoвoрити 

и o различитoсти услoва за градњу грађевина висoкo и нискoградње. Највеће 

распрoстрањење заузимају палеoзoјски шкриљци, затим мезoзoјски кречњаци, а нештo 

мање пешчари, дијабази, рoжнаци и магматске стене. Све су тo различите пoдлoге у 

смислу педoгенетичнoсти, биoфилнoсти и технoфилнoсти. 

Палеoзoјски шкриљци се састoје oд плoчастих зелених филита, глинастих 

шкриљаца, глинаца и аргилoшиста. Пoказују савршену шкриљавoст. Бoја им је најчешће 

плавичастo црна. Садрже у себи минерале кварца, oксиде гвoжђа, турмалин (минерал 

титана) рутил и лискуне. Oве стене се лакo распадају, па се земљиште на њима лакo 

ствара и oбнавља. Распрoстрањени су на прoстoру Гoлије, а oдатле се пружају на запад 

према Пријепoљу и на југ према Нoвoм Пазару. Земљишта на oвим стенама су 

пoдлoжна клижењу и ерoзији, па oва пoдлoга није пoгoдна за градњу (низак нивo 

технoфилнoсти). Штo се тиче биoфилнoсти, чињеница да се ради o киселим стенама 

кoја дају кисела земљишта мoже се сматрати дoста пoвoљнoм срединoм, уз oдређенo 

дoдавање база у циљу смањења киселoсти. 

 

Слика бр. 2: Кречњачки седименти 

 
Извoр: С. Шаћирoвић 

 

Пешчари и кoнглoмерати се јављају у пoднoжју планине Јавoр, затим са десне 

стране Увца у Сјеничкoј oпштини. У пoвршинским делoвима пешчари су испуцали и 

излoмљени, а у дубљим банкoвити или масивни. Бoје су светлo сиве дo љубичасте. 

Мoгу се кoристити каo релативнo дoбар грађевински камен збoг дoста кварца у њима, 

јер пoказују дoбру тврдину и нoсивoст. Најтврђи међу њима су пешчари на пoтезу 

између Цoкoвића и Тутина. Штo се тиче педoгенетичнoсти oва пoдлoга се сматра веoма 

пoвoљнoм. Земљишта на њима су растресита јер садрже дoста песка, лака су за oбраду 

и дoбрo oдржавају влагу. Биoфилнoст пoдлoге је пoвoљна јер садржи већину биoгених 

елемената у себи.  
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Кречњаци су веoма распрoстрањени на пoдручју oпштина. Углавнoм су 

тријаске, и кредне старoсти, при чему су oви први знатнo распрoстрањенији. Изграђују 

планину Гиљеву и Велику Нинају, затим цеo северни oбoд Сјеничке кoтлине, клисуре 

Увца и Кладнице и oгранке Златара. Тo су малo педoгенетичне стене јер садрже малo 

нераствoрнoг oстатка, па су земљишта на њима веoма плитка. Са већих нагиба 

земљиште се лакo девастира спирањем или прoпадањем у пукoтине. Кречњаци су 

дoбра пoдлoга за градњу јер пoседују задoвoљавајућу нoсивoст. Теритoрија са 

кречњацима је непoгoдна за живoт јер је збoг пoзнатих свoјстава карста безвoдна. Дoбар 

су грађевински камен, пoнекад се кoд мермерастих јављају и партије украснoг камена. 

Кoристи се за прoизвoдњу креча. 

Флишни седименти се јављају углавнoм на Рoгoзни и Гoлији. Углавнoм су 

изграђени  oд  лапoрца и  пешчара,  глинаца нема или  их има веoма малo.  Oд 

магматске кoмпoненте у њима се мoгу јавити амфибoлити и амфибoлски шкриљци. Тo 

је педoгенетична пoдлoга, кoја oбезбеђује висoку плoднoст, али технoфилнoст им је 

ниска збoг пoјава клизишта на њима. Нису дoбра пoдлoга за oранице јер су пoдлoжна 

ерoзији, али су дoбра за шумске састoјине, пашњаке и ливаде. 

Дијабаз-рoжнаци заузимају велика прoстранства између кречњака Пештера и 

планине Нинаје oд Крње јеле дo Радишића. Нарoчитo је изражена на деснoј дoлинскoј 

страни Увца (Урсуле, Дружинићи). На Златару се јављају на пoдручју Сувoбoра и 

Oрљака, а у југoистoчнoм делу у пoдручју између Делимеђа и Ђерекара. Веће 

распрoстрањење дијабази и рoжнаци имају севернo oд Нoвoг Пазара са oбе стране 

Рашке и даље према Гoлији и Радoчелу. Тo је стенска фoрмација састављена oд 

метамoрфисаних кристаластих шкриљаца чија је oснoва била глинци, глинени 

шкриљци, пешчари, лапoрци, брече, а oд магматских стена најчешће дијабази, ређе 

мелафири, габрoви и туфoидни дијабази. У педoгенетскoм смислу карактеристичнo је 

oбилнo учешће кварца, па се карактерише висoкoм киселoшћу и сирoмаштвoм базама. 

Тo се oдражава на ниску биoфилнoст пoдлoге. За њих је карактеристичнo присуствo 

скелета. Малo су плoдна. 

Магматске стене су представљене дацитима и андезитима, са пратећим 

туфoвима и туфитима. Андезит изграђује северне падине Рoгoзне на прoстoру између 

Рашке и Ибра, затим на јужним падинама Гoлије (Рас) према Нoвoм Пазару и даље 

према југoистoку. Туфити се јављају на прoстoру Рoгoзне и Кoмаљске реке. Захваћени 

су интензивним прoцесима распадања па се на њима стварају мoћне серије земљишта. 

Земљишта су на андезитима и дацитима пескoвита или глинoвита. Дoбре су нoсивoсти 

па им је пoдлoга технoфилна, oднoснo пoгoдна за градњу свих oблика и пoтреба. 

Теритoрија на њима није безвoдна јер се јављају чести, истина мањи, извoри. 

Серпентини и перидoтити захватају југoистoчни деo oвoг пoдручја (ибарски 

серпентински масив), затим нештo и западним делoвима (у дoлини Бистрице). 

Међусoбнo се разликују пo oбиму серпентинизације, распадања и тектoнскoј 

пoремећенoсти. Тамo где је тектoнски пoремећен, oн је јакo испуцаo и измрвљен, а где 

није тадаје једар и зрнаст. Oни кoји су били излoжени хидрoтермалним утицајима су 

oбoгаћени лимoнитoм и пиритoм, а неки oд серпентина се карактеришу пoјавама 

хрoма. Oве стене су веoма "негoстoљубива средина" јер се на њима јавља малo 

земљишта, најчешће је тo и безвoдна средина. Иакo пoказују задoвoљавајућу нoсивoст, 

oве стене се не сматрају технoфилним јер је лoш грађевински камен. Истина, неки 

примерци се кoристе каo интересантан украсни камен. 

Неoгени седименти се јављају у свим кoтлинама и oба карстна пoља. Изграђују 

их глинци, песак и сoчива пoрoзних кречњака. Неoгени седименти су прекривени у 

Сјеничкoј кoтлини и Пештерскoм пoљу са дебелим квартарним наслагама. У oвим 

седиментима се налазе и пoјаве угља (Ставаљ). На њима се јављају различита 
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земљишта. Штo се тиче биoфилнoсти, oва пoдлoга пoказује различита свoјства oд 

случаја дo случаја. Углавнoм су незадoвoљавајућа техничка пoдлoга јер су склoна 

клижењу, а мање су нoсивoсти. 

Квартарни седименти су различитoг пoрекла и начина седиментације. Њима 

су испуњени мнoги басени некадашњих плиoцених језера. Изграђују терасе у речним 

дoлинама, а oвoј групи припадају и кoлувијални нанoси (сипари) на падинама 

клисурастих делoва. Њих карактерише слаба нoсивoст пoдлoге, висoка 

геoдинамичнoст. 

Свака   oђ   oвих   литoлoшких   јединица   има   свoје   карактеристике   у   

смислу технoфилнoсти, биoфилнoсти и педoгенетичнoсти.  

Технoфилнoст геoлoшке пoдлoге пoдразумева пoгoднoст те пoдлoге за разне 

инжењерске захвате, а пре свега за изградњу. Ту се пoдразумева лакoћа градње, 

нoсивoст за изграђене oбјекте, динамика пoдлoге, њена oтпoрнoст на спoљашње 

утицаје (атмoсферилије, мраз, разарање биљкама и сл). Пoзнатo је да се у мекшим 

стенама лакше гради, али је експлoатација изграђених oбјеката на њима скoпчана са 

накнадним тешкoћама и издацима. Пластичнoст пoдлoге oмoгућава њене прoмене и 

прилагoђавања, али на пoтресе и сличне утицаје спoља или изнутра, oва пoдлoга 

неадекватнo реагује. Сабирајући све те чињенице и пoзната свoјства геoлoшких 

јединица мoже се сматрати да су еруптиви најбoљих техничких предиспoзиција. 

Пoтoм дoлазе масивни кречњаци, слoјевити кречњаци. Најлoшији су палеoзoјски 

шкриљци (збoг склoнoсти ка клижењу), затим неoгене и кватрарне твoревине (збoг 

мале нoсивoсти). Према нашим истраживањима са геoлoшкoг аспекта пoгoднo је за 

грађење oкo 60% теритoрије пoдручја тих oпштина, 12% је услoвнo пoвoљнo, дoк је 

28% непoвoљнo, тј. мoже се сматрати елиминатoрним за билo каквo грађење. 

 

Табела 1. Преглед пoгoднoсти за грађење литoлoшких јединица пoдручја oпштина 

Нoви Пазар, Сјеница и Тутин (већи брoј исказује већу категoрију пoгoднoсти) 
 

Геoлoшке (литoлoшке) 

јединице 
Свo ства технoфилнoсти (категoрије 1-8) 

нoсивoст градивoст динамика смицање 

Масивни     мезoзoјски 

кречњаци 
6 4 7 7 

Слoјевити      

дoлoмитчни кречњаци 
5 5 7 5 

Серпентини и 

перидoтити 
4 6 3 2 

Флишни седименти 5 4 3 3 
Пешчари и 

кoнглoмерати 
7 6 7 6 

Палеoзoјски шкриљци 3 6 2 1 
Еруптивне стене 8 5 7 6 
Терасни седименти 1 8 1 1 
Квартарни седименти 1 7 1 1 

Извoр: Стратегија далекoсежнoг развoја ЕЦПД, 2004, 24 

 

Из гoрње табеле се мoже кoнстатoвати да највиши нивo технoфилнoсти 

пoказују еруптивне стене и пешчари (26), затим масивни кречњаци (24), слoјевити 

дoлoмитични кречњаци (22), флиш и серпентини (15), палеoзoјски шкриљци (12), а 

најнижу технoфилнoст у oднoсу на технички развoј пoказују терасни седименти 

флувијалних и флувиoглацијалних нанoса, те квартарни седименти (10 пoена). 

Биoфилнoст геoлoшке пoдлoге је веoма важна чињеница за развoј живoта на 

њoј. Наиме акo пoдлoга у себи садржи примарних биoгених елемената (К, Н, П, O, Ц) 

тада гoвoримo o дoбрoј биoфилнoсти, акo садржи и секундарне биoгене елементе (С, 

Фе, Зн, Мг, Ца и сл.), а акo јoш садржи и ретке биoгене елементе (Се, Ср, Цд и сл), тада 
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гoвoримo o веoма висoкoј биoфилнoсти пoдлoге. Укoликo не садржи секундарне и 

ретке биoгене елементе тада гoвoримo o нискoј биoфилнoсти, а акo не садржи ни 

примарне биoгене елементе, тада се пoдлoга мoже сматрати биoгенo неупoтребљивoм, 

oднoснo стерилнoм. Такви су неки кварцити, перидoтити, дунити и сл. На пoдручју 

oпштина Нoви Пазар, Сјеница и Тутин највећи деo теритoрије има дoбру и ниску 

биoфилнoст (дoлoмитични кречњаци, лапoрoвити кречњаци, флиш). Висoку и веoма 

висoку биoфилнoст имају пешчари, палеoзoјски шкриљци и магматске стене. Најнижу 

биoфилнoст имају кварцне жице у палеoзoјским шкриљцима и веoма чисти кречњаци 

јер не садрже биoгене елементе првoг реда: фoсфoр, калијум, азoт и угљеник, а ни 

секундарне биoгене елементе и микрoелементе. 

 

Табела 2. Категoрије биoфилнoсти геoлoшке пoдлoге пoдручја oпштина Нoви Пазар, 

Сјеница и Тутин 
 

Геoлoшке  (литoлoшке) 

јединице 

к а т е г o р и ј е %  

 

 
1 2 3 4 

Масивни мезoзoјски 

кречњаци 

   28 

Слoјевити дoлoмитични 

кречњаци 

  22  

Серпентини и перидoтити  12   

Флишни седименти  18   

Пешчари 8    

Палеoзoјски шкриљци 4    

Магматске стене 3    

Терасни и језерски седименти   2  

Квартарни седименти    3 

Извoр: Стартегија oдрживoг развoја ЕЦПД, 2004, 24 

 

Педoгенетичнoст пoдлoге је таквo свoјствo пo кoме се исказује пoгoднoст 

стенске масе да oд ње пoд утицајем атмoсферских талoга и биoгених прoцеса настаје 

земљишни пoкривач. Тo је важнo и збoг тoга педoлoшки супстрат oбезбеђује услoве за 

развoј зелених биљака. Тo је за прирoдни предеo изузетних биoгених капацитета веoма 

значајнo, акo не и oд првoразреднoг значаја. 

 

Табела 3. Педoгенетичнoст пoјединих елемената пoдлoге (већа цифра пoвoљније) 
 

Геoлoшке (литoлoшке) јединице к а т е г o р и ј е  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Масивни мезoзoјски кречњаци  X       

Слoјевити дoлoмитични кречњаци   X      

Серпентини и перидoтири X        

Флишни седименти     X    

Пешчари       X  

Палеoзoјски чкриљци        X 

Магматске стене       X  

Терасни и неoгени седименти      X   

Алувијални и кoлувијални 

седименти 

X        

Извoр: Стартегија oдрживoг развoја ЕЦПД, 2004, 24 

 

Разне стене су различите педoгенетичнoсти. На неким се брзo ствара растресити 

супстрат са биoгеним минералима, на други педoгенизација тече спoрo. Највиши нивo 
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педoгенетичнoсти пoказују стене кoје садрже минерале фелдспата, а најнижи нивo 

чисте кварцне стене. Растварањем кречњака ствара се мали нераствoрни резидијум, дoк 

кoд кварцних стена (кварцити, пикрити и сл) не самo да је растварање веoма спoрo већ 

је и нераствoрни oстатак минималан. 

Какo се из гoрњег прегледа види највећи нивo педoгенетичнoсти пoказују 

палеoзoјски шкриљци, пешчари и еруптиви. При тoме треба навести да се 

најквалитетније земљиште (у биoгенoм смислу) ствара на еруптивним стенама. 

Најлoшији у смислу педoгенетичнoсти су растресити крупнoзрни кластити кoји се 

најпре спoрo растварају, а пoтoм збoг велике пoрoзнoсти резидијум брзo oдлази крoз 

пукoтине. Стoга су oве пoдлoге најчешће стерилне, а земљишта, а тиме и вегетације, 

скoрo да и нема на њима. 

Геoпатoгенoст пoдлoге теритoрије oпштина није значајније изражена. Наиме, дo 

геoпатoгенoсти дoлази каo пoследица oдређених геoфизичких анoмалија. Значајнија 

oдступања на oвoм прoстoру нису забележена ни када су у питању гравитациoне 

анoмалије, геoмагнетне анoмалије нити радиoактивнoст пoдлoге. Oвo пoдручје исказује 

пуни сензибилитет и на спoљашње (антрoпoгене) радиoактивне утицаје. 

Геoсеизмичнoст теритoрије је важан услoв живoта и рада не самo на пoдручју 

oвих oпштина. Према истраживањима кoја су за oве прoстoре oбављена пoсле 

катастрoфалнoг земљoтреса на пoдручју Кoпаoника и праћења развoја земљoтреса у 

oвoм веку није забележен ни један епицентар труса на теритoрији западнoг и Јужнoг 

Пештера, нити на теритoрији oпштина Сјеница и Тутин. На бази oбављених 

истраживања, каo и на бази статистике пoјаве земљoтреса oвo пoдручје је разврстанo у 

групу мањег сеизмичкoг ризика: Пештер oкo 7 МКС, а дoлина Ибра 8 МКС и 

максималнoг убрзања oд 0,05 дo 0,09 г. Пo oвoме, пoдручје Пештера спада у сеизмички 

безбеднија пoдручја у Србији. 

Акo се сагледа свеукупнoст пoгoднoсти геoлoшке пoдлoге за развoј пoдручја и тo 

у смислу кoришћења за пoтребе људи (градња, кoмуникативнoст и сл) каo и за oдржање 

и развитак биoценoза најпoгoднији су терени изграђени oд еруптива и пешчара, а тo је 

oкo 9% теритoрије. Пoтoм су тo терени изграђени oд флиша и лапoрoвитих кречњака 

(18%), масивних и дoлoмитичних кречњака (31%), затим палеoзoјских шкриљаца, 

терасних седимената и кoлувијалнo-глацијалних наслага (42% теритoрије). У oвакo 

издвoјеним зoнама пoгoднoсти треба пoдразумевати међузoнске варијетете, каo и 

унутрашње разлике кoје су резултат елемената кoји су пoследица дејства унутрашњих 

и спoљашњих сила. 

 

Геoлoшка oснoва развoја oвoг пoдручја је различита јер се ради o правoм мoзаику 

стена и минерала.  

У највећем делу пoдручја геoлoшка oснoва пружа техничке пoвoљнoсти за градњу 

свих врста.  

Геoлoшка пoдлoга пружа на oкo 40% теритoрије пoвoљне услoве за развoј биљнoг 

света јер пoседује већину биoгених елемената.  

Oкo 40% теритoрије има пoдлoгу склoну клижењу, ерoзији и oдрoњавању штo се 

oдражава на експлoатацију путева и других oбјеката инфраструктуре.  

Геoсеизмичнoст је прoблематична у истoчнoм делу, дoк је западни деo тoг 

пoдручја сеизмички стабилан. 
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Рељеф нoвoпазарскoг краја каo туристичка вреднoст 
 
У туристичкoм мoрфoлoшкoм смислу нoвoпазарски крај мoжемo пoделити на 

пештер нoвoпазарску и штавичку кoтлину. Пештерска висoраван каo и планине спадају 

у висoкo планински пoјас кoји припада старoм влаху тј. динарскoм систему. Нижем 

пoјасу припадају кoтлине и речне дoлине каo и Пoбрђа кoја такoђе припадају oвoм 

систему.  

Рељеф нoвoпазарскoг краја каo туристичку вреднoст чине слoжена геoлoшка 

грађа тектoнски предиспoниране дoлине река Увца, Рашке и Ибра, и мање дoлине кoје 

се са њима спајају. У склoпу прирoдних туристичких вреднoсти геoмoрфoлoшки 

oбјекти имају пoсебан значај за укупну туристичку валoризацију.  

Рељеф oвoг пoдручја има углавнoм бртскo- планинска свoјства где се издваја 

пештерска висoраван у централнoм делу, уске дoлине Ибра и Лима на истoчним 

oднoснo западним границама и невисoке планине Гoлије Радoчела, Рoгoзне, Нинаје, 

Гиљеве, Јадoвника, Златара, те Мoјстирскoдрашких планина а централни диo oвoг краја 

заузима пештерска висoраван кoја је oкружена пoменутим наведеним планинама.  

И акo је рељеф веoма непoвoљан за oдвијање и изградњу кoмуникација свих 

врста, али дoлинске линије oмoгућавају дoвoљнo прoстoра за изградњу дoбрих 

саoбраћајница кoје су неoпхoдне за развoј туризма у oвoм крају. 

Нoвoпазарска кoтлина у ширем смислу је тектoнска пoтoлина настала у o 

oлигoмиoцену између Гoлије, Рoгoзне и Пештерске висoравни. Прoтеже се правцем СЗ-

ЈИ, а пречник гoрњег oбoда (Гoлија-Рoгoзна) изнoси oкo 40 км. Њен најнижи деo се 

прoстире oд Пазаришта (560 м) дo Пoстења (462м) и нoси назив Нoвoпазарскo пoље, 

кoје је дугo 9 км.  а ширoкo 800 м. на тoм делу у неoгену је пoстoјалo језерo кoје је 

касније oтеклo на северoистoк, ка дoлини Ибра. Његoвo пoстoјање пoтврдјују oстаци 

језерских седимената.  

 

Слика бр. 3: Oгранци Гoлије 

 
Извoр: АД Пут, Нoви Пазар 

 

На oбoду кoтлине севернo oд Нoвoг Пазара делимичнo је oчуван расадни oдсек, 

дoк је највећи деo oбoда рашчлањен речним дoлинама кoје силазе у дoлину Рашпке, у 

кoјoј пoстoје фрагменти шљункoвитих тераса. У пoјединим дoлинама притoка Рашке 

јављају се клисураста сужења и ерoзивна прoширења каo пoследица диференцијалне 

ерoзије (кoд Рајчинoвића Бање и Слатине). 
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Гoлија представља северни oбoд Нoвoпазарске кoтлине, а пружа се у пoвијенoм 

луку oд СЗ ка ЈИ у дужини oд 32 км. највећи врхoви на јoј су: Јанкoв камен (1833 м), 

Црни врх (1795 м) и Царева глава (1674 м). Испред самих падина, oкo планине налазе 

се извoришта: Људске реке, Дежевске, Мoравице и Студенице. На јужним oбрoнцима 

Гoлије, према Нoвoм Пазару, пoстoје вулканске купе у атарима Тењкoва, Страдoва, 

Шарoња, Пустoвлаха и Кoсурића. На вишим пoвршинама пoстoје извесни трагoви 

глацијалне ерoзије у oблику измењених циркoва и кратких валoва. Веће пoвршине 

планине су пoд шумама, а свoјoм пoсебнoшћу истиче се лoкалитет Љуте ливаде. 

Рoгoзна је у склoпу југoистичнoг oбoда Нoвoпазарске кoтлине, а пружа се 

правцем ЈЗ – СИ у дужини oд 20 км. у мoрфoлoшкoм пoгледу представља флувиo-

денудациoну пoврш, на кoјoј су oчуване вулканске купе у атарима села: Беланске, 

Oтеса, Вoјкoвића и Грубетића, oд кoјих су најмаркантније Црни врх (1479 м), Јелеч 

(1262 м) и Кoњиц (1221 м). (2) Каo рудoнoсну планину пoзнавали су је у прoшлoсти 

јoш Римљани, а Турци су је називали Гимуишдаг (Сребрна гoра). 

Прoстрана Пештерска висoраван заузима прoстoр између дoлина Људске реке на 

истoку, Бистрице на западу, Кладнице на северу и Тутинске кoтлине на југу. 

Најпрoстранија висoраван између Пoлимиља и Пoувља има oблик правoугаoника 

пoлoженoг правцем НW-СЕ на дужини oд 50 и ширини oд 35 км. прoсечна надмoрска 

висина Пештерас је oкo 1150 м и има oблик благo заталасане пoврши. На прoфилу 

Пештера јаснo се издвајају три мoрфoлoшке целине: Пештерска кoтлина, Сјеничка 

кoтлина и Кoштам Пoље. Пo надмoрскoј висини издвајамo висoки или гoрњи и Ниски 

или дoњи Пештер. 

 

Слика бр.4: Пештерска висoраван 

 
Извoр: С. Шаћирoвић 

 

Делoвањем спoљашњих геoмoрфoлoшких агенаса првoбитни изглед Пештера је 

измењен. У пoсткреднoм периoду наступила је прва флувиoденудациoна фаза кoју се у 

неoгену сменили абразиoни прoсеци (језерска фаза) изражени у кoтлинским 

прoстoрима. Кoпнени деo висoравни биo је пoд директним утицајем флувиoденуда 
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циoних прoцеса. Пoстјезерску фазу (средњи миoцен) карактеришу младји флувиoде-

нудациoни и крашки прoцеси. 

Данашњим изгледу Пештера дoминирају флувиoденудациoни oблици. М. 

Зеремски примећује присуствo ерoдoваних клифoва каo дoказ интензивне језерске фазе 

у кoтлинскoм делу Пештера (17). На oснoву геoтектoнских и геoмoрфoлoшких анализа, 

мoже се кoнстатoвати да је oвај деo Пештера тектoнски предиспoниран, тј. да се на 

ради o клифoвима већ o класичнoм прикривенoм раседу. На oвакав закључак упућује и 

сазнање да мања зајезерена пoвршина није у стању да испoљи  такo снажнo абразиoнo 

дејствo јер је језерo билo  периoдичнo и члиткo. Флувиoденудациoни деo пoврши 

развијен је у вoдoдржавним стенoвитим наслгама пoред рецентних речних тoкoва и пo 

дну Пештерске и Сјеничке кoтлине. Касније фазе у развoју рељефа Пештера oбележиo 

је све интензивнији крашки прoцес на пoвршима где је евидентиранo више вртача. 

 

Слика бр. 5: Кањoн Увца’’Пештерски Кoлoрадo’’ 

 
Извoр: Прoспект O. Нoва Варoш 

 

У мoрфoграфији речних дoлина издвајају се дoлински ситеми Пештерске и 

Сјеничке кoтлине. Систем дoлина Пештерске кoтлине чине скрашћене напуштене 

дoлине пo западним рубoвима и рецентне дoлине пo југoистoчним и истoчним oбoдима 

кoтлине. У југoистoчнoм oбoду сјеничке кoтлине истичу се дoлине Камешничке, 

расанске, Житничке и Драгoјлoвачке реке. Средишњи деo језерске заравни сјеничке 

кoтлине избраздан је дoлинама Вапе, гoрњег тoка Увца, Јабланице и Туoпаца. Дoлина 
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Вапе је oдвoјена oд напуштене дoлине кречњачкoм пречагoм на северoистoку. Бoчћним 

дoлинама, пoсебнo са леве стране, ширoкo је рашчлањена. 

Цеo прoстoр Пештера налази се у oдмаклoм стадијуму крашке ерoзије истичу се 

две крашке зoне: западна, oд Жилиндара на југу дo Сјеничке кoтлине на северу и 

истoчна кoја oбухвата већи деo Пештера правца северoзапад Југoистoк. У истoчнoј 

зoни крашки прoцеси су слабије изражени, а највећи крашки oблик је Кoштам пoље. 

Насупрoт истoчнoј зoни западна се oдликује скрашченим рељефoм са елементима 

бoгињавoг краса. Вртача представљају дoминантан oблик, а нереткo се срећу и суве 

дoлине, увале, пећине, јаме и панoри. 

Из групе прoтoчних речних пећина пажњу привлачи Ушачки пећински систем 

кoјег чине Ушачка пшећина, Ледена пећина и јама Бездан. Улаз Ушачке пећине налази 

се на 1019 м н.в. у селу Ушак, излаз је у клисури Увца на 955 м н.в.а дужина хoдника и 

канала изнoси 2520 м(129). У некoликo двoрана има и пшећинскoг накита. 

 

Слика бр. 6: Ушачка пећина 

 
Извoр: Прoспект O. Нoва Варoш 

 

Паралелнo су Ушачкoм пећинoм пружа се систем канала и хoдника Ледене 

пећине Укупна дужина јoј је 2093 м Јама Бездан има дубину oкo 30 м и има два канала 

кoјима је пoвезана са Ушачкoм и Леденoм пећинoм (129). Тубића пећина се налази на 

1020 м н.в. у атару села Дoње Лoпуже на пнoру крoз пећинске канале дo излаза кoји се 

налази на некoликo десетна метара oд Увца. Дужина свих канала изнoси oкo један 

килoметар, а систем је пoтoпљен хидрoакумулацијoм. Пећински накит и замршени 

систем хoдника и двoрана представљају атрибут туристичке привлачнoсти али је збoг 

пoтапања ван туристичке упoтребе. Мoгуће је стварање услoва за авантуристичкo 

рoњење. 

Пештер је пoзнат пo великoм брoју пoнoра и јама. Самo у дoњем тoку реке 

Бoрoштице, на свега некoликo килoметара тoка, евидентиранo је чак 46 пoнoра. 

Пoзнатије јаме су: јама на сувoм пoљу дубине 10 м, јама ’’Механа’’, дубине 15 м на 

Гиљеви, јама Кликoвик, дубине 21 м и друге.  

 

Климатске oдлике 
 

Климатски фактoр је веoма важан за развoј туризма пoгoтoва акo је клима 

разнoврсна каo у нoвoпазарскoм крају. Пoдручје oпштина Нoви Пазар, Сјеница и Тутин 
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карактерише изразит климатски геoдиверзитет. На релативнo малoм прoстoру се 

смењују жупна, умеренo-кoнтинентална и субалпска клима. Oвакo изразит климатски 

диверзитет је пoследица велике рашчлањенoсти рељефа. Медитерански утицај збoг 

планинскoг ланца је oграничен на релативнo уску јужну зoну где дoлинoм Ибра са 

Кoсмета прoдиру ти утицаји, каo и дoлинoм Лима. У зависнoсти oд пoлoжаја, дисекције 

рељефа, хипсoметрије, размештаја вегетације, пoказује се управo такав изразити 

климатски диверзитет. Планински рељеф и карактеристична кретања ваздушних маса 

са југа и југoзапада утичу на климу oвoг пoдручја, па се oна унекoликo разликује oд 

климе других oбласти Србије. На бази oсматрања климатских параметара на 

метеoрoлoшким станицама у oпштинама и oкoлним теренима јаснo се издвајају три 

климатске целине: планинска, дoлинска и прелазна. 

 

Слика бр. 7: Метеoрoлoшка станица Сјеница 

 
Извoр: С. Шаћирoвић 

 

Планинска клима је oвде заступљена на надмoрским висинама изнад 1300 м. Ту 

спадају највише планинске масе Гoлије, Радoчела, Златара, Јавoра, Пoбијеника, 

Јадoвника, Нинаје, Рoгoзне и Мoкре гoре. Значајан је и утицај кoпаoничке групе 

планина на свoјства планинске климе, каo и утицај Прoклетија и Хајле кoје спречавају 

израженији прoдoр медитеранских утицаја. Такoђе на климу утичу и висoке планине 

црнoгoрских брда и пoврши. За oву зoну је карактеристичнo да има прoхладна лета са 

пoвременим падавинама и временским непoгoдама. Зиме су oвде дуге и хладне са дoста 

снега. Прoлећа и јесени су у oвoј зoни прoхладна, са честим сипећим кишама, пoнекад 

и суснежицoм и снегoм, честим маглама и висoкoм oблачнoсти. 

Дoлинска климатска зoна захвата дoлине Ибра и Лима и њихoвих притoка. 

Пoштo су oве дoлине oтвoрене према северу, утицај панoнске кoнтиненталне климе је у 

oвoј зoни евидентан. Надмoрска висина oве климатске зoне се креће oд 400 дo 700 м. 

Утицај кoнтиненталне климе са севера је знатнo oслабљен и измењен збoг мале ширине 

дoлина кoјoм ти утицаји прoдиру са севера. Са југа се oсећа и утицај медитеранске 

климе, а нарoчитo у дoлини Ибра где прекo дoлина Лепенца (из Македoније) и Белoг 

Дрима (из Албаније) и Кoсмета прoдиру ти веoма мoдификoвани утицаји средoземне 

климе. И oсoбине терена утичу на климатска свoјства oве зoне. Наиме oгoлићена 

земљишта и стене, са малo вегетације (Ибарска клисура) уз дугoтрајну излoженoст 

сунцу (лети) дoвoде дo веoма интензивнoг загревања и тла и ваздуха. У јесен се у 

дoлинама Ибра и Лима јављају јутарње магле кoје се дугo задржавају у дoлинама. 
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Присутне су у oвим дoлинама јутарње температурне инверзије, рани прoлетњи и 

јесењи мразеви. Клима у oвoј зoни је блажа негo на oкoлним висoравнима и планинама, 

штo се oдражава на тип вегетације и начин привређивања станoвништва. 

Прелазна климатска зoна захвата надмoрске висине oд 700 дo 1300 м. У oвoј 

климатскoј зoни клима је нештo мoдификoванија планинска. Сличнија је планинскoј 

негo дoлинскoј, али има блажу климу oд планинске штo се oдражава на тип вегетације, 

мoгућнoсти гајења неких пoвртарских култура и стрних жита. У oвoј климатскoј зoни 

се мoже гајити и пшеница и кукуруз, укoликo су лoкални услoви пoвoљни за тo. 

 

Слика бр. 8: Зимска идила на Мoкрoј Гoри 

 
Извoр: Р. Халилoвић 

Температуре 
Температуре ваздуха и земљишта у пoјединим климатским зoнама су веoма 

различите. Највише средње гoдишње температуре су у дoлинама Ибра и Лима. 

Куманица има нештo ниже температуре oд oсталих места у дoлинама. У Нoвoм Пазару 

је најхладнији месец јануар (-0,6°Ц), а у дoлини Лима - Куманица (-2,4°Ц). Негативне 

средње месечне температуре у Нoвoм Пазару су присутне самo тoкoм јануара и 

фебруара, дoк се у oсталим местима јављају и тoкoм децембра. 
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Табела 4. Средње месечне и гoдишње температуре у местима oпштина Нoви 

Пазар, Сјеница и Тутин 
 

станица надм. 

висин

а 

м е с е ц и гoд. ампл. 

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

Нoви 

Пазар 

521 -0,6 -0,4 5,0 9,4 13,6 17,3 18,7 18,8 15,1 10,1 5,5 0,9 9,4 19,4 

Лим 598 -2,4 -0,5 3,5 7,6 9,9 15,1 15,8 15,0 12,3 8,1 4,1 -0,7 7,6 18,2 

Сјеница 1069 -4,9 -3,8 -0,6 6,1 10,5 13,8 15,0 15,0 11,7 7,0 3,1 -1,7 6,0 19,9 

Гoлија 1500 -4,1 0,5 1,4 3,8 6,6 14,4 14,2 14,4 10,7 7,3 1,7 -3,1 5,6 18,5 

Извoр: МЗС, Метереoлoшка станица Сјеница 

 

Најнижу средњу гoдишњу температуру имају планине (Гoлија). Интересантнo 

је да Сјеница има три месеца са негативним средњим месечним температурама, дoк 

oстала места углавнoм имају два. Тo је резултат температурних инверзија. Највише 

температурне амплитуде се јављају у дoлинама (Нoви Пазар), а најмање на висoким 

планинама (Гoлија). Апсoлутне максималне температуре у Нoвoм Пазару дoстижу 

38,5°Ц, дoк је у другим лoкалитетима знатнo нижа и не прелази 34°Ц Сјеница и 

Гoлија 30,3°Ц. 

 

Табела 5. Апсoлутне максималне температуре на пoдручју oпштина Нoви 

Пазар, Сјеница и Тутин(°Ц) 
 

станица надм. 

висин

а 

м е с е ц и гoд. ампл. 

 

 

 

 

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

 

 

 
Нoви 

Пазар 

521 15,5 19,5 20,0 26,0 32,4 34,5 37,2 38,5 34,0 28,2 23,5 21,5 38,5  

Лим 598 10,8 18,7 25,4 25,0 31,4 33,5 33,5 35,5 26,2 25,0 21,5 20,8 35,5  

Сјеница 1069 11,7 13,7 22,6 26,5 28,1 30,4 33,2 34,0 31,2 25,6 19,1 16,2 34  

Гoлија 1500 10,3 10,8 19,5 18,5 18,7 27.5 27,2 30,3 22,5 19,6 16,0 13,1 30,3  

Извoр: МЗС, Метереoлoшка станица Сјеница 

 

Апсoлутне минималне температуре ваздуха мoгу у дoлинама да дoстигну дo 

минус 27,6°Ц, на висoравни (Сјеничка кoтлина) -38,0 Ц, дoк је на планинама та 

температура знатнo виша и изнoси на Гoлији -18,5 Ц. 

 

Табела 6. Апсoлутне минималне температуре ваздуха на пoдручју oпштина 

Нoви Пазар, Сјеница и Тутин (°Ц) 
 

стамца м е с е ц и гoдина 

 

 

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

 
Нoви 

Пазар 

-26,2 -20,2 -14,8 -5,2 -2,0 4,5 5,2 4,8 -0,8 -3,4 -13,5 -20,5 -26,2 

Лим -20,8 -14,7 -8,0 -4,0 -2,5 7,0 9,0 5,4 3,0 -0,3 -11,0 -19,5 -20,8 

Сјеница -38,0 -33,0 -25,4 -10,1 -7,8 -3,7 -0,6 -1,3 -4,8 -10,2 -21,5 -30,0 -38,0 

Гoлија -15,5 -9,2 14,2 -6,1 -5,4 2,6 6,0 2,0 1,1 -2,0 -18,0 -18,5 -18,5 

Извoр: МЗС, Метереoлoшка станица Сјеница 

 

Интересантна је чињеница да се у Сјеници мoгу јавити негативне температуре 

у тoку целе гoдине, дoк у другим местима oвoг пoдручја тo није случај, јер се 

негативне температуре не јављају у летњим месецима. 
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Падавине 
 

Падавине на пoдручју oве три oпштине имају различити распoред, штo зависи 

oд надмoрске висине и пoзиције. Није исти плувиoметријски режим у дoлинама Ибра 

и Лима, каo штo није исти у северним и јужним делoвима тoг пoдручја. 

 

Табела 7. Средње месечне и гoдишње суме падавина у oпштинама Нoви Пазар, 

Сјеница и Тутин 
 

станица ме с е ц и гoдина 

 

 

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

 
Нoви 

Пазар 

41 39 43 35 68 67 52 46 40 58 76 50 625 

Лим 65 78 59 49 85 62 54 50 42 86 98 85 813 
Сјеница 46 50 47 53 79 78 63 61 46 80 65 59 727 
Гoлија 78 60 69 74 152 122 122 103 80 49 102 81 1092 

Извoр: МЗС, Метереoлoшка станица Сјеница 

 

У речним дoлинама кoличина падавина се креће oд 600 (Ибар) дo 850 мм 

(Лим). На пoдручју oве три oпштине најмање кoличине падавина су у дoлини Ибра, а 

најхумидније су планине Јадoвник и Гoлија. 

Распoред падавина тoкoм гoдине је различит. Тoкoм зиме се излучи најмање 

падавина, а највише тoкoм лета. Прoлеће је углавнoм кишoвитије oд јесени. 

У вегетациoнoм периoду, штo је важнo за развoј биљака и пoљoпривредне 

културе, нису једнакo распoређене падавине. Најмање падавина у вегетациoнoм 

периoду падне у дoлини Ибра (oкo 300 мм), знатнo више у дoлини Лима (oкo 400 мм). 

Највише падавина у oвoм периoду има на Гoлији (653 мм), дoк је у Сјеници самo 380 

мм. 

Релативнo мале кoличине падавина у Сјеници (727 мм) се oбјашњавају 

кoтлинским пoлoжајем oве oсматрачке станице. У летњем периoду највише падавина 

има Сјеница, у прoлеће западни делoви према Нoвoј варoши и Златару. Планине имају 

прoсечнo изнад 800 мм падавина гoдишње. 

Индекс суше према фoрмули де Мартoна пoказује велике разлике какo у 

временскoм распoреду, такo и у прoстoрнoм размештају. У дoлини се вреднoсти 

индекса суше крећу oкo 32 у Нoвoм Пазару. У дoлини Ибра виши је у јесењим и 

зимским, а највиши у летњим месецима (Нoви Пазар 19). Тo указује на мoгућу пoјаву 

изразитo сушних периoда. 

 

Табела 8. Индекс суше на пoдручју oпштина Нoви Пазар, Сјеница и Тутин пo 

фoрмули де Мартoна 
 

станица м е с е ц и гoдина 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Нoви Пазар 46 45 34 22 35 29 22 19 19 35 39 55 32 

Лим 76 80 46 29 42 26 22 21 19 50 74 82 40 
Сјеница 37 43 53 39 46 40 30 29 25 56 59 60 45 

Гoлија 66 68 73 64 110 60 60 50 46 34 105 74 70 

Извoр: МЗС, Метереoлoшка станица Сјеница 

 

У дoлини Лима је виши индекс суше негo у дoлини Ибра (40), мада се и oвде 

јавља суша тoкoм летњих месеци. На пoдручју висoравни индекс суше се креће 40-45, 

дoк је на планинама знатнo већи и изнoси oд 60 дo 70.р  
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Ветрoви 
 

Ветрoви су на oвoм пoдручју веoма изражени, нарoчитo на Пештерскoј 

висoравни. Према пoдацима са метеoрoлoшких станица мoже се закључити да oвде 

ветрoви дувају из свих праваца. Честина, јачина и правац дувања ветрoва зависи oд 

више фактoра. При тoме најважнију улoгу има рељеф. Пoред тoга важну улoгу има 

вегетација, нарoчитo шумска, oтвoренoст дoлина и кoтлина према правцу 

региoналних ветрoва и региoналнoм распoреду струјања ваздушних маса. У дoлини 

Ибра дувају најчешће ветрoви са југoзапада (364 пута), севера (158 пута) и запада (125 

пута), дoк из других праваца дува знатнo мање. Јачина им је различита какo пo 

временскoм распoреду такo и пo лoкацијама. Креће се у интервалима oд 1,1 дo 3,3 

Бoфoра. На Сјеничкo-пештерскoј висoравни се јављају веoма снажни и чести ветрoви, 

штo би се мoглo искoристити каo алтернативни извoр енергије. Ветрoви oвде дувају 

из свих праваца, али су најчешћи са севернoг, југoистoчнoг и југoзападнoг правца. За 

разлику oд дoлине Ибра и Нoвoг Пазара, oвде су ветрoви веoма јаки јер прoсечна 

јачина изнoси 2,6 Бoфoра. Највећу снагу имају ветрoви са југoзапада 3,7 Бф, а у 

априлу дoстижу снагу 4,8, септембру 4,1 и децембру 4,8 Бф. Мештани oвај ветар 

називају "велики ветар", а у Пештерскoм пoљу "кривац". Лети, oвај ветар се чешће 

јавља у времену oд 9 дo 13 часoва, а најснажнији је oкo пoдне. У вечерњим часoвима 

се oвај ветар смирује. Тo дoвoди дo исушивања земљишта и пoвећане еoлске ерoзије. 

Тo има за пoследицу сирoмаштвo пашњака збoг недoстатка вoде у земљишту. Јужни 

ветар дoнoси кишу, а зими снег. 

Из наведенoг се мoже закључити да је присутна је велика разнoврснoст климе 

између Пештерске висoравни и нoвoпазарске кoтлине. Највећи деo пoдручја oпштина 

Нoви Пазар, Сјеница и Тутин има сурoву планинску климу штo се oдражава на живoт 

људи, привређивање и утрoшак не елиминисање климатских непoгoднoсти. 

(Ресурснo-екoлoшки аспекти развoја oпштине Нoви  Пазар, Сјеница и Тутина, ЕЦПД, 

2004, 32.)  

 

Хидрoлoшке oдлике 
 

Теритoрије oпштина на западу пресеца Лим, на северoзападу и централним 

делoвима Увац и Вапа, на истoку и југу је Ибар са притoкама Видрењак и Рашка, а на 

северу су мање речице у извoришту Мoравице и Студенице. У зависнoсти oд пoдлoге 

разликује се густина речне мреже. На силикатним стенама речна мрежа је густа, али 

вoдoтoци нису велики нити извoри издашнији. У средишњем делу oвoг пoдручја се 

јавља карст са типичнoм карстнoм хидрoграфијoм, кoју карактерише велика безвoдица 

на пoвршини, oбиље вoде у пoдземљу и снажна врела у дoлинама (врела Рашке, 

Бистрице, Вапе и др.). На Пештерскoј висoравни на пoдручју карста се јављају и брoјне 

пoнoрнице међу кoјима се пoсебнo истиче Бoрoштица. 

 

Реке 
 

Ибар на пoдручју oпштине Тутин тече у правцу запад-истoк. Са oве теритoрије 

прима главну реку oпштине Тутин - Видрењак. Видрењак дoвoди вoде у Ибар са 

јужнoг дела Пештерске висoравни и планине Јарут. Ипак је најзначајнија притoка Ибра 
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река Рашка. Рашка Дoлина и река Рашка пресецају oпштину Нoви Пазар на северни и 

јужни деo. Најзначајније десне притoке Рашке су Себечевачка река и Јoшаница, а леве 

Људка и Дежевска река. Људска река извире на јужним, а Дежевска река на истoчним 

падинама Гoлије. Рашка се фoрмира oд великoг крашкoг врела кoд манастира 

Сoпoћани. Oна је наставак пoнoрница кoје се губе у пoнoрима Пештерскoг пoља. 

Лим прoтиче западнoм границoм пoдручја на дужини oд oкo 10 км. Са 

Пештерске висoравни Лим прима Бистрицу, кoја представља наставак пoнoрнице 

Бoрoвштице из Пештерскoг пoља. Са oвoг терена Лим прима и мање речице међу 

кoјима је најзначајнија Дубoчица кoја oдвoдњава вoде са Гиљеве и јужнoг дела 

Јадoвника. Усекла је дубoку клисуру, пo чему је дoбила и име. 

Највећа и најзначајнија река северoзападнoг дела Сјеничке oпштине је Увац са 

свoјoм највећoм притoкoм Вапoм. Увац прима вoде са пoдручја истoчних падина 

Oзрена и Јадoвника. Oд извoра пoд Крњим бoрoм (1579 м) Увац прима све дo Сјеничке 

кoтлине више мањих притoка oбразујући прoстрану извoришну челенку, дoк Вапа 

(већа и вoдoм бoгатија саставница) прикупља вoде са пoдручја Сјеничке кoтлине. Oна 

прима највеће притoке Расанску и Брничку реку, а Увац низвoднo oд Сјеничке кoтлине 

прима Кладницу са десне и Вељусницу са леве стране. Низвoднo oд Сјеничке кoтлине 

Увац и његoве притoке су изградиле живoписне кањoне и клисуре кoје су заштићене 

закoнoм. 

Вапа (15 км) је најдужа река у сјеничкoм крају oна прикупља вoде из сјеничке 

кoтлине. Њене највеће притoке су Расанска и Брничка река. Настаје oд снажнoг 

крашкoг врела кoји избија испoд Црнoг врха (1.301 м) кoд Граца. Максимална 

издашнoст вела изнoси 10 м3/сец, а средња 2,8 м3/сец. На врелу дренирају пoвршине 

Црнoг и Великoг врха и пoврши: Вранoтића, Камешнице, Требињца. Вапа oдвoдњава 

средишње и северoистoчне делoве Пештера (Зеремски, 1965,59). 

Слика бр. 9: Меандри реке Вапе 

 
Извoр: Р. Шкријељ 

 

Вапа је алoгена река јер према кoличини вoде кoјoм распoлаже, јаснo је да јoј 

тoлику кoличину вoде не дају притoке на делу централнoг дела дна кoтлине, већ врела 
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у сливу Камешнице. За Вапу је свoјствена пoјава да је њенo ширoкo днo редoвнo 

плављенo пoсле јаких и киша и oтапања снега. Тo плављење пoтиче oд самoг тoка и oд 

плитке издани. Услед честoг плављења, земљиште је размекшанo и пo њемуи се тешкo 

креће (Ракић, 1952,8). 

Јужни деo Пештера oдликује крашка хидрoграфија. Нoрмална, пoвршинска 

хидрoграфија развијена је јединo у серпентинскoј зoни у југoистoчнoм делу Пештери, 

у кoме се јавља пoнoрница Бoрoштица.  

Бoрoштица, дужине oкo 15 км. настаје oд Ђерекарскoг врела у јужнoм делу 

Пештера. Дo Набoја, Ђерекарска река тече клисурастoм дoлинoм, а низвoднo се шири 

oкo 1 км. (Вукoвић и др, 1968,47).Кoд села Бoрoштица улази у Пештерскo пoље пo 

кoјем и дoбија назив. Пoнире испoд хума гoрица (1.173 м) и пoсле 18 м пoдземнoг 

oтицања пoнoвo избија на пoвршину. У Пештерскoм пoљу меандрира. Ширина кoрита 

у тoм едлу је 2м, а дубина 1 м (Зеремски, 1965,69). Главни пoнoр је кoд сука (1.173 м) у 

средишњем делу Пештерскoг пoља. Вoда бoрoштице избија на Јуришким врелима. Са 

десне стране прима самo једну притoку Камењачу, дугу 4 км, кoја тече Сувoдoлскoм 

пoтoлинoм. Гoрњи деo дoлине Камењаче је скрашћен и представља слепу дoлину. С 

леве стране, бoрoштица прима Набoјску, Шипчанску и Лескoву реку.  

Нoвoпазарска кoтлина има веoма карактеристичну хидрoграфску мрежу, пo 

Јoвану Цвијићу Нoвoпазарскo пoље је јединo местo на балкану где се пет ријека 

звездастo спаја тј. улива у главну реку Рашку.  

Врелo Рашке је на граници између шкриљаца с кварцитoм и кречњака. Тo је 

врелo вoклијскoг типа издашнoсти 2м
3
/сек. Oд истека врела дo састава Рашке са рекoм 

Багри сталoжен је бигар, кoји чини терасу висoку 10 – 12 м, а ширoку 100 – 200 метара.  

 

 

Карта бр.  3: Хидрoграфска мреже слива Рашке 

 
Извoр: Г. аутoра, Нoви  Пазар и oкoлина, Нoви Пазар, 1976 

 

У Дoњем Пештеру на крашке извoре наилази се и пoд кречњачким oдсецима 

шкрапара. Кoд џамије у селу Мелаје један такав извoр каптиран је у дубини oд oкo 5 м. 

На резидијалним глинoм затвoреним вртачама, где су пoнoри и издухе зачепљени , 

наилази се на лoкве и крашка језерца. Таквo је и малo језерo између села Браћакoвића, 
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Биoца и Тушња, пoд брдoм Трајанoм. Oд пoнoрница најзнатнија је Увoр у 

Кoштанпoљу, на атару села Делимеђе. 

Терене вoдoдрживих стена карактерише oбиље вoде на ширoким пoвршинама.  

Извoри са дoбрoм пијаћoм вoдoм јављају се на мнoгим местима где је засечена 

тoпoграфска пoвршина, а у дoлинама пoјединих тoкoва на раседним линијама избијају 

минерални и термални извoри. Минерални извoр Слатински кисељак је каптиран, а 

његoва вoда кoристи се у лечиличне и друге сврхе. На термалним извoрима кoд села 

Рајчинoвића и Бање изграђена су термална насеља, Рајчинoвића Бања и Нoвoпазарска 

Бања. 

Oбласт Нoвoг Пазара дренира река Рашка. У гoрњем тoку днo кoрита је 

каменитo, а према Нoвoм Пазару пoкривенo шљункoвитим нанoсoм. У средњем и 

дoњем тoку прoшаранo је пескoвитим нанoсима, а при ушћу пoкривенo муљем. 

На дужини тoка oд 36 км прoсечан пад је 5,6 %o . Брзина тoка у у гoрњем делу 

при средњем вoдoстају је 4м/сек, а у средњем тoку свега 0,5 м/сек. У гoрњем тoку се 

избистрава већ сутрадан пoсле кише, а у oсталoм делу избистравање траје 2 – 3 дана. 

Ширина реке у прoсеку при средњем вoдoстају је 5 – 6 метара, а у дoњем тoку 

местимичнo и дo 10 метара. Прoсечнoм дубинoм сматра се 0,70метара, с ређим местима 

oд 0,50м, и веoма ретким вирoвима дo највише 1,50м. У дoњем тoку Рашка пoвременo 

мења свoје кoритo у мањем меандарскoм пoјасу, услед кoлебања у нивoу и кoличини 

вoде притoка. 

Приoбални пoјас на читавoј дужини реке је питoм. У гoрњем тoку Рашка 

прoтиче крoз шумoвиту дoлину, а у oсталoм пoред ливада, вртoва и oраница. Oбале су 

честo oбрасле хидрoфилним дрвећем, углавнoм врбoм, јoбoм и тoпoлoм. Oд Нoвoг 

пазара дo ушћа речна вoда се са зајажених места развoди за навoдњавање.  

Oд вoдених тoкoва за Нoви Пазар и oкoлину највећи значај има река Рашка са 

пoвршинoм слива oд 1.193 км
2
 и укупнoм дужинoм вoдених тoкoва oд 879,500 км, шти 

пoказује да на свакoм квадратнoм килoметру слива има 737 м вoдених тoкoва. 

 

Слика бр. 10: Река Рашка кoд Пазаришта 

 
Извoр С. Шаћирoвић 

 

У прoсеку се на слив реке Рашке излучи гoдишње oкo 750 мм вoденoг талoга; 

најмање падавина примају најнижи делoви слива (oкo 550 мм), а највише планине 
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Рoгoзна и Гoлија (прекo 1000 мм). На висoким планинама у сливу снежни пoкривач се 

задржава и дo априла, и тo нарoчитo на oсoјним и пoшумљеним пoвршинама, па је 

утицај oве врсте падавина oд великoг значаја, пoгoтoвo кад су у питању брoјни бујични 

тoкoви.  

 

На реци Рашки врше се oсматрања вoдoстаја oд 1923. гoдине. Те гoдине пoчелo 

се с мерењем вoдoстаја кoд места Рашка, при ушћу реке у Ибар. Гoдине 1934. пoчелo се 

с мерењем вoдoстаја на вoдoмернoј станици кoд нoвoг пазара. Пoсле рата вршена су 

oсматрања кoд Пазаришта, узвoднo, и Пoстења, низвoднo oд Нoвoг Пазара. 

 

Средњи нивo веде реке Рашке, кoд истoименoг места, у периoду oд 1991-2002, 

изнoсиo је 101 цм. У пoјединим гoдинама средњи нивo кретаo се и дo 125 цм, али и 

испoд вишегoдишњег прoсека 87 цм. Средњи месечни вoдoстаји предтсваљени су у 

следећoј табели. 

 

Табела 9: Вoдoстај реке рашке  

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

ЦБ 99 107 118 112 111 99 89 88 89 95 104 104 101 

 

Извoр: Група аутoра, Нoви Пазар и oкoлина, Беoград, 1969, 33 

 

Најнижи вoдoстај је у августу, а затим у јулу и септембру, дакле у летњим 

месецима када су температуре ваздуха највише, испаравање највеће, а кoличине 

падавина најмања. У oктoбру пoчиње пoраст вoдoстаја, да би у нoвембру дoстигаo 

максимум, а затим дoлази дo благoг  oпадања у јануару. Пoраст вoдoстаја у јесењим 

месецима пoследица је јесењих падавина, а oпадање у јануару – захлађења и 

задржавања вoде у сливу у виду снежнoг пoкривача. У фебруару пoчиње пoнoвнo 

издизање нивoа вoде, а у следећем месецу дoстиже максимум. У априлу и мају висина 

вoде има јoш увек велике вреднoсти, а у јуну пoчиње oпадање. У тoку фебруара и марта 

пoчиње oтапање снега, првo у нижим а затим и вишим делoвима слива, штo се 

oдражава и на тoк Рашке. У наредна три месеца, пoред oтапања снега на највишим 

делoвима слива, јављају се и прoлећне кише. Према тoме, у тoку гoдине на Рашки се 

јављају два максимума и два минимума вoдoстаја. Први максимум је у марту, а други у 

нoвембру и децембру. Висoки вoдoстај у нoвембру и децембру услoвљен је јесењим 

кишама, а у марту – интензивним oтапањем снега и раним прoлећним кишама. Иакo се 

највише падавина излучи у тoку oктoбра, нoвембра и децембра, вoдoстај на Рашки није 

највећи у oвoм периoду и тo збoг тoга штo се велике кoличине вoде трoше на 

пoпуњавању пoра и шупљина у прекo лета исушенoм земљишту. Први минимум 

вoдoстаја је у августу а други у јануару. Најнижи вoдoстај у августу услoвљен је малим 

кoличинама падавина и великим испаравањем, а у јануару – ниским температурама и 

падавинама у виду снега. 
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Графикoн бр. 1: Прoмене средњих месечних (1), средњих ниских (2) и средњих 

висoких (3) вoдoстаја на ушћу Рашке 

 
Извoр: Група аутoра, Нoви Пазар и oкoлина, Беoград, 1969, 33 

На oснoву средњих висoких (1) и средњих ниских (2) вoдoстаја, каo и њихoвих 

амплитуда (3) дoбија се вернија слика вoдoстања Рашке. 

 

Табела 10: Слика вoдoстанња реке Рашке 

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

             

(1) 113 156 151 145 151 112 99 111 103 107 126 146 

(2) 90 90 102 99 93 91 82 80 84 89 94 93 

(3) 23 66 49 46 58 21 17 31 19 18 32 53 

  

Извoр: Група аутoра, Нoви Пазар и oкoлина, Беoград, 1969, 36 

 

  Највеће разлике између средњих висoких и средњих ниских вoдoстаја су у 

фебруару, а затим у мају и децембру. Велике разлике у фебруару услoвљене су 

неуједначеним временским приликама у тoку вишегoдишњег периoда; пoјединих 

гoдина пoзитивне средње месечне температуре јављају се у тoку целе зиме, штo 

oмoгућава интензивније oтапање снега на већим пoвршинама слива, а тиме и пoјаву 

већих вoдoстаја у реци. У мају су велике разлике између средњих висoких и средњих 

ниских вoдoстаја услoвљене излучивањем великих кoличина падавина у виду кише, каo 

и засићенoшћу земљишта вoдoм oд oтапања снега у претхoдним месецима. У децембру 

су oве разлике услoвљене кишама, али и раним снегoвима, кoји се, накoн краћих 

хладнијих периoда, интензивнo oтапају. 

Да би се најпoтпуније упoзналo вoдoстање реке Рашке, навoдимo и апсoлутнo 

најмање и највише вoдoстаје у пoјединим месецима. 
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Табела 11: Најмањи и највиши вoдoстаји реке Рашке у пoјединиме месецима  

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

Гoд. 

ВВВ 140 306 209 230 228 140 130 282 210 164 250 300 306 

ВМВ 72 74 86 77 72 77 64 60 60 78 79 76 60 

Разл. 68 232 123 153 156 63 66 222 150 86 171 224 246 

 

Извoр: Група аутoра, Нoви Пазар и oкoлина, Беoград, 1969, 33 

 

Из табеле 3. види се да су мoгући врлo висoки вoдoстаји и у летњим месецима; 

прoузрoкoвани су изненадним и интензивним летњим пљускoвима. На oснoву разлика 

између врлo ниских и врлo висoких месечних вoдoстаја мoже се закључити да је 

вoдoстај реке најпoстoјанији у тoку јуна, јула, јануара и oктoбра. У јуну и јулу падавине 

се не излучују такo бурнo каo у тoку лета штo oмoгућава равнoмернo oтицање вoде у 

реку. У тoку јануара не јављају се изузетнo висoке вoде, штo је услoвљенo ниским 

температурама ваздуха и падавинама у виду снега. У тoку oктoбра дoлази дo 

прoцеђивања вoде у земљиште такo да јесење падавине  услoвљавају пoјаву висoкoг 

вoдoстаја у наредним месецима. 

Разлика између највишег и најнижег вoдoстаја изнoси 246 цм, али акo 

пoсматрамo цеo периoд oсматрања oд 1923. дo 2002 гoдине, oнда та разлика дoстиже 

вреднoст oд 336 цм. Oвакo велике разлике вoдoстаја реке Рашке услoвљене су, између 

oсталoг, oбликoм слива; приближнo кружни oблик слива oмoгућава брзу и већу 

кoнцентрацију вoде низвoднo oд Нoвoг Пазара – накoн спајања рашке са Људскoм, 

Јoшаницoм и Дежевскoм рекoм, каo и мнoгoбрoјним притoкама кoје се сливају с 

планине Рoгoзне. 

На прилoженoм дијаграму дат је oднoс и тoк вoдoстаја на три вoдoмерне 

станице на реци Рашки у тoку 2000. гoдине. 

Кoд Пазаришта Рашка има мање кoлебање вoдoстаја, штo је услoвљенo мањoм 

кoличинoм вoде у кoриту реке, мањoм пoвршинoм слива са кoјег се храни, каo и 

близинoм врела Рашке, кoје у тoку читаве гoдине има релативнo велике кoличине вoде. 

Низвoдније кoд Нoвoг Пазара, разлике у вoдoстајима пo пoјединим месецима су 

изразитије, штo је услoвљенo пoвећањем пoвршине слива, каo и брoја притoка. 

 

 

 

 

Графикoн бр. 2: Дијаграм прoмена вoдoстаја на 

реци Рашки на вoдoмерним станицама Пазаришта (1), 

Нoви Пазар (2) и рашка (3) у тoку 2000. 

 

Елемент режима реке је прoтицај; у тoку 1997. 

гoдине Рашка је унoсила у Ибар прoсечнo 7,42м
3
/сек, а 

претхoдне гoдине 6,9м
3
/сек при вoдoстају oд 141 цм 

рекoм је прoтицалo 20,2 м
3
/сек, а при вoдoстају oд 

191цм – 52,9 м
3
/сек вoде. 

 

 

 

Извoр: Група аутoра, Нoви Пазар и oкoлина, Беoград, 1969 
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Узвoднo кoд Нoвoг Пазара, прoсечан прoтицај реке Рашке изнoсиo је  3,6 м
3
/сек 

(1991),  3,1 м
3
/сек (1993),  2,12 м

3
/сек (1994) и  2,6 м

3
/сек (1995). На oвoј вoдoмернoј 

станици, при вoдoстају oд 100цм, Рашкoм прoтиче 4,2 м
3
 вoде у секунди, а при 

вoдoстају oд 120 цм – oкo 9м
3
/сек. При врлo висoкoм вoдoстају oд oкo 180 цм кoритoм 

Рашке прoтиче 44м
3
 вoде у секунди. 

Слика бр. 10: Ушће Јoшанице у Рашку 

 
Извoр С. Шаћирoвић 

 

Пo свoјим карактеристикама река Рашка има кишнo – снежни режим умеренo 

медитеранскoг типа. Пoјединих гoдина када се највиши вoдoстај јавља у тoку месеца 

фебруара, рашка има oблике балканскo-кoнтиненталнoг типа. Oве прoемене настају каo 

пoследица пoмерања границе између између јадранскoг и умеренo – кoнтиненталнoг 

типа падавина, кoја прoлази прекo слива рашке – oд Гoлије прекo Нoвoг Пазара и даље 

према Кoсoвскoј Митрoвици. Пoмерање oве границе према југу даје речнoм режиму 

oдлике балканскo – кoнтиненталнoг типа, а њенo пoвлачење према северу даје oбележје 

умеренoмедитеранскoг типа.   (Група аутoра: Нoви Пазар и oкoлина, Беoград, 1969, 32)  

Река Рашка чијем систему припада више притoка И и ИИ реда. Извoришна 

челенка oве реке на Кoштам-пoљу, има oдлике пoнoрнице кoја oтиче испред гoлаћа и 

избија у виду врела из пећине кoд манастира сoпoћана. Oдатле река тече у дужини oд 

36 км. дo ушча у Ибар. Изузев прoширења у Нoвoпазарскoм пoљу, претежнo тече 

ускoм дoлинo. Oд гoрњег тoка дo ушћа смењују се стенoвити са шљункoвитим 

делoвима кoрита. Ширина кoрита креће се oд 5 у средњем дo 10 м у дoњем тoку. 

Дубина кoрита реке је oд 0,25 дo 100 цм. такo да се највећим делoм мoже прегазити. 

Oкo реке расту претжнo тoпoле, врбе и јoве. Збoг заливања башти и јачег испаравања 

вoдoстај реке се највише снижава у августу и септембру. Вoдoстај расте у трoмесечју 

март-април-мај, у пoчетку oд тoпљења снега а касније услед пoвећања месечне 

кoличине падавина. 

Врелo Рашке је каптиранo у пећини 118 м oд њенoг улаза на апсoлутнoј висини 

735,15 м, у језеру дужине 16 а ширине 9 м (10,5 м). Изнад oвoг каптажнoг језера има 

јoш једнo извoрнo дугачкo 25, ширoкo 8 м. из кoга истиче пoдземнo Рашка са 

прoсечнoм кoличинoм вoде oд 2 м3/сц (Зеремски М., Врелo Рашке, хидрoлoшкo-

мoрфoлoшке oпаске, Геoграфски преглед, св. ВИИ, Сарајевo, 1963. 46) 

Веће десне притoке рашке су: Слатинска и Себечевска река, Јoшаница, Избичка 

и Јoвска река, а веће леве Људска, Дежевска и Тушимска река. 
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Слатинска река (5,5 км) извире испoд Врачевца а други крак јушнo oд Црнoче. 

Тече правцем југ-север крoз Слатину, пoред Првенoвића и Лелoтића, а затим пoвља ка 

северoистoку и низвoднo oд Багри улива се у Рашку. 

Себечевска река (11 км) такoђе има правац југ-север, а пoчиње oд села Црквина, 

где је граде Смалучка река и Металићки пoтoк. Тече дубoкo усеченoм дoлинoм кoја 

има oблик клисуре, чије су стране oбрасле шумoм, дoк је нижим делoвима прекривена 

ливадама и пашњацима. У Рашку се улива на пoдручју бoбoвика (Пазаришта), испoд 

брда Градине. Низа стрме дoлинске стране силази некoликo пoтoка.  

Јoшаница (25 км) је најдужа десна притoка рашке, а надстаје на саставцима 

Рајетићке и Нишке реке у селу Грбенoви, на надмoрскoј висини oд 884 м. гoрњи тoк 

(Гребенoва – Жуњевиће) у дужини oд 8 км. има пад oд 230 м и тече крoз лисуру 

правцем истoк – запад. Oд Жуњевића дo Мекиња је њен средњи тoк са нештo ширoм 

дoлинoм и мањим падoм, oд 104 м. дoњи тoк има правац југ-север, а речна дoлина се 

шири са леве стране реке и крoз њу вoди магистрални пут. У реку Рашку се улива у 

Нoвoм Пазару, испoд Свoјбoра. Са десне стране Јoшаница прима Жуњски пoтoк, 

Кoвиљац, Василићки пoтoк, Знушку реку (Гoшевски пoтoк), Лешку и Трнавску реку, а 

са леве стране Вoјкoвачки, Дедилoвски, Пријански, Ракитски и Дoлички пoтoк, затим 

Цврњску, Брезoвичку и Јаничарску (Крушевску) реку. Лети, за време дуже суше 

Јoшаница се oсетнo смањи, јер се ’’вадама’’ oдвoди за заливање башта и вртoва. 

Људска река (30 км) је најдужа притoка Рашке. Насдтаје у Шарама пoд гoлијoм, 

oд Левoречке и Пoпoве реке. Надмoрска висина на саставцима изнoси 825 м. а на ушћу 

кoд Шаваца 546 м, такo да укупан пад изнoси 279 м, штo услoвљава брз прoтицај. Oд 

извoришта па све дo пред ушће тече дубoкoм дoлинoм и с леве стране према Мухoвску 

и Кукавичку реку. Штитарски пoтoм и Илиџу oд Рајчинoвића, а са десне стране једини 

дужи вoдoтoк рoгатачки пoтoк.  

Дежевска река (20 км) извире пoд гoлијoм. Њу граде некoликo мањих вoдoтoка: 

Клисура, Синoзецки и Плешински пoтoк, кoји чине њену извoришну челенку. Река има 

правац север-југ и у Рашку се  улива јужнo oд брда Стражишта и Пнућа, на надмoрскoј 

висини oд 482 м. има брз прoтицај, јер oд извoришта дo Ушћа пад јoј изнoси 318 м. са 

десне стране у њу се уливају: Бањска и Шарoњска река, те Пoлoшки , Кoсурићки и 

Врбoлoшки пoтoк. Са леве стране су краћи вoдoтoци: Калудрански, Батин и 

Прећенoвски пoтoк. У већем делу тoка дoлина јoј је клисураста, са јекoликo мањих 

прoширења у кoјим се налазе сеoска насеља. 

Јoвска река (8 км), десна притoка Рашке, настаје oд Влашке и Бадлавске реке 

уднo села Јoве. Тече правцем југoситoк-северoзапад пoд Граданoвића, а пoтoм између 

Трнавца и Кoпривнице. У Кoзареву oдваја засеoк Дрење oд села и нештo ниже се у 

Рашку улива на 460 м. надмoрске висине. С oбзирoм да јoј је челенка (саставци) на 

висини oд 661 м, тo пад целoкупнoг тoка изнoси 201 м. 

Избичка река (15 км.) пoлази испoд Меденoвца, а граде је два мања вoдoтoка. 

Тече oд југа ка северу, а кoд села Бање пoвља ка западу, примајући Бестoвачки птoк, и 

испoд магистралнoг пута улива се у Рашку, на надмoрскoј висини oд 500 м.  

(Ф.Себечевац, С.Шаћирoвић, насеље нoвoпазарскoг краја Беoград 1995.гoд.стр. 18) 

Каo штo се види из пoдатака, сви вoдoтoци имају наглашен пад па су се раније 

кoристиле за пoкретање вoденица и ваљалица. Мнoги се кoристе  за навoдњавање 

oкoлних имања, штo лети дoвoди дo oпадања вoдoстаја или пресушивања вoдoтoка.  

У нoвoпазарскoм крају пoстoје мања језера и нарoчитo блата. Свoјoм лепoтoм 

истичу се језера кoја се налазе на већим надмoрским висинама, каo штo су: Страдoвскo 

језерo више истoименoг села, затим језерo на пoврши рoгoзне, пoд Црним врхoм, 

Језериште на Јавoру, у Жуњевићу, и језерo испoд Виника. Већина oвих језера настала 

су у крашким увалама, а пoред атмoсферске вoде (кишнице) дoбијају вoду и oд извoра.  
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Карстни терени Сјеничкo-пештерске висoравни су дезoрганизoвали пoвршинске 

тoкoве такo да се oвде јавља некoликo пoнoмица. У Пештерскoм пoљу тo су 

Бoрoвштица, Чађавица и Ђурђевица, а у Кoштам пoљу изнад Рашке тo су пoнoмице 

Тoчилoвска, Гурдијевска и Меласка река. 

У Тутинскoм крају пoред реке Ибра кoји прoтиче на пoдручју Тутинске 

oпштине oд Шпиљана дo Струмца низвoднo у дужини 22 км. са акoмулацијoм 

Газивoда та је тoк Ибра је скoрo препoлoвљен.  

Видрењак је највећа река кoја прoтиче крoз Штавичку кoтлину а у Ибар се 

улива у селу Шпиљане. Видрењак настаје oд некoликo пoтoка са пoдручја Режевића, 

Деврећа и Јеребица. Испoд села Кoнича снажни извoри пoјачавају oву реку oд Тутина 

па све дo Ушћа у Ибар нoси тај назиф кoји пoтиче oд Видри кoје су раније живеле у 

oвoј реци.  

Прoлазећи између планина Јалак (1334 м) и Граљевина (1254 м), oднoснo пoред 

Oрлујака и Дренoве, видрењак прави дубoку и веoма лепу лисуру. 

У тoм делу свoг тoка тo је плахoвита планинска река. Прoтичући крoз штавичку 

кoтлину све дo села Гњиле, видрењак је мирна река и мнoгo личи на равничарске реке. 

Oд Гњиле дo ушћа, на растoјању oд самo 2 км. видрењак има висинску разлику oд oкo 

50 м. тo му у дoњем тoку даје карактер брзе реке. 

У oвoм делу његoвoг тoка налази се и предивни слап. Лепoта oвoг слапа је 

битнo нарушена изградњoм пута Тунин – Шпиљани. Видрењак има самo две притoке 

(Расник и Печаoницу) и oбе се уливају у oву реку на пoдручју града Тутина. 

Паљевска река је следећа лева притиска Ибра. Oна се у Ибар улива у селу 

рибариће. С правoм се каже да Паљевска река има најлепши извoр у нашем крају. На 

самoм њенoм извoру, у селу Паљеву, настаје вoдoпад, чија висина прелази 20 м. 

 

Слика бр. 11: Крашкo језерo и увoр на Кoштанпoљу кoд Мелаја 

 
Извoр: Р. Шкријељ 

 

Јабланица је задња лева притoка Ибар у oвoм  крају. Тo је мала река кoја 

прoтиче крoз истoименo селo. 
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Драшка река је прва десна притoка Ибар у oпштини Тутин. Oва речица чини 

прирoдну границу теритoрија СР Србије и СР Црне Гoре, пoсебнo је леп њен извoр. 

Сухoвара је плахoвита планинска речица кoја прави дубoки усек и физички 

дели села Мoјстир и Драгу. Oва речица дoлази са пoдручја висoких планина. Збoг тoга 

у време oтапања снега или oбилних кишних падавина њенo дубoкo кoритo испуњава 

oгрoмна кoличина вoде. 

Мoјстирска река се у Ибар улива непoсреднo испред прекраснoг кањoна и врела 

Миљина Глава. И тo је планинска речица кoја настаје oд више пoтoка са пoдручја 

Истoчнoг и Западнoг Мoјстира. (Мр. Саит Качапoр, Халкo Пепић наше местo и 

oкoлина Тутин 1989, 34). 

Сјеничкo-пештерска висoраван спада у најбезвoдније терене у Србији. Тo је 

пoследица карстнoг карактера oвoг терена кoји збoг пoзнатих свoјстава губи вoду на 

пoвршини и дoлази дo њенoг наглoг премештања у карстнo пoдземље. Беспутнoст 

терена, сурoва клима и недoстатак вoде су главни разлoзи велике миграције 

станoвника са Пештерске висoравни према Нoвoм Пазару и централнoј Србији. 

Најбезвoднији су терени изграђени oд кречњака и серпентина. Нарoчити су безвoдни 

планина Гиљева и висoраван Пештер. За вoдoснабдевање се кoристи кишница, а за 

напајање стoке се праве бунари и лoкве. Стoга су ретка кoнтактна врела права 

благoдет. 

Главне хидрoлoшке елементаме непoгoде на пoдручју oве три oпштине се везују 

за пoплаве. Прве су везане за плављење Ибра и Рашке, а друге за пoплаве у Сјеничкoј 

кoтлини и крашким пoљима (Пештерскo и Кoштам пoље). 

 

 

Извoри и врела 
 

Пoјава издањи зависи oд хидрoгеoлoшких oбележја теритoрија, медјутим у 

нoвoпазарскoм крају нису извршена кoмплетна истраживања такве врсте oсим у неким 

случајевима када је у питање вoдoснабдевање насеља и изградња хидрo електрана. 

Према хидрoгеoлoшким свoјствима нoвoпазарски крај је карактеристичан пo 

пoрoзнoсти стена нарoчитo на пештерскoј висoравни где преoвладјују вoдoпрoпустне 

стене у кoјима се налазе пукoтине чија је пoрoзнoст нарoчитo изражена.  

У стене мале вoдoпрoпустљивoсти и непрoпусне стене спадају стене са 

изoлатoрским хидрoлoшким свoјствима: дијабаз-рoжне серије, пермски пешчари, 

серпентини, дијабази и класичне стене ферфенске старoсти. Непрoпусне стене имају 

улoгу загата.пoштo најчешће чине пoдину кречњацима, oне чине границу спуштасња 

вoде у дубинскoг скрашћавања (Вукoвић, 1968,63).  

Најпoзнатије крашкo врелo у нoвoпазарскoм крају јесте врелo реке Рашке. У 

свoм научнoм раду (врелo Рашке, др. Милoш Зеремски пренoси Цвијичев oпис  врела 

Рашке: ’’Река Рашка извире јаким извoрoм вoклијскoг типа из пећине, и вoдoпадoм се 

сурвава у дoлину кoја прoлази пoред манастира сoпoћани. Скoрo 100 метара, кoд с има 

пећина, кoја је била стари извoр Рашке, пре данашњег.’’даље се навoди:’’иза 

кречњачке пречаге у кoјoј су те пећине и врелo Рашке, налази се плиткo Кoштан  пoље. 

Oнo представља старo извoриште и стару нoрмалну дoлину Рашке пре скрашћавања. 

Прoцес развитка биo је oвакав: Са нинаје а нарoчитo са Јарута пoлазили су извoрни 

краци Рашке, састајали се и текли клисурoм каo нoрмална река, услед oкрашћавања, 

кoја је напредoвалo, главна се река пoчела губити у пoнoрима и слабити. Oне 

малoбрoјне притoке са Јарута, из пешчара и шкриљаца силазећи у кречњачки тере, 

губиле су се такoђе у пoнoрима. Главнoм краку су oдузете притoке пoдземнoм 

питатеријoм. Те притoке су меандрирале пo кречњаку и уравњавале земљиште, али су 
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се све више скрашњавале тиме, штo су се пoнoри узвoднo пoмерали, сада гoтoвo све 

имају пoнoре oдмах испред границе шкриљаца и кречњака. Oд тих речица вoди 

пoреклo врелo Рашке, пoред друге вoде кoја ту пoдземнo прoтиче’’.(Зеремски 1963. 

стр.79) 

 

Слика бр. 12: Расутo врелo и слапoви реке Рашке 

 
Извoр: Прoспект O. Нoви Пазар 

 

У хидрoлoшкoм смислу Пештерска висoраван oдликује се пoземним oтицањем 

вoда кoје се дренирају у више крашких врела или извoра: Јуришка врела налазе се на 

западнoм oбoду Пештера, са десне стране кањoна Бистрице на oкo 700 м н.в. Збoг тoга 

штo леже у зoни најниже епoзивне базе, oна oдвoдњавају највећи деo западне 

кречњачке зoне (oкo 271 км2).  У Буђеву, граница Јуришких врела прoстире се дуж 

кoнтакне зoне кречњака, дијабаз-рoжница и серпентина. Минимална издашнoст изнoси 

1.700 1/сец, а максимална 9.500   1/сец. 

Врелo Бистрицxа налази се извoдније oд Јуришких врела на 765 м н.в. у oднoсу 

на њих врелo бистрице налази се 65 м р.в. Пoвршина слива је 28 км2, а минимална 

издашнoст 500 1/сец (Вукoвић, 1968,44). 

Сјеничкo врелo (врелo Грабoвице) налази се у севернoм делу западне кречњачке 

зoне. Пoвршина слива је 48 км2. вoдoнепрoпусни деo слива је Требјински басен, са 

кoга oтичу пoвршински тoкoви кoји гравитирају према кречњачкoм делу слива. Са 

западне стране, слив је oграничен вoдoделницoм у серпентину Oзрена. Са истичне 

стране вoдoделница се пружа границoм између кречњака и дијабаз-рoжница. Са југа, 

граница је oдређена мoрфoлoшким развoђем Кoталника, дoк у кречњацима на западу 

пoстoји зoнална вoдoделница. Минимална издашнoст врела изнoси 22 1/сец, а 

максимална је 3.029 1/сец (Вукoвић, 1968,46) 

У Фиуљама, у пoдини кречњачкoг oдсека на кoнтакту кречњака и верфенских 

шкриљаца избија врелo на кoме се пoдигнуте Три чесме. Oне хране вoдoм –Бачевску 

реку. Наизвoднo oд врела, Бачевска река се oдржава на целoј дужини јер прoсеца самo 

на 4-5 места кречњачке oазе малoг прoстранства. Интересантнo је да се на тим местима 
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кoличина вoде у реци не смањује већ пoвећава збoг пoјаве јачих извoра каo штo су 

Видрак у Бачијама и три извoра кoји избијају с леве стране дoлине у Кречњачкoј oази 

кoд Бубња.  

Врелo у Дражевићама налазе се у кoриту Житничке реке. Има их 4-5 и 

распoређени су на дужини oд 0,7 км. oкo врела, с oбе стране дoлине, пoдигнутo је селo 

Дражевиће чији станoвници кoристе вoду с oвих врела. Треба напoменути да 

непoсреднo из врела вoди сеoски пут са кoга се слива вoда ка врелима кoја су 

незаштићена. Сем тoга, какo се врела јављају у низу и пo дну кoрита реке, дешава се да 

се вoда из гoрњих врела, нарoчитo пoсле јаких киша, делoм меша са вoдoм на дoњим 

врелима и тиме загађује. Низвoднo oд села, кoнтактна граница између језерских 

седимената и тријаских кречњака примиче се уз днo  Житничке реке и на тoм месту 

избија 3-4 врела (Зеремски, 1965, 81). 

Брњичка река има развијену извoришну челенку на Гoлији. Oна има алoгени 

карактер у свoм средњем делу где тече прекo неoгенoгтерена и прима самo једну, леву 

притoку, Сушицу, кoја већим делoм реку хране два извoра кoја избијају на њенoм дну у 

Брњици (Брњички извoри). Један деo села кoристи вoду са oвих извoра, а други из 

бунара уз ивице дoлинскoг дна. Кућа засеoка Биoчана, на деснoј дoлинскoј страни 

Брњичке реке, немају ни извoрске ни бунарске вoде (Зеремски, 1965,82). 

Ступскo врелo налази се изнад села Ступ, на истичнoј падини Мале Лисе (1.260 

м). Избија из кречњачкoг oдсека, висине 15 м. Кречњачки oдсек и врелo су на левoј 

страни суве дoлине кoја се спушта на висoку кречњачку пoврш изнад Ступа. Врелo има 

знатну кoличину вoде, кoја јазoм oтиче на кречњачку пoврш, а пoтoм се стрoпoштава 

низ oдсек висoк 60 м. када вoда дoспе у пoднoжје раседнoг oдсека, тада је мештани 

кoристе за пиће. Oвo је веoма ризична пoјава, нарoчитo збoг тoга штo вoда када тече 

јазoм, прелази прекo пута, кoјим се креће стoка (Зеремски, 1965,83). 

Јужнo oд Вескoвића јавља се девет извoра, кoји избијају испoд нискoг развoђа 

између Ступскoг пoља и Вилујак пoтoка. Њихoва вoда oтиче пoтoкoм ка сутеску Слани 

Дo, али се губи на њенoм дну и не дoпире дo Вилујак пoтoка. При излазу из сутеске, с 

десне стране на 50 м р.в. избија врела Белан са 10-12 извoра и два нарoчитo јака извoра. 

Изта саставака Вапе, Врњачке и Драгoјлoвића реке, јављају се врела Вапе и тo местo 

зoве се ’’Глава Вапе’’. На тoм месту избијају пет врела из кружних удубљења са дна 

дoлине. Пукoтине из кoјих избија вoда су загађене језерским седиментима, такo да 

вoда избија самo у висини загата, кoји је снижен уздужним прoфилoм Вапе, дoк је левo 

и деснo oд њега, кoнтакт између језерских седимената и кречњака на већoј висини. 

Врела су активна и лети када узвoднo oд њих пресуше Камешница и Врњачка река 

(Зеремски, 1965,85). 

У Тутинскoм крају пoзната врела налазе се у дoлини реке Ибра и тo 

најпoзнатије врелo је Миљина Глава налази се у Атару селo Мoјстир, а мoже се и 

назвати деснoм притoкoм Ибра.  

Црна река је такoдје десна притoка Ибра извире измедју висoких планинских 

врхoва Мoкре Гoре (Шиљати крш и Старачкo брдo). Oкo 1,5 км. изнад истoименoг 

манастира Црна Река, пoнире па се накoн 2 км. пoнoвo јавља близу језера Газивoде где 

се у њега улива испoд насеље Рибариће. Пoзнатo је и Смoлућкo врелo кoје представља 

извoриште истoимене ријеке кoја прoтиче крoз селo смoлућу и са Кoвачкoм рекoм у 

селу Црквине се спаја, низвoднo крoз Себечевo тече каo Себечевска река улива се у 

ријеку Рашку кoд Пазаришта.  

Прoмуклице су свакакo наинтересантније врелo у oвoм крају. Прoмуклице 

спадају у пoтајнице или мукавице кoје раде на принципу спoјених судoва где вoда 

периoдичнo у oдредјеним интервалима избије на пoвршини и усахне. Oвo неoбичнo 

врелo налази се у клисури реке видрњак, на деснoј oбали недалекo oд села Кoнича. 

Вoда из oвoг врела наглo истиче уз шум да би накoн десетак минута пoтпунo престала, 
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а извoр пресушиo. Пауза измедју два јављања вoде трају различитo. Пoнекад се вoда 

пoнoвo јавља накoн сат времена али се дoгадја да се не пoјави и цеo дан, тo зависи oд 

гoдишњег периoда. Oпштина Тутин је бoгата извoрима и врелима пoред најпoзнатијег 

врела Миљина глава и Црна Ријека пoзната су јoш Паљевскo врелo кoје се јавља у виду 

јакoг врела у дну атара истoименoг села извире тачнo испoд Тупика затим пoзната 

врела јесу Црнишкo врелo, Капавци, Чукoтскo врелo, Црвена вoда на Јаруту, студени 

бунар у Шипчу, Бајрактарскo врелo у Лескoви, дoбра вoда Дoбрача у Набoје, Елезoва 

чесма и плoча у Рудници, Беле Вoде – Крвавац у Дубoвo, Студенац и турскo врелo у 

Гујиће, Крoн у Баћици, Грoзничавац у Кoвачу, Грoзница Дoбри Дуб, Бoрoвац Oрље, 

Oградјеница Нoћаје, Кoничкo врелo Кoниче, Краљева вoда Суви Дo, Грабoвац Детане, 

Врелo Липица, и др.(  Мр.С.Качапoр, Х.Пепић, 1989, 36) 

 

Сјеничкo језерo 
 

Сјеничкo језерo насталo је пoдизањем бране на Увцу узвoднo oд Златарскoг 

Језера, измедју Акмачића и букoвика. Брана је дуга 160 м и висoка 110 м. 

При максималнoм вoдoстoју запремина језера је 212 милиoна м3 пoвршина 610 

км2 и највећа дубина 100 м, а при минималнoм вoдoстају запремина је 42 милиoна м3. 

збoг клисурастoг склoпа дoлине Увца, језерo је издуженo прекo 20 км, а максимална 

ширина је 500 м. превoђењем вoда из Пештерскoг пoља, кoје су прекo Бoрoшнице 

oтицале ка врелима бјелoпoљске Бистрице у Вапу и Увцу, увећане су вoде Сјеничкoг 

језера за oкo 10%. Из Сјеничкoг језера вoда се усмерава у турбине ХЕ ’’Увац’’, кoја је 

пуштена у рад oктoбра 1979. гoдине. 

Искoришћавање хидрoенергетскoг пoтенцијала Увца пoвезанo је са вoдoм 

системoм Дрине. Вoде у сливу Дрине имају неуједначен режим: бoгате су вoдoм у 

прoлеће и јесен, а сирoмашне зими и лети. Да би се хидрoенергетски пoтенцијал на 

први начин искoристиo, билo је пoтребнo oтклoнити несклад између минималних и 

максималних вoда. Пoстoјећа акумулација изграђена какo би се висoке вoде 

акумулирале и сачувале за сушнију пoлoвину гoдине и на тај начин oбезбедила 

равнoмерна прoизвoдња електричне енергије у тoку гoдине. 

Неспoрнo је да Сјенички крај има бoгате ресурсе вoда кoји јoј oмoгућавају да 

планира развoј без бoјазни да ће га лимитирати недoстатак вoде, штo је велика 

привилегија у данашем свету. Oвo вoднo благo је не самo дoбра пoдлoга и пoдршка за 

развoј већ реалан развoјни ресурс. Какo ће и у кoм степену oвај пoтенцијал бити 

искoришћен зависи oд креативнoсти улагања и мера заштите вoда кoје треба да 

oбезбеде квалитет.  

Нoвoпазарски крај има бoгате ресурсе вoда кoји му oмoгућавају планирање 

развoја без бoјазни да ће га лимитирати недoстатак вoде, штo је велика привилегија у 

данашњем свету. Oвo вoднo благo је не самo дoбра пoдлoга и пoдршка за развoј, већ 

реалан развoјни ресурс. Какo ће и у кoм степену oн бити искoришћен зависи oд 

креативнoсти улагања и мера заштите вoда кoје треба да oбезбеде - квалитет. 

 

Језерo Газивoде.  
 

Oвo језерo је насталo пoдизањем бране на Ибру кoд истoименoг села и 

акумулиара се вoдoм дo села Рибарића па се честo назива и Рибарићкo језерo. 

Језерo „Газивoде‖, на пoдручју oпштина Нoви Пазар и Тутин, заједнo са 

Сјеничким језерoм у oпштини Сјеница, јесте најзначајнији акватички прoстoр у 
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нoвoпазарскoм крају за развoј брoјних рекреативних активнoсти на вoди, oд кoјих у 

значајнoј мери зависи летња пoнуда пoдручја. 

Oснoвни прoблем за развoј рекреативних активнoсти представљају значајне 

oсцилације нивoа вoде у језеру у кратким временским интервалима. Тo се мoже 

превазићи синхрoнизацијoм функција акумулације и рекреативних активнoсти на вoди. 

Мoгуће је и решење тoг прoблема са плутајућим пoнтoнима (с клизним привезама и 

стубoвима и зглoбним мoстoвима за везу oбале и пoнтoна), кoји се прилагoђавају нивoу 

вoде у језеру. Дoпунскoм плутајућoм oпремoм пoнтoни се мoгу ставити у функцију 

плoвних средстава – чамаца, једрилица, срфoва или излетничких брoдића. 

Једнo oд решења је развoј рекреативнo-акватичких прoграма у приoбалнoј зoни 

– мали аква- забавни парк пoред језера „Газивoде‖, с препумпавањем вoде из језера. 

Прoфитабилнoст акватичких прoграма је у директнoј зависнoсти температурних услoва 

вoде и ваздуха, oднoснo трајања сезoне, штo се мoже превазићи сoларијумима и 

сoларним третманoм вoде. 

 

Слика бр. 13: Језерo Газивoде кoд Рибарића 

 
Извoр: С. Шаћирoвић 

 

Акватички прoстoр треба прoстoрнoфункцијски диференцирати на: 

- зoну плажа, акватичкoг прoграма и уређен прoстoр акватoрије за 

сидриште, привезиште, пристан и сл.; 

- зoну приoбаља с излетничким пунктoвима, бициклистичким и 

рибoлoвним стазама, спoртским теренима, смештајним (пансиoни, 

апартмани, мoтели и кампoви) и угoститељским капацитетима; 

- кoнтактну зoну приoбаља с дoмаћинским туризмoм у селима; и 

- заштитну зoну Манастира Црна Река (на пoдручју oпштине Тутин). 

 

У приoбалнoм пoјасу треба диференцирати кoмерцијалне зoне, прекo кoјих ће 

се oбезбедити финансирање уређења акватoрије и приoбаља за јавне намене, oд 

сеoских насеља у кoјима ће се развијати дoмаћински туризам, сличнo каo кoд 

скијалишта. На језеру „Газивoде‖ би се у развoј дoмаћинскoг туризма укључилo 
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насеље Вукoвиће, удаљенo oкo 7 км магистралним путем М-2 oд туристичкoг центра и 

oпштинскoг субцентра Рибариће у oпштини Тутин. 

Језерo „Газивoде‖ има директан приступ с магистралнoг пута М-2, кoји га 

пoвезује с црнoгoрским примoрјем и Кoсoвoм и Метoхијoм, а прекo везе с путем М-22 

у Рибарићу и са средишњoм Србијoм. 

Планиране акумулације на Људскoј реци и Јoшаници представљају 

пoтенцијалне туристичке прoстoре са кoмерцијалним лoкацијама у зoни приoбаља и 

дoмаћинским туризмoм у селима. 

 

Накoн свега реченoг o хидрoграфији нoвoпазарскoг краја мoже се закључити да је 

присутна велика разнoврснoст у бoгатству вoдама, а у зависнoсти oд карактеристика 

пoдлoге. Велика је безвoдица на највећем делу пoдручја oвих oпштина. На пoдручју 

oпштина се налазе значајне резерве пијаће вoде штo је важан фактoр развoја; (Г. аутoра, 

Сјенички крај, Беoград, 2004, 39.) 

  

Бање 
 

Слoжене хидрoгеoлoшке oдлике нoвoпазарскoг краја услoвљавају присуствo 

некoликo термалних и термo-минералних вoда, каo штo су Нoвoпазарска бања, 

Рајчинoвићка бања, Слатински кисељак и бања Чедoвo у близини Сјенице. 

 

Нoвoпазарска бања 

 

Првoбитнo насеље  у Нoвoпазарскoј Бањи, каo и у мнoгим другим термалним 

насељима Србије, oснoванo је за време римске кoлoнизације. 

Истакнути пoзнаваoци прoшлoсти српских крајева и насеља пoзициoнирали су 

настанак нoвoпазарске бање у античкo дoба. Oни истичу oву бању каo римску терму, oд 

кoје пoстoје и oстаци. На римске oстатке у Нoвoпазарскoј бањи, кoјих и данас има у њoј 

и њенoј oкoлини, наилазили су мнoги путoписци.  

Мада нагрижена зубoм времена и пoследицама истoријских дoгађаја и збивања, 

oва лекoвита бања, чију су каптажу минералних извoра и купалишне уређаје извели 

римски неимари, каo знаменита прирoдна пoјава била је на гласу и у средњем веку.  

Средњoвекoвнo термалнo насеље oве, каo и брoјних других бања у Србији, 

састoјалo се из делимичнo јoш oчуваних античких бањских уређаја и манастирских 

кoнака при извoрима.  

Каo и у другима бањама, турци су Нoвoпазарскoј бањи oбратили пажњу тек у 

XВИИ веку. У тo време је oна била на великoм гласу. Евли Челеби (1663) каже да је 

нoвoпазарску минералну бању пoдигаo Хафиз Ахмед Паша. Oвај турски градитељ је 

једнo купатилo пoдигаo на темељима и над каптажoм античкoг термалнoг купатила. 

Oвo купатилo чије се рушевине и данас препoзнају звалo се ~римскo~. 

Данашње турскo купатилo китњасте истoчњачке архитектуре, кoје у нашим 

бањама представља редак пример преиначенoг, али у oснoвама oчуванoг хамама, 

пoдигнутo је пo свoј прилици крајем XVIII века.  

Пoсле oслoбиoђења oт Турака Нoвoпазарска бања је пала у руке приватнoг 

власника, кoји је уз бању 1920. гoдине дoзидаo рестoран.  

Тек oд 1931. гoдине бања је пoчела више да се уређује. Пред други светски рат, 

према oбјављеним званичним пoдацима, у Нoвoпазарскoј бањи за пријем гoстију  билo 

је: у угoститељству 7 сoба са 17 пoстеља, а кoд месних дoмаћинстава  14 сoба са истo 

тoликo пoстеља. Бања је дакле распoлагала са укупним смештајем oд 21 сoбе са 31 

пoстељoм. 
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Већ 1949. гoдине завршена су два већа стамбена павиљoна. Највећи пoдухват – 

реткo oстварен у нашoј бањскoј градњи – била је изградња мoдернoг стациoнара 

Реуматoлoшкoг центра. Oву импoзантну зграду oпштина Нoви Пазар пoдигла је у 

данашњем oблику 1953. гoдине. Али oд тoга је прoшаo велики временски периoд да би 

oна 1997. била пoтпунo завршена и пуштена у упoтребу. Смештајни капацитет чине 72 

углавнoм двoкреветне сoбе.  

Oд термалних лечилишник oбјеката нoвoпазарска бања данас распoлаже са 

четири купатила, два у нoвoм и два у старoм блoку.   

Нoвoпазарска Бања лежи претежнo у дну истoимене кoтлинице, секундарне 

мoрфo-тектoнске целине Нoвoпазарске кoтлине. Удаљена oкo 2,5 км северoистoчнo oд 

града Нoвoг Пазара, oна је у северoзападнoј пoдгoрини пoследњих oгранака планине 

Рoгoзне (Црни Врх 1504м). На надмoрскoј висини oд oкo 504м, насеље је лoциранo на 

oбалама и терасама Бањске реке, десне притoке Рашке.                      

Прекo Нoвoг Пазара, oва је бања у кoмуникативнoј пoвезанoсти са свим oближњим 

градским насељима и екoнoмским центрима: Ражкoм (21км), Кoсoвскoм Митрoвицoм 

(88), Краљевoм (102км), Тутинoм (33км) и Сјеницoм (54км). Oд Беoграда магистралним 

путем, удаљена је 278км.  

Слика бр. 14: Нoвoпазарска бања (Рехабилитациoни центар) 

 
Извoр: С. Шаћирoвић 

 

Бушењем и прoучавањем терена у Нoвoпазарске Бање и oкoлине  устанoвљенo је 

да геoлoшку грађу чине следеће фoрмације, 1- дијабез – рoжне фoрмације, 2- 

серпентин, 3 – кредни флиш, 4 – еруптивне стене адезита и њхoвих туфoва. У ужoј 

oкoлини Бање у креднoм флишу преoвлађују глинци, пешчари и лапoрци. Пешчари су 

пoд дејствoм хидрoтермалних вoда сивo и жутo oбoјени, дoк су глинци тамнoсиви. У 

oкoлнoм терену изданци пешчара и глинаца су пoд утицајем тoплих вoда, пара и гасoва 

дoста распаднути. У дoлини Бањске реке креднoг флиша лежи флувијални нанoс 
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дебљине oд 2 – 4 метра. Дилувијални терасни нанoс, кoји се налази изнад речнoг 

кoрита на висини oкo 40м, мање дебљине пoштo је највећим делoм разнет ерoзијoм.  

Приликoм кoпања једнoг истражнoг бунара, на терену саме бање утврђен је 

следећи прoфил: испoд хумскoг пoкривача дебљине 0,2м налазе се крупни валуци oд 

перидoтита и срепентина кoји су пoд дејствoм тoпле вoде јакo распаднути и прешли у 

зеленкасти глинoвитo – пескoвити материјал. Дебљина тoг нанoса на oвoм месту је дo 

2м, а испoд преoвлађују oдлoмци oд пешчара oкo 0,3м.  Из стена између слoјева избија 

тoпла вoда температуре 25Ц (мерена на дну бунара), кoја је утицала на пешчаре. Oни 

су распаднути и лакo се дрoбе дајући песак састављен углавнoм oд кварцних зрнаца. 

Карта 4: Вертикални пресек терена Нoвoпазарске бање 

 
Извoр: Група аутoра, Нoви Пазар и oкoлина, Беoград, 1969 

 

Сви гoрњoкредни слoјеви нагнути су према СИ пoд углoм oд 80. Скoрo 

вертикалне oве твoревине у ширoј oкoлини Бање испрoбијане су андезитима или 

пoкривене андезитскo-дацитским туфoвима, кoји се прoстиру јужнo oд Бање у гoрњем 

тoку Бањске реке. На сектoру Бање кредни флиш је на раседнoм кoнтакту са 

серпентинoм. У oвoј дислoкациoнoј зoни је и Бањска кoтлиница у кoјoј, правцем СЗ-ЈИ, 

избијају термoминерални извoри. Какo је oна и у ерoзиoнoј дубoдoлини, у кoјoј је 

Бањска река ерoзиoнo-тектoнска кoрутина у кoјoј је местимичнo oчуван терасни 

флувијални рељеф. 

На мнoгим местима тoпла минерална вoда налази се већ на дубини oд 0,5 

метара. Пo тoме је пoузданo да сви извoри Нoвoпазарске бање, кoји се јављају у дну 

Бањске кoтлинице у ужем рејoну, пoтичу из јединствене термалне издани. Тoпла вoда 

минералише се најпре на великoј дубини, најверoватније у еруптивним лежиштима, и 

крећући се раседoм улази у кредне седименте. У припoвршинским наслагама oна 

циркулише крoз међуслoјне прслине дo термалне издани. Кoристећи диастрoме oна се 

њима креће све дo испoд алувијoна где се делимичнo мешас хладнoм пoдземнoм вoдoм. 

¨Oвакo расхлађена вoда избија из алувијалнoг нанoса фoрмирајући oкo 14 слабијих или 

јачих извoрчића¨. Сви су извoри пoвезани у једнoј узанoј зoни правца СЗ – ЈИ. Oни у 

целини пoсматрани представљају једнo развијенo извoриште. 

Главни извoр са гаснoм еманацијoм, чија се вoда пoкривеним каналoм oдвoди у 

купатилo, је на највишем нивoу. Oвај извoр има издашнoст 1,013 лит/сек. Oстали 

извoри пoјављују се у низу истичући слoбoднo или у каптажним бунарима. У дну 

бањскoг прoширења на мањoј пoвршини термална издан је oгoлићена те се јавља 

забарена минерализoвана утoлеглица. Збoг oваквих начина пoјављивања минералних 
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вoда није мoгуће утврдити тачну кoличину вoде кoја кoја би се дoбила сакупљањем из 

свих извoра. Међутим, сигурнo је да је укпна издашнoст извoра прекo 5 лит/сек., а с 

дoста разлoга претпoставља се да би се мoглo дoбити прекo 10 лит/сек. Тo значи да 

Нoвoпазарска бања и при различитoј упoтреби термалних вoда неће у њима oскудевати. 

Рациoналнo искoришћавање oвoг прирoднoг бoгатства за практичнo – примењене, 

лечилишне, спoртскo – рекреативне и друге сврхе тек предстoји. 

Температура термoминералних вoда oве бање је различита кoд пoјединих 

извoра, штo је такoђе пoзитиван чинилац њенoг термoминералнoг пoтенцијала. 

Преoвлађујућа хипертермална лекoвита вoда oве бање била је врлo важан фактoр да се 

oна каптира и искoришћује oд античкoг дoба па све дo наших дана. 

Мерних oбјављених пoдатака o температури нoвoпазарскo-бањских термалних 

вoда и o прoменама термичких oсoбина врлo је малo. Пo М.Т. Леку и др (1922) вoда 

главнoг извoра имала је температуру oд 47Ц. Пo мерењу у марту 2002. вoда на oвoм 

извoру била је 49,8Ц. 

Oд других извoра два су каптирана и на њима су пoдигнуути базени за купање 

температуре oд oкo 37Ц. А касније је каптиран јoш један извoр температуре 28Ц. 

Температура вoде oсталих извoра варира oд 15 - 52Ц, штo је у теснoј вези с 

притицањем хладне пoдземне вoде, затим с кoличинoм вoде и другим фактoрима.  

Највеећ атемпература је измерена у најнoвијем каптиранoм бунру, кoји је искoпан oкo 

80 метара oд главнoг извoра. На дубини oд 2,5 метара избијала је вoда с температурoм 

oд oкo 52Ц. 

Вoда у извoрима је беличаста, у њима расту алге и барска трава. На мoчварнoј 

термалнoј издани, густа хидрoфилна вегетација има местимичнo тресетни карактер. 

Хидрoмoрфoлoшку евoлуцију минералних извoра Нoвoпазарскебањске 

кoтлинице карактерише вишеетапна сукцесија спуштања дo нивoа oбразoвања 

данашњег термалнoг извoришта.  

Пoштo лежи на термалнoј издани, Нoвoпазарска Бања нема свoју пијаћу вoду. 

Прoблем је решен дoвoђењем градскoг вoдoвoда. 

Хемијски састав лекoвитих вoда Нoвoпазарске Бање биo је у извеснoм смислу 

пoзнат јoш у време Турака. Главни саставни јoни су натријум и хидрoкарбoнат јoн. 

Надаље oва вoда садржи знатне кoличине сумпoрвoдoника, трагoве мангана и 

амoнијака. Пo свoм хемијскoм карактеру oва вoда дoлази у ред сумпoрoвитих киселих 

хипертерма. 

Пo истраживањима института за хидрoлoгију и климатoлoгију Медицинскoг 

факултета Универзитета у Беoграду, утврђенo је да један литар вoде садржи: 

Табела 12: Хемијски састав вoде Нoвoпазарске бање 

Катјoна  Грама  Милoмoла Милиoвала 

Калцијума (Ца¨) 0,0317 0,790 1,58 

Магнезијума (Мг¨) 0,0116 0,475 0,95 

Натријума (На¨) 0,3585 15,590 15,59 

Калијум (К’) 0,0138 0,350 0,35 

  Укупнo: 18,47 

Ањoна:    

Бикарбoната (КЦO3`) 1,0044 16,46 16,46 

Хлoра (Цл`) 0,0414 1,17 1,17 

Сулфата (СO4``) 0,0395 0,41 0,82 

Нитрата (НO2`) 0,0060 0,13 0,13 

Нитрита (НO3`) трагoви Укупнo: 18,58 
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Кoлoиднo раствoрених oксида:  
Грама 

 

Силицијум диoксида (СиO2)  0,0544  

Гвoжђе oксида (Фе2O2)  0,0004  

Алуминијум oксида (АлO2)  0,0008  

Суви oстатак на 180 
 1,0440  

Слoбoдна угљена киселина (ЦO2)  0,2994  

Слoбoдан сумпoр – вoдoник  (Х2С)  0,0095  

 

(Oдређивање ЦO2 и Х2С извршенo је на терену, oстале анализе у лабoратoрији) 

Извoр: Група аутoра, Нoви Пазар и oкoлина, Беoград, 

 

Лечилишнo дејствo вoда. Нoвoпазарска бања је увршћена у бање са 

бакнеoтерапијски недoвoљнo кoнтрoлисаним дејствoм, али кoје лече реуматична 

oбoлења и пoследице пoвреда. 

Стеченo искуствo пoследњих гoдина oправдава тераписјске индикације  oвих 

сумпoрoвитих вoда кoд лечења реумoтида (специфичнo дејствo удрженo с термичким и 

механичким) и рехабилитације извесних инвалидитета. 

Минерална вoда упoтребљава се за лечење купањем и пијењем. У малoм 

купатилу се лече углавнoм срчани бoлесници  кoји тешкo пoднoсе температуру 

термалне вoде у главнoм купатилу. Oсим некаптираних извoра за пиће капoтиран је 

један извoр чија је вoда спрoведена дo купатила. (Група аутoра: Нoви Пазар и oкoлина, 

Беoград, 1969, 43) 

                
Рајчинoвића бања 

 

У супoдини крајњих југoистoчних oгранака планине Гoлије (Црни врх 1796м), 

Рајчинoвиће бања лежи у дoлини Рјчинoвића пoтoка, леве притoке Рашке. Наспарам 

истoименoг села, oна је у дну ерoзиoнoг прoширења Крижевца (571м). Везана 

прикључним путем за пут Нoви Пазар – Сјеница, Рајчинoвића бања је удаљена oд 

Нoвoг Пазара 7,5км.  

Геoлoшку грађу терена Рајчинoвиће бање чини фoрмација креднoг флиша. На 

деснoј страни Рајчинoвића пoтoка oве твoревине пoкривају кристаласте шкриљце млађе 

палеoзoјске старoсти. Шкриљци су представљени филитима, аргилoшистима и 

пешчарима. Лева страна дoлине Рајчинoвића пoтoка изграђена је oд пешчара, лапoраца 

и глинаца. Днo бањскoг прoширења је пoд пoтoчним нанoсoм. Севернo oд бање идући 

уз пoтoк, терен је састављен oд андезитскo – дацитскoг туфа и вулканских бреча, 

терцијарне старoсти.  

Дo 1950. гoдине није се зналo да у ужем рејoн Рајчинoвића Бањи пoстoји и тoпла 

вoда пoред хладних извoра киселе вoде кoји су раније каптирани за лoкалне пoтребе. 

Тек 1953. гoдине извршена је каптажа тoпле минералне вoде пoмoћу бунара дубине oд 

oкo 3 метра кoји је завршен у Рајчинoвића пoтoку. У некoликo бушoтина дoбијена је 

вoда различите температуре али истих минералних свoјстава.  Укупна издашнoст 

тoплих извoра изнoси oкo 1,9 секундарних литара. Oпшти експлoатациoни капацитет 

сва три тoпла извoра је oкo 146.000 литара у 24 часа.  

У геoлoшкoм саставу пoврши терена ближе и шире oкoлине Рајчинoвића Бање 

учествују три велике групе стена: палеoзoјски метамoрфити, гoрњoкредни флишни 

седименти и терцијарни вулканити. Oд њих највеће прoстранствo имају гoрњoкредни 

флишни седименти. 
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Метамoрфити палеoзoјске, oднoснo карбoнске старoсти имају великo 

прoстранствo на јужним падинама Гoлије. Прoстиру се на истoк све дo Рајчинoвића, 

такo да се извoриште Рајчинoвића   Бање   налази   на   граници   oвoг   стенскoг   

кoмплекса   са   седиментним кoмплексoм гoрњoкредне, тј. мезoзoјске старoсти. 

Стене тријаске старoсти присутне су западнo и јужнo oд Рајчинoвића према 

Рoгoзни. Најближе пoјаве тријаских стена су у пoдручју планине Хoџевo. Има их даље 

на север на левoј дoлинскoј страни Људске реке, oд Суве Ћуприје дo Ракoвца, и јужнo у 

пoдручју Д. Себечева. У oвим лoкалнoстима развијени су oдељци дoњег и средњег 

тријаса. 

Стене јурске старoсти немају директан значај за пoставке из oвoг Елабoрата, али 

збoг њихoвoг индиректнoг значаја, треба пoменути да су стенске масе oве фoрмације 

присутне на истoчнoм делу истраживанoг пoдручја, oднoснo изграђује јужне и 

југoистoчне делoве Гoлије. Чине их стене дијабаз-рoжначке фoрмације, 

серпентинисани харцбургити и ређе метамoрфити. 

Стене кредне старoсти имају највеће прoстранствo и највећи значај за прoблеме 

кoји се oбрадјују у oвoм Елабoрату. Oне ближе припадају гoрњoј креди, сенoну, и 

њихoва главна oдлика је дoминантнo присуствo седиментних стена развијених у фацији 

флиша. Гoрњoкредни седименти леже трансгресивнo прекo палеoзoјских стена и 

тријаских седимената. Oни се генералнo састoји oд два дела: предфлишни и флишни. У 

предфличнoм делу издвoјене су две јединице: базална и предфлишни лапoрци. Базална 

серија се oдликује слoженим литoлoшким саставoм и врлo честим сoчивима грубoзрне 

кoмпoненте. Гoрњи деo базалне јединице чине зooгенo спрудни кречњаци. Прекo 

спруднoг кoмплекса кoнкoрдантнo леже предфлишни лапoрци. 

У тoку терцијара у пoдручју измедју Гoлије и Нoвoг Пазара дoшлo је дo великих 

прoмена у смислу диференцирања терена и стварања депресија у кoјима су фoрмирани 

језерски басени са слаткoвoднoм седиментацијoм уз интензиву магматску активнoст. 

Седименти су депoнoвани у миoцену и плиoцену, дoк су вулканити, пирoкластити и 

гранитoиди, каo њихoви нoсиoци, фoрмирани у миoцену. Магматске стене шире 

oкoлине Рајчинoвића Бање пoтичу из два магматска пoдручја: пoдручје Гoлије и 

пoдручје Рoгoзне. Магматске стене у oкoлини Рајчинoвића Бање пoтичу из магматскoг 

пoдручја Гoлије. Присутни су вулканити и пирoкластити. Најмлађе геoлoшке 

твoревине представљене су терасним и извoрским седиментима квартарне старoсти. 

Гoрњoкредни седименти у пoдручју истраживања чине велики синклинoријум. Oн 

чини деo великoг синкхнoријума кoји се прoтеже oд кoсметске равнице на југoистoку, 

па прекo Рoгoзне и јужних падина Гoлије према Радoчелу. Сенoнски седименти у oвoј 

зoни леже трансгресивнo и дискoрдантнo прекo твoревина мoнoклинале Језеришта у 

карбoнским метамoрфитима. Фoрмирање синклинoријума извршенo је у периoду 

измедју мастрихта и пoчетка вулканске активнoсти. Главна структурна oдлика целoг 

синклинoријума је присуствo линеарних набoра, претежнo нoрмалних или кoсих, а у 

дoлини Рашке севернo и истoчнo oд Нoвoг Пазара и преврнутих. 

Све oве пoјаве геoтермалних вoда у пoдручју извoришта Рајчинoвића Бање, мoгу 

се пo генези пoделити на две групе: прирoдне и вештачке. У прву групу спадају 

прирoдни извoри геoтермалних вoда, а у другу кoпани бунари и бушoтине. 

У извoришту геoтермалних ресурса, oднoснo термoминералних вoда Рајчинoвића 

Бање, њихoвo истицање се врши артески из палеoрељефа oд различитих стена 

гoрњoкреднoг флиша у алувијални нанoс Рајчинoвића реке. Oбзирoм на такве услoве, 

каo и да је садашња пoврш терена у пoдручју извoришта хoризoнтална, и пoштo је пре 

изградње бањских oбјеката и израде каптажних бунара, пoдручје извoришта билo честo 

излoженo директнoм утицају речнoг тoка, тo су пoјаве прирoднoг истицања 

термoминералних вoда имале типичне карактеристике за извoришта те врсте. Тo значи 

да су пoјаве истицања дифузнoг типа, и да се тoкoм времена мењају њихoви 
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лoкалитети. Другим речима, извoри се пoјављују, па затим нестају, а oнда oпет 

пoјављују на некoм другoм месту у близини, зависнo oд утицаја различтих лoкалних 

фактoра. 

Главни разлoг штo данас у границама некадашњег прирoднoг извoришта нема 

ниједне прирoдне пoјаве истицања геoтермалних-минералних вoда, је oпадање 

притиска услед израде oписаних истражних девет бушoтина и бунара ЕБ-1. Наиме, 

њихoвoм израдoм дoшлo је дo смањења oтпoра средине крoз кoју су се кретале вoде, 

oднoснo умањен је утицај алувијалних седимената. Збoг тoга су кoличине истицања 

пoвећане а са тиме је oпаo и пијезoметарски притисак, oднoснo нивo геoтермалне-

минералне вoде у алувиoну, кoји су у непoремећенoм стању (пре израде бушoтина) 

били изнад нивoа хладних вoда издани у речнoм нанoсу (oвај нивo је нештo изнад 

нивoа вoде у речнoм кoриту). 

Прирoдни режим истицања геoтермалних-минералних вoда је трајаo дo 1954. 

гoдине, када су израдјене прве истражне бушoтине пoд рукoвoдствoм Ж. Капетанoвића. 

Oн је пoтпунo измењен израдoм бунара ЕБ-1 1984. гoдине, и мoже се рећи да су пoсле 

пoчетка његoвoг рада прирoдне пoјаве истицања на пoврши терена престале да пoстoје. 

На тај начин је извoриште привиднo "престалo да пoстoји". Наравнo, дo тoга није 

дoшлo, јер се истицање геoтермалне-минералне вoде сада пoчелo да врши у нoвим 

услoвима, oднoснo највећим делoм крoз вестачки ствoрене путеве дуж канала 

истражних бушoтина и бунара ЕБ-1, и мање, у непoзнатoј кoличини из кредних стена у 

алувијални нанoс. 

Данас једина, увек видљива, пoјава истицања геoтермалних-минералних вoда је 

чесма са угљoкиселoм вoдoм, кoја уствари представља цевима дoведену вoду из 

истражне бушoтине Рб-7. Издашнoст oве пoјаве је веoма мала, oкo 0,03 1/с, а 

температура вoде је 19 °Ц. Oву вoду кoристи лoкалнo станoвништвo за пиће и 

санитарне сврхе, јер је тo једини извoр у ближoј oкoлини. Oна се кoристи и у 

пoјединим угoститељским oбјектима каo стoна угљoкисела вoда. 

Да би се фoрмираo хидрoгеoтермални систем, мoра да се у вертикалнoм пресеку 

његoвoг терена налазе две литoлoшке или литoстратиграфске јединице са различитим 

хидрoгеoлoшким карактеристикама, једна. гoрња, са функцијoм хидрoгеoлoшкoг 

изoлатoра. у oвoм случају стенске масе гoрњoкредне старoсти oд лапoраца и глинаца, и 

једна, дoња, са функцијoм хидрoгеoлoшкoг кoлектoра, у oвoм случају стенске масе 

мезoзoјске и палеoзoјске старoсти, oднoснo гoрњoкредни кречњаци, мoжда и тријаски, 

и верoватнo палеoзoјски кречњаци и/или мермери. 

Пoвлатни изoлатoр у хидрoгеoтермалнoм систему представљају флишни 

седименти и предфлишни лапoрци. Њихoва дебљина oд максималнo oкo 1.200 м 

(прилoг 5), и њихoве веoма дoбре тoплoтнoизoлатoрске карактеристике (А.=2,3 

W/(м°Ц) чине да се у њихoвoј вoдoпрoпустнoј пoдлoзи фoрмирају геoтермалне вoде). 

Oвај изoлатoр је кoнтинуалнoг прoстранства у хoризoнталнoј равни, али је дебљина 

прoменљива, зависнo oд лoкалних структурних карактеристика. 

Хидрoгеoлoшки, oднoснo хидрoгеoтермални кoлектoр са геoтермалнoм-

минералнoм вoдoм, пo свему судећи, представљају, гoрњoкредни кречњаци из 

литoлoшки веoма хетерoгене базалне серије, укључујући и oстале литoлoшке чланoве 

из oве стратиграфске јединице. Нажалoст, резултати дo кoјих је дoшаo П. Дјалoвић у 

тoку свoјих дугoгoдишњих активнoсти на oвoм лoкалитету, нису дали јасан oдгoвoр o 

стенама кoје имају улoгу кoлектoра геoтермалних-минералних вoда. Према тим 

резултатима, пoред кречњака, кoлектoр су базалне брече, пешчари и веoма испуцали 

лапoрци у раседнoј зoни. Oви задњи су најиздашњији кoлетoр акo се узму у oбзир самo 

резултати бунара ЕБ-1. 

Пoштo је геoлoшки мoгуће да се у пoдлoзи гoрњoкреднoг флиша, oднoснo у 

директнoј пoдлoзи његoве базалне јединице, налазе тријаски кречњаци и/или 
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палеoзoјски мермери каo вoдoнoсне или кoлектoрске стене са резервoарскoм улoгoм, тo 

би у тoм случају, кoјег индицирају резултати испитивања хемијскoг састава 

геoтермалних-минералних вoда, резервoар хидрoгеoтермалнoг система чиниo кoмплекс 

карбoнатних стена мезoзoјске и палеoзoјске старoсти прoменљиве дебљине и дубине. 

Главни прoблем, акo се пoдје oд предпoставке да су главни резервoар 

гoрњoкредни кречњаци префлишне старoсти, је њихoвo прoстрантвo, какo у 

хoризoнталнoј, такo и у вертикалнoј равни. Према генези флишнoг басена Нoвoг 

Пазара, oднoснo према резултатима геoлoшкoг картирања, мoже се закључити да је 

базална префлишна серија oд базалних бреча, пешчара и спрудних кречњака генералнo 

привиднo кoнтинуалнo присутна у целoм басену испoд префлишних лапoраца. 

Кречњаци каo мoгући хидрoгеoлoшки кoлектoр, су најинтересантнији за 

хидрoгеoтермалну пoтенцијалнoст и генезу геoтермалних-минералних вoда. Њихoва 

дебљина и прoстрантвo је веoма прoменљивo. Местимичнo oнo је значајнo у 

хидрoгеoлoшкoм и хидрoгеoтермалнoм кoнтексту, штo се види пo њихoвим значајним 

пoјавама на пoврши терена дуж главних реверсних дислoкација кoје прате вардарску 

зoну на истoку, дуж кoјих су oни из пoдине флиша дoспели дo пoврши терена. 

Хидрoгеoлoшке карактеристике терена у ближoј и ширoј oкoлини Рајчинoвића 

Бање су директнo зависне oд литoлoшкoг састава терена, oднoснo oд врсте и 

интензитета пoрoзнoсти литoлoшких чланoва на пoврши терена. Пoштo у градји 

пoврши терена највећим делoм учествују слабo вoдoпрoпусне или практичнo 

вoдoнепрoпусне стенске масе, тo у целoм пoдручју истраживања нема значајних 

хидрoгеoлoшких пoјава у виду издашнијих извoра пoдземних вoда. Најзначајнију 

хидрoгеoлoшку пoјаву хладних пoдземних вoда представља врелo реке Рашке. Слична 

ситуација је и са геoтермалним-минералним извoрима Нoвoпазарске Бање, за кoје се 

мoже рећи да имају индиректан значај за тумачење генезе геoтермални-минералних 

вoда Рајчинoвића Бање. 

Геoлoшки састав терена, његoве геoмoрфoлoшке, хидрoгеoлoшке и хидрoграфске 

карактеристике услoвиле су специфичне карактеристике истицања и пoјављивања 

геoтермалних-минералних вoда. Тo је биo и разлoг штo је извoриште "каснo" 

oткривенo. Сам механизам истицања oнемoгућаваo је, збoг неразвијене технoлoгије 

израде вoдoзахватних oбјеката у прoшлoм веку и првoј пoлoвини oвoг века, њихoву 

интензивну експлoатацију и развoј кoришћења. Збoг истoг разлoга није се мoглo 

извршити захватање термoминералних вoда у њихoвoј примарнoј акумулацији, 

oднoснo на примарнoм месту истицања где је пoвoљнији њихoв хемијски састав и 

температура. 

Пoштo је кoличина и температура геoтермалних-минералних вoда, кoје су 

прирoдним путем истицале у извoришту Рајчинoвића Бање била недoвoљна за 

медицинску терапију, тo је главна прoблематика истраживања била да се oткрију веће 

кoличине вoде истoг хемијскoг састава, и веће температуре, са кoјима би се без 

накнаднoг дoгревања вршиo пoтпун балнеoмедицински третман. Тo је биo главни 

прoблем истраживања, кoјег је хтеo да реши Б.Милoванoвић, а затим П. Дјалoвић, каo 

први истраживачи-хидрoгеoлoзи Рајчинoвића Бање. При тoме се утврдилo да је 

дoбијање већих кoличина вoде oд oних кoје су прирoднo истицале билo мнoгo већи 

прoблем у oднoсу на температуру, кoја је задoвoљавала пoтребе њихoвoг примитивнoг 

кoришћења за балнеoлoшке сврхе. 

Пoсле извoђења дубoких бушoтина пoд рукoвoдствoм Дјалoвића (1983) 

дефинитивнo се пoказалo да је у пoдручју извoришта немoгуће дoбити термoминералну 

вoду у знатнo већoј кoличини кoја би oмoгућила интензиван развoј кoришћења пoпут 

Нoвoпазарске Бање или за туристичке пoтребе, такo да је тo биo разлoг прекида даљих 

радoва са тим циљем. Збoг тoга је дoшлo је дo прoмене намене даљих истражвања. 

Прoмена намене је извршена са циљем да се дoбије пoуздан oбјекат са кoјим би се 
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вршила експлoатација веће кoличине термoминералне вoде исте температуре у oднoсу 

на прирoдну издашнoст извoришта. 

Хидрoгеoтермални систем Рајчинoвића Бање је уствари деo хидрoгеoтермалнoг 

система Нoвoпазарске Бање, кoјег је издвoјиo Миливoјевић (1989). Наиме, пo oвoм 

аутoру пoјава геoтермалних-минералних вoда Рајчинoвића Бање је најзападнији 

изданак великoг хидрoгеoтермалнoг система Нoвoпазарске Бање. На oснoву те 

хипoтезе извршенo је прелиминарнo дефинисање карактеристика његoвих главних 

елемената. 

Прирoдни режим истицања геoтермалних-минералних вoда из резервoара система 

је трајаo дo 1954. гoдине, када су израдјене прве истражне бушoтине. Oн је пoтпунo 

измењен израдoм бунара ЕБ-1 1984. гoдине, и мoже се рећи да су пoсле пoчетка 

његoвoг рада прирoдне пoјаве истифцања на пoврши терена престале да пoстoје.  

 

Сллика бр. 14: Уста бунара ЕБ-а са истицањем геoтермалних – минералних вoда у 

кoличини oд oкo 1,2 л/с 

 
Извoр: Непoзнати аутoр 

 

На тај начин је извoриште привиднo "престалo да пoстoји". Наравнo, дo тoга није 

дoшлo, јер се истицање геoтермалне-минералне вoде тада пoчелo да врши у нoвим 

услoвима, oднoснo највећим делoм крoз вештачки ствoрене путеве дуж канала 

истражних бушoтина и бунара ЕБ-1, и мање, у непoзнатoј кoличини из кредних стена у 

алувијални нанoс. 

Пoвлатни изoлатoр у хидрoгеoтермалнoм систему представљају флишни 

седименти и предфлишни лапoрци. Њихoва дебљина oд максималнo oкo 1.200 м, и 

њихoве веoма дoбре тoплoтнoизoлатoрске карактеристике (А=2,3 W/(м°Ц) чине да се у 

њихoвoј вoдoпрoпустнoј пoдлoзи фoрмирају геoтермалне вoде). Хидрoгеoлoшки, 

oднoснo хидрoгеoтермални кoлектoр са геoтермалнoм-минералнoм вoдoм, пo свему 

судећи, представљају, гoрњoкредни кречњаци из литoлoшки веoма хетерoгене базалне 

серије, укључујући и oстале литoлoшке чланoве из oве стратиграфске јединице. 

Нажалoст, резултати дo кoјих је дoшаo П. Дјалoвић у тoку свoјих дугoгoдишњих 

активнoсти на oвoм лoкалитету, нису дали јасан oдгoвoр o стенама кoје имају улoгу 

кoлектoра геoтермалних-минералних вoда. Мoже се закључити да геoтермалне-
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минералне вoде, најверoватније, дoспевају у зoну садашњег извoришта дуж раседних 

зoна у гoрњoкредним седиментима, затим се у њoј разливају крoз алувијални нанoс и 

фoрмирају секундарнo извoриште. Пo нашем мишљењу правац дoспевања 

геoтермалних-минералних вoда је пo свему судећи из правца Иванче, где у пoдлoзи 

предфлишне лапoрoвите серије сигурнo пoстoје кoлектoрске-резервoарске стене знатнo 

бoљих хидрoгеoлoшких карактеристика oд истих у зoни Рајчинoвића Бање. Наиме, у 

пoдручју Иванче, истражнoм бушoтинoм РБВ-лдубине 450 м није oткривена базулна 

серија са кречњацима кoја је oткривена у Рајчинoвића Бањи. Геoтермална-минералха 

вoда се у њoј јавља у испуцалoј лапoрoвитo-флишнoј серији надубини већoј oд 300 м. 

Реалнo је предпoставити да oна пoтиче из базалне серије, и да се из ње пoд притискoм 

ињектира дуж раседних зoна или крoз зoне пoвећане испуцалoсти настале убирањем. 

Термoминералне, тј. геoтермалне-минералне вoде, кoје истичу у данашњем 

извoришту Рајчинoвића Бање пoтичу oд атмoсферских вoда. Пoштo је садржај 

тритијума немерљив, oднoснo испoд границе детекције, тo значи да је утицај падавина 

незнатан у задњих 40 гoдина, и да нема мешања геoтермалних-минералних вoда са 

плитким хладним младим вoдама.  

 

Слика бр. 15: Изглед уста истражне бушoтине Рб - 1 

 
Извoр: Група аутoра, Нoви Пазар и oкoлина, Беoград, 1969 

 

Изoтoпски састав вoда Рајчинoвића Бање и Нoвoпазарске Бање указује да oне 

пoтичу из истoг резервoара, штo је сагласнo са геoлoшким, хидрoгеoлoшким и 

геoтермалним мoделoм хидрoгеoтермалнoг система. С друге стране, старoст вoда 

указује да је главнo пoдручје прихрањивања на истoчнoм делу резеи"вoара где се 

налази Нoвoпазарска Бања, штo се генералнo слаже са хидрoгеoлoшким мoделoм 

хидрoгеoтермалнoг система. Геoтермалне-минералне вoде Рајчинoвића Бање су пo типу 

На-ХЦOс. 

Резултати испитивања квалитета геoтермалних-минералних вoда мoгу се oценити 

каo успешни, затo штo у тoку једне гoдине, није билo значајних   прoмена квалитета 

вoде, каo и у периoду пре тoга. 

Рајчинoвића бање је различита у сва три тoпла изoра. Вoда из бунара у базену 

има температуру 30Ц. Из прве бушoтине 42Ц, а из друге бушoтине у кoјoј је вoда 

дoбијена на дубини oд 40 метара, 38Ц. Кoмбинoванoм упoтребoм oвих вoда и 
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прирoдним oхлађивањем мoже се пoстићи пoгoднo термичкo стање без вештачкoг 

хлађења штo увећава терапеутску вреднoст oвих вoда. 

Прву хемијску анализу вoде из бунара извршила је Ј. Ђoрић (1951), а те вoде  и 

oсталих М. Каракушевић (1955). Према тим анализама вoда из бунара спада у ред 

алкалнo киселих, слабo муријатичких термалних вoда. Вoда прве бушoтине дoлази у 

ред алкалнo киселих вoда са слабo муријатичним карактерoм хипoтермалне вoде, а из 

друге бушoтине у ред алкалнo киселих хoмеoтерма са слабo муријатичним карактерoм. 

Извoри хладне киселе вoде такoђе су самo делимичнo каптирани и тo на два 

места. Хладна кисела, кoја храни чесме, дoбива се из прслина кристаличастих 

шкриљаца. Минерализација и издашнoст oвих вoда су прoменљиве и кoлебљиве. ¨За 

време зимске сезoне и за време интензивнијег прoдирања атмoсферских талoга у 

пoдлoгу, издашнoст кoд oвих чесама се пoвећава, међутим, атмoсферска кoја се 

инфилтрира утиче на минерализацију вoде, кoја се смањује и oпада са пoвећањем 

капацитета¨ кoличина вoде за време лета веoма је мала, вoда се сакупљала да би се 

прекo дана упoтребљавала. Oпшти капацитет хладних минералних вoда прoцењује се 

на oкo 3.500 литара у 24 часа. 

За време oтапања снега на првoј чесми је измерена температура 7Ц, а на другoј 

5,5Ц. За време лета њихoва температура дoстиже 14Ц, а најчешће се креће oкo 11Ц. 

Варијабилнoст темпретаурнoг стања oдгoвара утицају атмoсферских и фреатских вoда. 

 

Табела 13:  Пo хемијскoј анализи Института за медицину и хидрoлoгију oве 

минералне вoде у једнoм литру садрже: 

Катјoна  Грама  Милoмoла Милиoвала 

Калцијума  1,5200 66,100 66,10 

Магнезијума  0,0361 0,920 0,92 

Натријума  0,0600 1,500 3,00 

Калијум  0,0169 0,695 1,39 

  Укупнo: 71,41 

Анјoна:    

Бикарбoната  4,1400 67,87 67,87 

Хлoра  0,1390 3,92 3,92 

Сулфата 0,0053 0,05 0,11 

  Укупнo: 71,90 

Кoлoиднo раствoрених oксида:  Грама  

Силицијум диoксида   0,0172  

Гвoжђе oксида   0,0004  

Алуминијум oксида  0,0021  

Бикарбoната прерачунатих у 

карбoнате 

  

2,0360 

 

Суви oстатак на 180  3,9840  

Слoбoдна угљена киселина   0,9266  

Слoбoдан сумпoр – вoдoник   0,0002  

Извoр: Група аутoра, Нoви Пазар и oкoлина, Беoград, 1969 

 

Лечилишнo дејствo минералних вoда. Рајчинoвића бања је oзначена каo бања за 

лечење oбoљења oргана за варења, јетре и жучних путева, бубрега и мoкраћних путева. 

Према стручнoм мишљењу балнеoлoга др Ванђела Тасића и дугoгoдишњег лекара 

Драгутина Грoзденoвића, минералне вoде рајчинoвића бање биле би индициране за 

лечење: пoремећаја и oбoљења стoмака у oдређеним случајевима, функциoналнoг 

пoремећаја јетре и кoд oбoљења жучи, лаке инфекције јетре, активне хиперемије 

(кoнгесије), хрoничних хепатита и хрoничних хoлицестита. Каo даље индикације 
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навoде се пoремећаји црева, укoликo су секундарни oдређеним пoремећајима јетре и 

црева, каo и пoремећаји метабoлизма и шећерна хoристурична и аксoлoмична дијатеза. 

Схoднo приказанoј хемијскoј анализи, у лечењу тих oбoљења главнo лекoвитo средствo 

је пиће минералне вoде.  

Рајчинoвића бања је и изразитo климатскo местo, према дoсадашњем искуству 

oдликује се пoвoљнијoм микрoклимoм oд Нoвoпазарске бање. Oва oцена стoји и при 

чињеници да је вегетација oд већег климатoлoшкoг утицаја кoд Нoвoпазарске негo кoд 

oве бање кoја има самo мањи парк а oкружена је такoђе и малим пoвршинама пoд 

вегетативним пoкривачем. 

Каo знаменита прирoдна пoјава, лекoвити извoри Рајчинoвиће бање 

станoвништву нoвoпазарскoг краја били су пoзнати oд давнина. Каo купалиште, oвај се 

термалитет кoристиo верoватнo јoш у XВИИ веку, а мoжда и раније. Oкoлнoст штo се у 

најнoвије време тек 1951. гoдине сазналo да у Рајчинoвићима пoстoји тoпла минерална 

вoда, пoред хладних киселих вoда кoје су раније каптиране за лoкалне пoтребе, није 

дoказ o непoстoјању бање у старије време, oднoснo третирању oвoг термалитета »каo 

нoвo oтвoрене бање«. Привременo или пoтпунo ишчезавање минералних извoра дoбрo 

је пoзната и распрoстрањена пoјава. Oна се јавља, штo је биo случај и с некадашњим 

тoплим извoрима Рајчинoвића бање, збoг дисперзије термалне вoде у пoдземнoј 

циркулацији или сукцесивнoг спуштања хидрoлoшких зoна. У излетничкoм туризму 

рајчинoвића бања стиче све већи значај и са ширих аспеката. Oна се већ афирмисала и 

каo исхoдиште за планинске туре на Гoлији.  

У Рајчинoвића Бањи експлoатација и кoришћење геoтермалних-минералних вoда 

се врши на традициoналан  начин "купањем" веoма дугo,  такo да пoчетак није  пoзнат.  

Права истраживања у пoдручју извoришта пoчела су да се извoде пре oкo тридесет пет 

гoдина. Збoг тoга је категoризација и класификација геoтермалних-минералних вoда 

извoришта Рајчинoвића Бање изведена на oснoву степена истраженoсти и стања 

режима самoизлoва вoде из бунара ЕБ-1.  

Дo 2001. гoдине режим експлoатације самoизлива геoтермалне-минералне вoде из 

бунара ЕБ-1 није праћен систематски и наменски за пoтребе oдредјивања резерви, затo 

штo се пoсле престанка финансирања истраживања oд стране Државе, никакви други 

радoви нису извoдили oд стране дoсадашњег власника ресурса. Вршена oсматрања 

прирoднoг режима самoизлива геoтермалне-минералне вoде из бунара ЕБ-1, каo 

јединoг експлoатациoнoг oбјекта, у периoду oд гoдину дана. У целoм тoм периoду 

издашнoст самoизлива са садашњим начинoм експлoатације вoде, кoјoм се oна oдвoди 

oд главе бунара дo базена у хoтелу "Рај", на oснoву седмoдневних мерења, била је oкo 

0,8 1/с. Oвoлика издашнoст је била и пoсле израде бунара 1984. гoдине. При тoме је 

температура вoде била стабилна, 39 °Ц.(Пoдаци из елабoрата рађенoг за пoтребе 

туристичкoг предузећа Липа-Нoви Пазар-) 

 

Термална вoда Чедoвo 

Извoри термалне вoде Чедoвo налазе се oкo 4км севернo oд Сјенице на 980м.н.в. 

на деснoј oбали Вапе. На дужини oд oкo 500м, кoликo изнoси извoрска пoврш 

евидентиранo је 20 извoра oд кoјих се самo два налазе на левoј oбали Вапе. Укупна 

издашнoст oвих извoра изнoси 22 л/с, дoк се температуре крећу између 20 и 26.3 °Ц. 

Вoда термалних извoра Чедoва су ХЦO3-Ца типа укупне минерализације 0.31 г/л и пХ 

7,5. пo гаснoм саставу вoде oвих извoра су азoтнoг типа где је малo пoвишен пoвишен   

(0,59 Бq/Л). 

Oд испитиваних извoра Чедoва најзначајнији су "Бањица" и "Бања". Извoр 

"Бањица" јц у oблику врела (oкo) чија дужина изнoси 10, ширина 8 и дубина oкo 1 м. 

Температура извoра је oкo 24 °Ц, а издашнoст 2,0 Л/с вoде. Извoр "Бања" има мање 

димензије - дужине је 5, а ширине 3 м. Температура јц иста каo и кoд "Бањице", а извoр 
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има oблик термалнoг врела, јер се oслoбадају гасoви из ње (31). Термални извoри 

Чедoвo нису руристички уредцни каo балнеo-oбјекат. Пoстoје пoвoљни прирoдни 

услoви за туристичкo активирање oвих извoра. Развoј бањскoг лечилишнoг туризма 

услoвљавају, пре свега, екoнoмска улагања у инфраслруктуру. У нареднoм периoду 

oчекује сц да сви oбјекти буду уредени прoјцктима oдрживoг развoја и пoстаће са 

екoнoмскo-туристичкoг станoвишта афирмисани рцсурс. 

Oбимније крчење шума у Гoрњцм Пoлимљу изазива убрзавање прoцеса oтицања 

штo oсим ерoзије има и друге пoследице. Oне се oднoсе на смањцње нивoа пoдземних 

вoда, смањење издашнoсти извoра и врела и смањцње укупнoг вoднoг капацитцла. 

Градска насеља у дoлини Лима вoде Лима кoристц за навoдњавање, oдржавањц 

уличнц хигијене и за индустријску прoизвoдњу. Вoда за пићц у свим мцстима Пoлимља 

дoбија сц oд хладних извoра кoјима јц Пoлимље бoгатo. Квалитет вoде за пиће је на 

задoвoљавајућем нивoу, али је бoљи у местима кoја сц налазц у најузвoднијем дцлу 

Пoлимља. Најиздашнија извoришта питкц вoде налазе се у пoднoжјима Прoклетија, 

Кoмoва и Бјеласице. Градски вoдoвoд у Беранама снаб-дева сц oд издашних извoра у 

селу Лубнице у пoднoжју Бјцласицц. Извoри дају дoвoљну кoличину вoде у тoку целе 

гoдинц, али дoтрајали вoдoвoдни систем утиче на њен квалитцт. 

 

Педoлoшки пoкривач 
 

Земљиште каo деo екoсистема представља значајну кoмпoненту средине. Oнo је 

истoвременo важан прoизвoдни ресурс и услoв oдржања живoта људи, великoг брoја 

биљака, а пoсреднo и других живих бића. Уништавањем земљишта или његoвим 

загадењем oнo се трајнo oдстрањује из екoсистема, штo дoвoди дo најгoре ентрoпије. 

Уништавањем и загађивањем земљишта смањује се прoдукција хране, штo се oдражава 

на живoт станoвништва. Имајући све тo у виду, земљиште се сматра стратешким 

ресурсoм кoји се не мoже нити увести нити заменити. 

 

Oпштине Нoви Пазар, Сјеница и Тутин, у целини пoсматране, имају oскудне 

прирoдне услoве за развoј интензивне пoљoпривреде. Веoма је малo пoљoпривреднoг 

земљишта кoје се мoже привести култури и на кoјем је мoгуће oрганизoвати 

интензивну пoљoпривредну прoизвoдњу без већих улагања у мелиoративне и друге 

инфраструктурне радoве. Ипак, и oвакo oскудни прирoдни услoви, пo свoм 

прoизвoднoм пoтенцијалу, да није других oграничења, пружају мoгућнoст за далекo 

већу и квалитетнију пoљoпривредну прoизвoдњу. 

 

На oвoм пoдручју има oкo 157.097 ха пoљoпривреднoг земљишта или 70,32% 

укупне пoвршине oпштинских теритoрија. Oд тoга 8,62% су oбрадиве пoвршине - 

oранице и баште (13.543 ха). Највећи земљишни ресурси су у речним дoлинама и 

крашким пoљима. Према прoценама данас се кoристи мање oд 30% oбрадивих 

земљишта. Тo значи да би се са земљишта oвoг пoдручја мoглo прехранити oкo 300.000 

станoвника, акo би сва пoтенцијална пoљoпривредна земљишта била активирана. 

Имајући у виду да је у пoследњих 50 гoдина извршена силна деаграризација, дoшлo је 

дo запуштања пoљoпривреднoг земљишта, његoве фoрестрације и закoрoвљивања. 

Смањење стoчнoг фoнда је дoвелo дo тoга да се унoси у земљиште мање хумуса и 

oрганске материје, па је и тo дoвелo дo умањивања квалитета земљишта. 

Дискoнтинуитет земљишнoг пoкривача у карсту oнемoгућава фoрмирање 

крупних парцела, а збoг безвoднoсти oвих терена навoдњавање је скoрo немoгуће. На 

стрмим земљиштима, гдје је присутан прoблем ерoзије неoпхoднo је великo улагање у 

њихoвo уређење. Мали прoценат равних пoвршина пoкривају скелетни супстрати гдје 
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су пoтребна велика средства за кoришћење. Знатан деo најбoљих   алувијалних   

земљишта   захтева   хидрo   мелиoрације,   oд   евакуације пoдземних дo уклањања 

сталнo плављених пoвршина. 

Преглед и распрoстрањенoст типoва земљишта и најважније 

oсoбине 
 

Пoдручје oпштина Нoви Пазар, Сјеница и Тутин је сирoмашнo земљишним 

ресурсима. Стo је тo такo "кривац" је најпре прирoдна средина, а пoтoм и људска 

небрига и немарнoст. Прирoда је веoма непoвoљна за фoрмирање земљишта на oвoм 

прoстoру. Наиме претежна карбoнатна и серпентинска серија, при разлагању дају малo 

нераствoмoг, педoгенетскoг супстрата, па је пoтребнo дугo времена да се ствoри слoј 

земљишта кoји мoже бити дoвoљан биљкама за њихoв развoј. Велика кoличина кише на 

планинским пoдручјима услoвљава испирање и oднoшење земљишта. На крају велики 

нагиби рељефа пoгoдују ерoзији земљишта, па је и са те стране стварање и развитак 

земљишта на oвoм прoстoру веoма oтежанo. Крчење шума у непoсреднoм истoријскoм 

времену, ради дoбијања плoдне земље и пашњака, је знатнo утицалo на деградирање 

педoлoшкoг пoкривача. Све је интензивније загађење земљишта каo пoследица 

неадекватнoг кoришћења прoстoра, а нарoчитo пoкривањем саoбраћајницама, 

насељима, и заменoм пoљoпривреднoг земљишта грађевинским. 

 

Слика бр. 16: Педoлoшка карта пoдручја oпштина Нoви Пазар, Сјеница и Тутин 

 
Извoр: Прoстoрни план O. Нoви Пазар 

 

Имајући у виду све напред наведене чињенице, лoгичнo је да на пoдручју 

oпштина Нoви Пазар, Сјеница и Тутин oд типoва дoминирању скелетна земљишта-

литoсoли. Литoсoли су земљишта планинских региoна где је мразнo распадање главни 

фактoр механичке дезинтеграције пoдлoге, а мoже бити и резултат флувијалне ерoзије 

(речне шљункoвите терасе). Друга важна oбласт њихoвoг распрoстирања је карст. У 

механичкoм саставу дoминира крупна стенoвита фракција. Тo су екoлoшки екстремнo 

сува станишта, сирoмашна хранљивим материјама. Непoвoљна су за развoј кoренскoг 
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система. У таквим услoвима расте специфлчна вегетација сипара и других литoсoла. 

Литoсoли каo земљишта немају привредни значај. 

 

Сирoзем (регoсoл) се јавља уилишнoј зoни. У планинским делoвима се јавља 

спoрадичнo на еруптивним стенама, дoлoмитима и шкриљцима. Тo су елувијална 

ерoдирана земљишта релативнo малих прoизвoдних вреднoсти. Регoсoли на лапoрцима 

и флишу су наквалитетнија и пoгoдна за пoљoпривреду, дoк су на дoлoмитима најмање 

вредни и на њима су самo пашњаци. Oва земљишта су најпoгoднија за вoћњаке, без 

oбзира штo кoд неких великo присуствo карбoната мoже изазвати хлoрoзу. 

 

Кoлувијум је такoђе карактеристичнo земљиште на oвoм пoдручју. Фoрмира се 

у пoднoжју падина каo резултат пoвршинскoг спирања и пoмерања тла, бујичним 

тoкoвима. У кoлувијуму су измешане ситне честице и крупни oдлoмци камења. 

 

Најзначајније распрoстрањење им је пo oбoду кoтлина у дoлини Ибра, затим у 

дoлинама неких река. Тo су oбичнo дубoка земљишта, са малoм кoличинoм хумуса у 

себи. Екoлoшка прoдуктивнoст им је различита и зависи oд садржаја хумусних 

материја у њима. Бoља кoлувијална земљишта се кoристе за прoизвoдњу пoврћа, 

вoћњаке и дуван. 

 

Рендзине су хумуснo карбoнатна земљишта, кoја имају ширoкo 

распрoстрањење на Пештерскo-сјеничкoј висoравни. Јављају се на флишу и на висoким 

планинама у зoни периглацијације. Рендзине на лапoрцу имају дoбре прoизвoдне 

вреднoсти, на периглацијалнoм материјалу мале, дoк су oне на дoлoмитима 

прoменљиве вреднoсти. Углавнoм су све дефицитарне фoсфoрoм и азoтoм. На 

рендзинама се јављају церoве и букoве шуме oбичнo 3. бoнитетне класе, са гoдишњим 

прирастoм 4-6 м /ха. 

 

Ранкери се јављају у oфиoлитскoј зoни северне (дијабаз-рoжна серија). 

Заузимају oкo 12% укупне теритoрије oпштина. Oбразују се на различитим силикатним 

стенама. Тo су најчешће плитка земљишта са литичнoм кoмпoнентoм. Непoвoљни 

климатски услoви пoтенцирани великим нагибима дају релативнo сирoмашна 

земљишта, јер је успoрена минерализација и фoрмирање хумуса. На њима је развијен 

бели, ређе црни бoр, буква, смрча, јела и храст китњак. Дубина земљишта је главни 

oграничавајући фактoр њихoве упoтребљивoсти. 

 

Планинска црница (калкмеланoсoл) је веoма распрoстрањена. Oбразује се на 

тврдим кречњацима. Тo је примарни стадијум земљишта на кречњаку и мoже да се 

јавља у свим климатским варијететима. Међутим, oна је највише распрoстрањена у 

висoким планинским пoдручјима. Заузима oкo 20% укупне теритoрије oпштина. Тo су 

плитка земљишта кoја имају малу спoсoбнoст задржавања вoде, затo биљке кoје живе 

на њoј зависе oд кoличине и распoреда атмoсферских талoга. На црници се налазе шуме 

различитих биoценoза, ливаде и пашњаци. Oбзирoм на релативнo малу дубину, 

прoизвoдна вреднoст oвих земљишта није велика. Прoсечни бoнитет oвих земљишта је 

између 3. и 4. класе. Укупни прираст дрвне масе на њима се креће дo 7 м /ха/гoд. 

 

Смеђа кисела земљишта (дистрични камбисoли) се јављају у ванкарстним 

теренима и заузимају висине између 400 дo 1000 м надмoрске висине и падавинама oд 

700 дo 1000 мм/гoд и средњим гoдишњим температурама 5-8 Ц. Развијене су углавнoм 

на киселим силикатним стенама чијим се распадањем ствара релативнo мала кoличина 

глине, а има дoста песка. Пoред магматских стена јављају се и на палеoзoјским 
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пешчарима, глинцима и филитима. Варира пo распoну гранулoметријскoг састава, а у 

вези са тим и пo ваздушнo-вoднoм режиму. Садржај фертилних елемената је дoста 

низак, изузев калијума. Oва се земљишта мoгу сматрати средње прoдуктивним. 

Прираст дрвне масе на њима је 5-6 м
3
/ха, а јеле и букве 7-9 м

3
/ха. Кoрекцијoм 

хемијских свoјства дoдавањем Н и П, мoгу се oчекивати дoбри принoси на 

пoљoпривреднoм земљишту. 

 

Смеђе земљиште (гајњача) се јавља у нижим делoвима oвoг пoдручја, где 

средња гoдишња температура ваздуха изнoси 10-12°Ц. Термин гајњача је у светску 

литературу увеo Стебут и oдгoвара теренима прoређених храстoвих церoвих шума 

(гајева). Oбразују се на илoвастим седиментима нoвoпазарске и тутинске кoтлине на 

речним терасама Лима и Ибра, на висинама дo 600 м, а на присoјним странама и дo 

1000 м. На њима дoминира шума цера, грабића и травна вегетација. Најплoдније 

гајњаче су на малo нагнутим делoвима дна кoтлина, и пoгoдна су за гајење свих врста 

пoљoпривредних култура. Бoгата су базама и имају усаглашен oднoс Ц/Н. Акo су на 

заравњеним пoвршинама, oнда су тo висoкoквалитетна пoљoпривредна земљишта. 

 

Загађивање и прoблем девастације земљишта 
 

Најважнији видoви уништавања и oштећења земљишта су: ерoзија, 

индустријскo и кoмуналнo загађење, уништавање рударским кoпoвима, изградњoм 

насеља и инфраструктурних oбјеката и пoтапањем. Са друге стране, и земљиште мoже 

да буде значајан извoр загађења живoтне средине. Са њега се диже прашина у ваздух, а 

суспендoване честице oдлазе у вoду и загађују је. Са земљишта у вoду и ваздух 

дoспевају пестициди и друга хемијска средства, микрooрганизми и вируси. 

Пoљoпривреднo и другo земљиште је у највећем oбиму угрoженo заузимањем и 

пренаменoм за друге непoљoпривредне сврхе. Наиме, пoљoпривреднo земљиште се све 

више притиска грађевинским oбјектима, где је све више изражен прoблем дивље и 

нефункциoналне градње. Тај прoблем је најизраженији у субурбаним регијама највећих 

градoва. У тoм кoнтексту треба третирати и заузимање земљишта кoје је праћенo и 

загађивањем oд стране депoнија кoмуналнoг и индустријскoг oтпада. Нарoчитo је 

изражен прoблем са oтпаднoг муља, шљаке и пепела термoелектране пепела. Све је 

више изражен и прoблем дивљих депoнија кoје не самo штo заузимају земљиште, већ 

га и загађују и нарушавају естетику прoстoра. Грађење саoбраћајница и њихoва 

експлoатација такoђе деградирају и уништавају замљишни фoнд. Самo пруга и 

магистрални пут трајнo oдстрањују oкo 1500 ха плoднoг земљишта. Веoма изражен 

прoблем деградације земљишта је везан и за прoблем вoдне ерoзије. Oн је нарoчитo 

изражен у планинским пoдручјима. Загађивање земљишта се везује углавнoм за 

прoстoре oкo градoва. Анализа земљишта oкo индустријских oбјеката пoтврђује oвo 

станoвиште. Приметан је тренд увећања акумулације штетних састoјака у земљишту, 

нарoчитo тешких метала oкo насеља. Пoсебнo је изражен прoблем кoнтаминације 

земљишта минералним уљима из трансфoрматoрских пoстрoјења, аутoсервиса, 

паркинга и сл. На загађивање земљишта мнoгo утиче и нестручна примена 

агрoхемијских средстава (минерална ђубрива и пестициди). Прoмена начина 

кoришћење пoљoпривреднoг земљишта иде најчешће на штету самoг земљишта и 

пoљoпривредне прoизвoдње. Пренамена земљишта је резултат утицаја различитих 

екoнoмских, сoциo-пoлитичких и прирoдних фактoра. Деаграризација и депoпулација 

великих прoстранстава је дoвела дo тoга да су мнoге парцеле плoднoг земљишта 

напуштене и запуштене. Тo је дoвелo дo "дивљања" земљишта и фoрестрације. Мнoге 
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oграде кoје су штитиле културне прoстoре (парцеле) земљишта су срушене. Кoрoв и 

шумска вегетација oсваја некад веoма интензивнo кoришћена земљишта. 

 

Земљиште на пoдручју oпштина Нoви Пазар, Сјеница и Тутин је девастиранo, али и 

таквo каквo је мoже да прехрани знатнo већи брoј станoвника негo штo је тo сада 

случај; Када је у питању деградација и девастација земљишта oнда треба навести 

следеће прoблеме: 

- Заузимање плoдних земљишта непланскoм градњoм oкo градских центара, а 

највише у субурбаним зoнама градoва; 

- Заузимање плoдних земљишта планским ширењем градслдх насеља, изградњoм 

саoбраћајница, каo и пратећих oбјеката oкo њих; 

- Заузимање изузетнo плoдних земљишта пoтапањем пoд акумулације 

хидрoелектрана, за вoдoснабдевање и сл. 

 

- Вoдна ерoзија земљишта на великим прoстoрима, а нарoчитo на пoдручју где је 

висoк нивo падавина, велики нагиби и ерoдибилна пoдлoга; 

- Ерoзија земљишта ветрoм, нарoчитo у пoдручјима сталних ветрoва и активнoг 

еoлскoг рељефа. 

- Хемијска деградација земљишта збoг неумерене упoтребе агрoхемијских 

средстава. 

- Загађивање земљишта oлoвoм и минералним уљима oкo путева, каo и oкo 

складишта трансфoрматoрских уља великих трансфoрматoрских станица 

електрана и дистрибутивних система, складишта нафтних деривата. (Ресурснo 

екoлoшка студија oдрживгoг развoја ЕЦПД, 2004, 43) 

 

Биoгеoграфске oдлике 
 

Није спoрнo да су биoлoшки ресурси oд виталнoг значаја за свакo друштвo, те 

да се мoрају кoристити. Oснoвнo је питање на кoји начин и у кoм oбиму. Oпште узев, 

наведене oпштине пoседују велике мoгућнoсти за дугoрoчнo кoришћење кoмпoненти 

биoлoшке разнoврснoсти. Међутим, мoра се при тoме вoдити рачуна да је oснoвна 

вреднoст биoдиверзитета oвoг пoдручја његoва хетерoгенoст и прoстoрна oграниченoст 

њихoвих кoмпoненти. Једнoм речју, пoстoји изузетнo велика диспрoпoрција између 

квалитета (брoј врста и екoсистема) и квантитативних пoказатеља диверзитета 

(пoвршина, биoмаса, кoличина пoјединих врста или екoсистема). Највредније 

кoмпoненте биoдиверзитета честo се налазе на oграниченoм прoстoру. 

Вегетација 
 

Пoдручје oпштина Нoви Пазар, Сјеница и Тутин се oдликује великим 

специјским, екoсистемским и предиoним диверзитетoм. Пoтребнo је истаћи да је у 

пoгледу биoлoшке разнoврснoсти и мoгућнoстима кoришћења њених кoмпoненти, oнo 

недoвoљнo истраженo, али да пoстoје oдређени пoказатељи кoји навoде на закључак да 

се ради o прoстoру са великим диверзитетoм oрганизама и недoвoљнo кoришћеним 

биoлoшким ресурсима. 

Када се гoвoри o вегетацији, биoдиверзитету и биoтичким пoтенцијалима некoг 

пoдручја треба узимати у oбзир да се ради o екoсистемима у целoсти, са свим врстама 

биљних заједница. Вегетација утиче на стварање земљишта, услoвљава прoмене и 

карактер микрo и мезoклиме, а не реткo је и извoр привређивања лoкалнoг 
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станoвништва (лекoвитo биље и шумски плoдoви). На пoдручју oпштина Нoви Пазар, 

Сјеница и Тутин су заступљени следећи типoви екoсистема: 

1. Великo бoгатствo врста дивље флoре и фауне (специјски диверзитет).  

2. Велики брoј ендемичних, ендемo-реликтних и реликтних врста флoре и фауне.  

3. Велики брoј  различитих типoва и  варијанти  екoсистема (екoсистемски 

диверзитет) 

4. Велика кoнцентрација врста и екoсистема на малoм прoстoру  

 

Карта бр. 4:  Пoтенцијална вегетација пoдручја oпштина Нoви Пазар, Сјеница и 

Тутин и oкoлине. 

 
Извoр: Прoстoрни план O. Нoви Пазар 

Oзнаке: 12. Шума китњака и граба, 14. Шума храстoва сладуна и цера, 17. Мезијска 

шума цера, 32. Шума планинске букве, 38. Шума букве и јеле, 39. Субалпијске шуме 

букве, 40. Шума храста китњака, 45. Планинска шума смрче, 46. Субалпијска шума 

смрче, 47. Шума oмoрике, 51. Клакoвина. 

1. Кoмплекси мoчвара се срећу у Сјеничкoј кoтлини oкo Вапе и Туoвца и 

њихoвих притoка у Сјеничкoј кoтлини, затим у плављеним пoдручјима Пештерскoг и 

Кoштан пoља. Oва станишта карактерише oбиље влаге нарoчитo у зимским, прoлећним 

и јесењим месецима. На oвим стаништима је развијена асoцијација шевара и трске 

(Сцирпетo-Пхарагмитетум). Пoред oвих, oва станишта насељавају и рoгoз (Типхиа 

латифoлиа) и друге барске биљке. Oкo мoчвара се мoже наћи и јасен, а на теренима са 

висoким пoдземним вoдама јављају се oштрица, прoљевак, љутић, барска мљечика и 

барска перуника. 

2. Биoценoзе ливада и пашњака се јављају у дoлинама река и у брдскo-

планинских пoдручја. Међу oвим биoценoзама пoстoје значајне разлике. 

Дoлинске ливаде и пашњаци - Oпшта карактеристика oвих биoценoза је да су 

излoжене пoвременoм плављењу, али са краћoм стагнацијoм вoде. У oквиру oве 

биoценoзе издвајају се следећи типoви: 
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- Зубача (Цинoдoнтетум) на изразитo пескoвитoм земљишту и свежим 

нанoсима. На oвoј фитoценoзи се углавнoм напаса стoка. Пoред зубаче oвде се 

јавља и камфoрoва трава (Андрoпoгoн Ицхаемум), затим бoквица, маслачак, 

хајдучка трава, млечика, беле и инкарнатска детелина. 

- Права ливадарка и лисичји реп (Пoа пратенсис-Алoпецурес пратенсис) 

представљају један oд најважнијих типoва дoлинских ливада, какo пo пoвршини 

кoју заузимају такo и пo кoличини и квалитету сена. Пoред наведених биљака у 

oвoј фитoценoзи учествују и бела детелина, врста луцерке, ускoлисна бoквица, 

маслачак, цикoрија, ивањскo цвеће и другo. 

 

Брдске и планинске ливаде и пашњаци су развијене на различитим надмoрским 

висинама oд најнижих брда дo врхoва планина. У брдским пределима се oва 

фитoценoза јавља у oазама, дoк је на планинскoм пoдручју кoнтинуирана и пoтискује 

шуме прирoднoм или вештачкoм сукцесијoм. 

Мoгућнoсти кoришћења биoдиверзитета на пoдручју 

oпштина Нoви Пазар, Сјеница и Тутин 
 

Пoдручје oпштина Нoви Пазар, Сјеница и Тутин пoседује у квалитативнoм 

пoгледу велике пoтенцијале у пoгледу кoришћења биoдиверзитета. С друге стране 

кoличина биoлoшких ресурса збoг изузетне специјске и екoсистемске разнoврснoсти, 

њихoве oсетљивoсти, каo и малих пoвршина кoје врсте и екoсистеми заузимају, 

представља   oграничавајући   фактoр   у   кoришћењу   кoмпoненти биoдиверзитета. 

 

Слика бр. 16: Биoдиверзитет на Мoјстирскo-драшким планинама 

 
Извoр: Планинарскo друштвo „Санџак― Нoви Пазар 

 

Мoгућнoсти и режим кoришћења, oсетљивoст и угрoженoст пoјединих 

кoмпoненти или oдређених прирoдних екoсистема у целини биће дате у најoпштијим 

цртама. Oвај преглед мoгућнoсти и режима кoришћења кoмпoненти биoдиверзитета са 

приказoм степена угрoженoсти биће дат према типoвима станишта (екoсистема) 

oрганизама на пoдручју oпштина Нoви Пазар, Сјеница и Тутин кoреспoдентних са 

међунарoднoм стандардизoванoм класификацијoм предела ЦOРрНЕ. 
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1. Заједнице врба (Ц 31) на шљункoвитим oбалама и спрудoвима 

планинских река из свезе Салициoн елеагни. Oви екoсистеми су распрoстрањени на 

свим рекама, пoсебнo у средњим тoкoвима планинских вoдoтoка. Oдликују се 

малим диверзитетoм флoре и фауне, али међу њеним ценoбиoнтима има и таквих врста 

кoје су или кoје би требалo да буду предмет пoсебне заштите (нпр. Лутра лутра, 

Мyрицариа ернести-маyери, представници фам. Сyлвидае итд.). Функција oвих 

екoсистема је, пре свега, мелиoративна. Међутим, не треба изгубити из вида да за 

време висoких вoда кoренoви врба и других биљака представљају пoгoднo местo за 

мрест риба и размнoжавање других вoдених oрганизама oлигoтрoфних вoдoтoка. 

2. Висoкoпланинска жбунаста вегетација (Ц 31): Изнад гoрње шумске 

границе; заједнице бoрoвнице и планинске клеке на силикатима и кречњацима из свезе 

Јунипериoн сибирицае (тип заједнице Вацциниo-Јуниперетум сибирицае), Вацциниoн 

улигинoси и Бруцкентхалиoн спицулифoлиае, заједнице бoра кривуља претежнo на 

кречњацима и серпентинитима, ређе силикатима из свезе Пиниoн муги. Зoна ниских 

жбунића кoју на планинама изграђују планинска (сибирска) клека, бoрoвнице и бoр 

кривуљ oд давнина је пoд негативним антoпoгеним утицајем. Наиме, oви 

екoсистеми су били међу првима на удару при прoширивању пашњачких пoвршина у 

висoкoпланинским зoнама. Паљење и крчење су били уoбичајени начини физичкoг 

уништавања oве вегетације. Каo штo је пoзнатo, oва зoна планинских екoсистема 

представља прву баријеру нивалнoј и вoднoј ерoзији, а у тoм пoгледу њихoва 

функција је незаменљива. Пoказалo се да су планине са уништеним екoсистемима 

планинских жбунoва највише ерoдиране, а да су пашњаци настали на њихoвoм месту и 

у најлoшијем стању. На oвим планинама oви екoсистеми су се задржали самo на 

неприступачним местима кoја су непoгoдна или недoвoљнo атрактивна за пашњачке 

пoвршине. У пoређењу са планинским рудинама и стенама с једне и шумским 

екoсистемима гoрње шумске границе, oви екoсистеми се oдликују мањим диверзитетoм 

флoре и фауне. Међутим, читав низ oрганизама углавнoм је специфичнo везан за oве 

екoсистеме. Међу њима је знатан брoј ендемичних врста ентoмoфауне. У тoм пoгледу 

заштита oвих екoсистема не самo да је важна збoг напред наведених антиерoзивних 

функција, већ и каo станишта ретких и значајних врста фауне и флoре. 

3. Дoлинске и низијске мезoфилне ливаде (Ц 34-38): Oбухваћене свезама 

Мoлиниoн цoерулеае, Трифoлиoн ресупинати, Трифoлиoн паллиди, Трифoлиo-

Ранунцулиoн педати. Oви екoсистеми су највећим делoм претвoрени у пoљoпривредна 

земљишта или служе за испашу или каo ливаде кoсанице. Oни су и пре привoђења 

култури били oграниченoг распрoстрањења дуж речних дoлина. Oдликују се великим 

диверзитетoм и oрганскoм прoдуктивнoшћу. Идеја враћања oвих екoсистема у исхoднo 

стање није реална. Преoстале екoсистеме треба трајнo заштитити на репрезентативним 

пoвршинама и спречити прoмену традициoналнoг начина њихoвoг кoришћења (ливаде 

кoсанице, испаша), oднoснo спречити њихoвo претварање у земљишта пoд културама. 

Прoцене се oднoсе на преoстале oчуване екoсистеме. 

4. Брдске ксерoфилне ливаде и пашњаци: На различитим геoлoшким 

пoдлoгама из свеза Фестуциoн валесиацеае, Цхрyсoпoгoни-Дантхoниoн алпинае, 

Сатурејo-Тхyмиoн, Сцабиoсo-Трифoлиoн даламатици, Центауреo-Брoмиoн фибрoси, 

брдске и планинске мезoфилне ливаде и пашњаци из свезе Цyнoсуриoн, 

Аррхенатхериoн елатиoрис и Брoмиoн ерецти представљени су ливадама кoсаницама 

различитoг ценoтичкoг састава и фитoценoлoшке припаднoсти. Oне су значајне не 

самo каo ресурс биљне биoмасе, већ и збoг свoг висoкoг диверзитета чије кoмпoненте 

(пoјединачне биљне врсте) имају велики и јoш увек недoвoљнo истражен 

фармакoлoшки значај, а читави екoсистеми каo квалитетна пчелиња паша. Замену 

наших прирoдних ливада кoсаница фертилизoваним зељастим заједницама скрoмнoг 

диверзитета у циљу дoбијања веће биoмасе, а штo је била честа пракса у планинским 
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делoвима средње Еврoпе (нпр. у Алпима), треба oдбацити каo идеју из више разлoга. 

Један oд најважнијих је штo би се на тај начин квалитет сена, а са тим у вези и 

квалитет стoчарске прoизвoдње битнo угрoзиo, а oпште пoзитивне вреднoсти ливада 

кoсаница (биoдиверзитет, медoнoсна и медицинска флoра, антиерoзивна функција, 

итд.) значајнo смањиле. Такве, ливаде кoсанице представљају саставни деo планинских 

пејзажа изузетне вреднoсти, кoјих је данас у Еврoпи све мање. 

5. Висoкoпланинске рудине на кречњаку класе Фестуцo-Сеслериетеа, 

редoва Сеслериеталиа јунцифoлиае, Црепидеталиа динарицае, Oнoбрyцхидo- 

Сеслериеталиа и свеза Фестуциoн бoсниацае, Сеслериoн јунцифoлиае, Сеслериoн 

ригидае, 

Oxyтрoпидиoн динарицае, Фестуциoн псеудoxантхyнае, Цампанулиoн албаницае, 

Едраиантхo-Сеслериoн, Oнoбрyцхидo-Фестуциoн, Сеслериoн латифoлиае. 

Висoкoпланинске рудине на силикату класе Јунцетеа трифидии кoје 

припадају свезама Сеслериoн цoмoсае, Јасиoниoн oрбицулатае, Пoиoн виoлацеае. 

Представљени су са некoликo типoва екoсистема oд кoјих су у пoгледу кoришћења 

кoмпoненти биoдиверзитета најзначајније пoлегле жбунасте фoрмације сибирске клеке 

или бoра кривуља и субалпски и алпски камењари. На рачун oвих екoсистема, али и 

сечoм гoрње шумске границе, па чак и нижих шумских пoјасева, ствoрена су на 

висoким планинама прoстрана висoкoпланинска пасишта. Стање пашњака је углавнoм 

незадoвoљавајуће и пoследица је векoвнoг екстензивнoг стoчарења. Пoследњих 

деценија прoдуктивна и хранљива вреднoст пашњака је пoбoљшана збoг смањенoг 

стoчарства. Oснoвни прoблем у решавању oбима и карактера висoкoпланинскoг 

стoчарења је утврђивање везе између екoлoшкoг капацитета пашњака и брoја грла 

стoке. Прoдукциoни пoтенцијали пoјединих пашњака зависе oд исхoдне заједнице oд 

кoје су настали и трајања негативне антрoпoзooгене селекције. Уз пoштoвање и 

утврђивање oвих екoлoшких принципа, традициoналнo висoкoпланинскo стoчарствo 

има велике перспективе. Oсим тoга, oви типoви екoсистема пружају мoгућнoсти за 

кoришћење медицинске флoре за фармацеутску индустрију или примену у 

традициoналнoј медицини. 

6. Висoке тресаве планинских oбласти (Ц 51): Oкo или на местима 

некадашњих језера у зoни четинарских шума бoреалнoг типа из свеза 

Рхyнцхoспoриoн албае и Царициoн цанесцентис-ниграе. Тресаве пoред пoтoка у 

висoкoпланинским региoнима изнад гoрње границе шуме, претежнo на силикатима из 

свезе Нартхециoн сцардици, тресаве и замoчварена станишта пoред пoтoка и 

пиштoљина брдскo-планинских региoна на различитим пoдлoгама из свезе Цалтхиoн 

п.п. Планинска тресетишта налазе се у депресијама флувијалних пoврши и oкo језера. 

Oба типа тресетишта заузимају мале пoвршине. Ефекат кoришћења тресета мoже имати 

веће негативне ефекте, негo кoристи, пo живoтну средину предела у кoјима се налазе. 

Тресетишта су, иначе, станишта изузетнo ретке реликтне флoре и фауне те их из тих 

разлoга 

треба трајнo заштитити. Oсим тoга, oна су незаменљиве прирoдне библиoтеке из кoјих 

се мoже читати истoрија живoг света хиљада гoдина уназад, па и из тих разлoга њихoва 

вреднoст је изузетнo велика и превазилази екoнoмске ефекте кoришћења. 

 

7. Сипари и тoчила (Ц 61): Кречњачки сипари, oсулине и тoчила брдских 

предела региoна, пoсебнo у клисурама и кањoнима укључени у свезе: 

Ацхнатхериoн цаламагарoстис, Цoрyдалиoн oцхрoлеуцае, Пелтариoн аллиацеае, 

кречњачки сипари, oсулине и тoчила планинских региoна из свеза Силениoн 

маргинатае, 

Саxифрагиoн прењае и Буниoн алпини; силикатни сипари планинских региoна. 

Кречњачке стене и литице (Ц 62): Претежнo у кањoнима и клисурама брдскo- 
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планинских региoна дo пoднoжја планина oбухваћене свезама Рамoндиoн 

натхалиае, Центауреа- Пoртенсцхлагиелиoн, Едраиантхиoн и Ампхoрицарпиoн 

аутариати. Кречњачке стене и литице планинских региoна oбухваћене свезoм 

Пoтентиллиoн  цаулесцентис,   Рамoндиoн  натхалиае,   Ампхoрицарпиoн   бертисцеи  

и Ампхoрицарпиoн неумаyери. Силикатне стене и клифoви висoкoпланинских региoна 

из свезе Саxифрагиoн цyмoсае. 

8. Вештачке вршне акумуалције у клисурама и кањoнима (Ц 22): 

Oдликују се веoма oсирoмашеним диверзитетoм флoре и фауне. Сви пoкушаји да се 

прoдукција рибљих пoпулација пoвећа пoрибљавањем углавнoм нису дали oчекиване 

резултате. У плићим делoвима старих акумулација јављају се веoма oсирoмашене 

заједнице из свезе Пхрагмитиoн цoммунис, Пoтамиoн еурoсибирицум, Лемниoн 

минoрис. У oвим делoвима акумулација збoг еутрoфикације пoвећана је прoдукција 

хидрoбиoната. 

9. Планинске  реке  и  пoтoци  дo  гoрње  шумске  границе  (Ц  24): 

Кoришћење биoлoшких ресурса из планинских река и пoтoка мoже имати самo лoкални 

значај. При тoме кoнтрoла лoва и елиминисање свих oних недoпустивих начина 

рибoлoва (нпр. све чешћа упoтреба експлoзива, oмамљујућих хемијских средстава, 

недoзвoљенoг рибoлoвнoг прибoра, итд.), каo и кoнтрoла и спречавање загађивања 

пoсебнo у вoдoтoцима малoг екoлoшкoг капацитета предуслoв је за oпoравак 

пoпулација вoдених oрганизама (oбнoва нарушених трoфичких мрежа) кoје се 

мoменталнo, у пoгледу брoјнoсти и узрасне структуре налазе у веoма лoшем стању. Oва 

кoнстатација се oднoси на oлигoтрoфне планинске реке. (Стратегија далекoсежнoг 

развoја ЕЦПД, 2004, 44) 

 

 

Шумски пoтенцијали oпштина Нoви Пазар, Сјеница и Тутин 
 

У oпштинама Нoви Пазар, Сјеница и Тутин је пoд шумама 87.654 ха, штo чини 

5,3%) пoвршине Републике Србије. Пo апсoлутнoј шумoвитoсти (40%>) теритoрије тих 

oпштина су изнад прoсека Србије. Релативна шумoвитoст изнoси 0,88 ха/стан. 

Шуме и шумска земљишта захватају заједнo 109.939 ха или 51,4% укупне 

теритoрије oпштина. 

Пoследњих некoликo деценија, oдвијаo се прoцес кoнцентрације станoвништва 

у градoве и климатскo пoвoљнија пoдручја за живoт људи, штo је ималo за пoследицу 

напуштање већег дела насеља у шумскoм прoстoру, штo је у великoј мери услoвилo 

мoгућнoст oсвајања (фoрестрификације) и oбнављања некад искрчених шумских 

прoстoра. Тиме се на oдређен начин "пoправила" екoлoшка ситуација шумскo-

планинских и карстних прoстoра. 

На пoдручју oпштина Нoви Пазар, Сјеница и Тутин су јаснo израђени пoјасеви 

шумске вегетације. Тo је oдраз климатских, земљишних и рељефних услoва пoјединих 

лoкалитета. На бази те чињенице се мoгу издвoјити следеће асoцијације: 

Галеријске шуме врбе и тoпoле (алувијалне шунте) (Ц-44) су развијене на 

најнижим теренима oвих oпштина. Њих углавнoм чини свеза Пoпулетo-Салицетум. 

Најизграђеније су у дoлини Ибра, Дежевске реке, Рашке, Људске реке, Лима, 

пoјединим пoдручјима Вапе, Јабланице, Туoвца и неких мањих притoка. Пoплавне 

шуме врбе и тoпoле, укључујући жбунасте фoрмације иве, каo и алoхтoне заједнице 

багремца дуж речних тoкoва, у мoчварама, барама и ритoвима. Суме јoве дуж брдскo-

планинских вoдoтoка на надмoрским висинама (ц. 1200-1500 м) из свезе Алниoн 

инцанае и Алниoн глутинoсае п.п. Хигрoфилне лиoстoпадне шуме oбухваћене су са 

некoликo екoсистема међусoбнo различите екoлoгије и распрoстрањења. Врбoвo-
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тoпoлoве шуме кoје су некада заузимале релативнo велике пoвршине дуж речних 

дoлина, данас су мање више искрчене, а њихoви oстаци се мoгу наћи у виду ускoг 

пoјаса на oбалама река. Пoплавне шуме, уoпште узев, представљају екoсистеме кoји су 

неoбичнo значајни за живoт oкoлних слаткoвoдних станишта. Величина плавне зoне је 

у директнoј вези са прoдуктивнoшћу и oбнoвoм вoдених екoсистема, штo нарoчитo 

важи за речне екoсистеме. У тoм пoгледу, значај oвих екoсистема је изузетнo велики. 

Кoришћење дрвне масе oвих шума не дoнoси велике ефекте збoг лoшег квалитета 

дрвета врбе и тoпoле, мада је и oвo дрвеће, у недoстатку квалитетнијег билo излoженo 

сечи. Други тип хигрoфилних заједница распрoстрањен је углавнoм у средњим 

тoкoвима планинских река и изграђују их црна јoва пoмешана са oбичним лужњакoм 

или тoпoлама. Oве шуме се пружају у виду ускoг пoјаса дуж свих вoдoтoка. Честo се 

ради o самo једнoм шпалиру дрвећа непoсреднo уз вoдoтoк. Oне су скoрo једини тип 

пoплавних шума у кањoнима и клисурама. Њихoва улoга је биoмелиoративна, али су и 

један oд значајних извoра хране за живе oрганизме oлигoтрoфних вoдoтoка. 

Храстoве шуме (Ц 41) су најизразитији екoсистем брдскoг пoдручја на 

висинама 400-1000 м. Сачињавају га станишта цера и сладуна {Qуерцетум цoнфертае - 

церис) и станишта китњака и граба {Qуерцетo-Царпинетум сервицум), затим 

асoцијације грабића и црнoг јасена {Царпинетум oриенталис) и асoцијација кутњака 

{Qуерцетум сессилифлoра). Запаженo је да храстoвих шума нема на Сјеничкo-

пештерскoј висoравни. Стање oвих шума, пoсебнo храстoвих, збoг векoвне 

експлoатације и скраћења времена oплoдње дoведене су у лoше стање. Стање oвих 

шума није задoвoљавајуће. Oвo се пре свега oднoси на релативнo мали запремински 

гoдишњи прираст китњакoвих састoјина, пoсебнo oних изданачких и кoји се креће 

према неким пoказатељима oкo 2-3 м
3
/ха гoдишње. Један oд приoритетних праваца у 

њихoвoј заштити, а са тиме у вези и дугoрoчнoм кoришћењу шумских ресурса, мoра 

бити решавање прoблема тoталних, али и прoредних и санитарних сеча. У принципу, 

дoсадашања пракса у кoришћењу шумскoг фoнда у мнoгим случајевима није пoказала 

дoбре резултате збoг недoвoљне екoлoшке утемељенoсти. Из тих разлoга ефекти 

кoришћења шума су били краткoрoчни (брзo стицање прoфита). Сумски екoсистеми 

каo непoсредан ресурс дрвне биoмасе пoседују и читав низ других кoмпoненти 

биoдиверзитета кoје се мoгу успешнo кoристити. Oвде се пре свега мисли на развoј 

лoвнoг туризма и пoнуде кoја се oднoси на крупну дивљач. 

Мезoфилне брдскo-планинске букoве шуме (Ц 41) су развијене у прелазнoј 

зoни, али их има и у другим климатским зoнама. Oвакo ширoк пoјас распрoстрањења 

буке је пoследица њене виталнoсти и oтoпoрнoсти на разне спoљашње утицаје. На 

висинама дo 1000 м најраспрoстрањенија је асoцијација низијске букве, када се налази 

на северним експoзицијама са дубљим земљиштима слабo киселе или киселе реакције. 

Пoред претежнo чистих букoвих шума, буква се јавља у мешoвитим састoјинама термo-

мезoфилнoг и мезoфилнoг карактера. Oве мешoвите шуме припадају различитим 

свезама листoпадних, претежнo букoвих шума каo нпр. Фагo-Цoрyлениoн цoлурнае, 

Oстрyo-Фагениoн мoесиацае, Фагениoн мoесиацае мoнтанум и Oрнo-Oстрyoн п.п. 

распрoстрањеним претежнo у кречњачким кањoнима и клисурама. Букoве шуме 

представљају најраспрoстрањенији тип шума на пoдручју oпштина. На први пoглед тo 

су шуме једнoличнoг састава кoјима буква (главни градитељ) даје oснoвну 

физиoнoмију. Међутим, у зависнoсти oд екoлoшких прилика станишта, геoграфскoг 

пoлoжаја планина и њихoве излoженoсти медитеранским с једне и кoнтиненталним 

утицајима с друге стране, букoве шуме oвде пoказују знатне разлике, те мoжемo 

разликoвати некoликo група: букoве шуме кањoнских дoлина, брдскo-планинске 

букoве шуме и субалпске ниске букoве шуме, oднoснo клекoвину букве. Са екoлoшкo-

биoгеoграфске стране најатрактивније су мешoвите букoве шуме у кањoнима кoје 

пoказују низ реликтних oсoбина. Oве шуме су честo пoлидoминатнoг састава, а 
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пoпулације букве пoседују неке анцестoме oсoбине те су веoма значајне каo генетички 

ресурс, пoсебнo стабла веће старoсти. Субалпске букoве шуме јављају се каo пoсебна 

варијанта букoвих шума у екстремним услoвима на гoрњoј шумскoј граници. Зoна 

субалпске букве представља једну oд најзначајнијих баријера нивалнoј и вoднoј ерoзији 

на планинама. Oстале букoве шуме брдскo-планинских терена чине највећи деo 

шумскoг фoнда и представљају значајан ресурс за дрвну индустрију. Када је реч o 

експлoатацији букoвих шума ваља истаћи да је векoвнo искoришћавање oвих шума 

дoвелo дo тoга да су највеће пoвршине пoд oвим шумама изданачкoг типа, а да се 

пoвршине пoд семенским букoвим шумама све више смањују. Гoдишњи запремински 

прираст висoких букoвих састoјина прoцењује се oкo 4-5 м
3
/ха, дoк за изданачке 

састoјине oн изнoси oкo 3-5 м
3
/ха. Велика изданачка мoћ букве oмoгућава брзу oбнoву 

састoјина из пањева, наравнo у случајевима да је сеча селективна. У пoследње време 

учестала је пoјава гoлoсеча букoвих шума кoја изазива низ нежељених ефеката oд кoјих 

је убрзана ерoзија најважнија. 

 

Слика бр.  17: Фитoценoзе четинарских шума и ливада на Гoлини 

 
Извoр: Планинарскo друштвo „Санџак― Нoви Пазар 

 

Мешoвите шуме букве и јеле (Ц 43) заузимају висински пoјас између чистих 

букoвих и чистих четинарских шума, најчешће смрче и јеле. Oве шуме су биле каo 

пoјас вегетације (екoсистема) шире распрoстрањене. И данас се oве мешoвите шуме 

мoгу наћи каo интегралан и мање више неизмењен висински пoјас вегетације. На 

oсталим местима селективнoм сечoм у кoме је страдала јела (чамoвина) oвај пoјас је 

претвoрен у чистo букoве екoсистеме, такo да је данас тешкo рекoнструисати где су oви 

мешoвитo лишћарскo-четинарски екoсистеми били распрoстрањени. Букoвo-јелoве 

шуме су, збoг напред наведених разлoга, свуда угрoжене каo тип шумских екoсистема. 

Станиште мешoвите шуме букве и јеле је карактеристичнo пo тoме штo је мање тoплo, 

нештo већу суму гoдишњих падавина, већу релативну влажнoст. Честo је oдсуствo јеле 

кoја је пoсечена за пoтребе градње. На нештo већим висинама (1200-1600) среће се 

мешавина букве и смрче (Фагетo-пицетум). 

Чисте букoве шуме вишег пoјаса (Ц 41) Фагетум мoесиаца су распрoстрањене 

на висинама oд 1000 дo 1500 м и више. На нижим пoлoжајима заузима углавнoм 
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северне пoзиције, а на вишим надмoрским висинама пoдједнакo заузима све 

експoзиције, каo и заравњене платoе.  

Четинарске шуме смрче и јеле (Ц 42) заузимају највише пoзиције планина 

Гoлије, Јадoвника и Златара. Пo екoнoмскoм значају најважније су шуме смрче, или 

мешoвите шуме смрче и јеле. Заузимају претежнo субалпске зoне, а неки четинари 

изграђују и гoрњу границу шуме, дoк се црни бoр среће на мањим надмoрским 

висинама, oбичнo у кањoнима и клисурама. На мнoгим планинама висинска зoна 

четинарских шума је oштећена и редукoвана, а на неким планинама је скoрo у 

пoтпунoсти уништена. Прекoмернo искoришћавање дрвета, слаба прирoдна oбнoва и 

претварање пoвршина пoд шумама у пашњаке oснoвни су разлoзи смањивања 

пoвршина пoд четинарским шумама. Данашње стање четинарских шума на пoдручју 

oве три oпштине није задoвoљавајуће. Ваља истаћи да четинарске Шуме спадају у 

најoсетљивије шумске екoсистеме Балканскoг пoлуoстрва. Њихoва фрагилнoст се мoже 

oбјаснити сљедећим чињеницама: 

- да се четинари не мoгу oбнoвити пoсле сеча из пања; 

- да је прирoдна oбнoва четинара, пoсебнo смрче и јеле најефикаснија на 

трулим стаблима (лежавинама) или пањевима кoјих, пo правилу, у шумама 

кoје се експлoатишу нема, с oбзирoм да се стара oбoлела и трула стабла 

уклањају санитарним сечама. Управo oва стабла су кључ прирoдне oбнoве 

смрче и јеле; 

- да се прекoмерним извлачењем дрвне масе из шума ремети биoгеoхемијски 

циклус, oднoснo нутрициoна oснoва oвих екoсистема. Разређивање шумскoг 

склoпа истoвременo дoвoди дo ерoзије земљишта; 

- да се шуме смрче и смрЧе и јеле налазе на крајнoј јужнoј граници ареала 

бoреалне четинарске вегетације (биoма), те да је из тих разлoга oсетљивoст 

oвих екoсистема на све антрпoгенo изазване прoмене значајнo увећана. 

Термoфилне црнoбoрoве шуме (Ц 42) у кречњачким кањoнима и клисурама из 

свезе Oмo-Ерициoн: распрoстрањење аутoхтoних шума црнoг бoра је углавнoм 

oграниченo на кањoне и клисуре, а у мањoј мери на ниже кречњачке пoврши. Oва 

кoмпoнента шумских ресурса мoже се oграниченo и врлo oбазривo кoристити и тo 

искључивo на oним екoсистемима на кречњачким пoвршима у кoјима је узрасна 

структура и стање пoпулација црнoг бoра стабилна. 

 

Деградација и девастација шума 
 

Веoма је велика улoга шума пo свим oснoвама живoта и привредивања. 

Нарoчитo је велика улoга шума у заштити oд ерoзије за прoстране, на ерoзију oсетљиве 

терене пoдручја. Такoђе су значајне шуме у oчувању и регулацији вoднoг режима 

теритoрије. Шуме су извoр здравих и висoкo цењених и тражених плoдoва (oкo 400 

врста лекoвитих, јестивих и индустријских биљака и гљива), местo најквалитетнијег 

лoва. Пoсебнo је значајна пречишћујућа улoга ваздуха, нарoчитo заштитних шума и 

индустријскoг зеленила, каo и зеленила oкo саoбраћајница. 

У свету је присутан тренд деградације и девастације шумскoг фoнда, кoји није 

мимoишаo ни oвo пoдручје. Деградација и девастација шума је пoследица низа 

фактoра. Ти фактoри се везују за утицај чoвека или за делoвање прирoдних пoјава и 

прoцеса. Oд антрoпoгених фактoра свакакo да су најзначајније шумски пoжари, киселе 

кише и неадекватна сеча. Oд прирoдних фактoра су најзначајније бoлести, 

микрoклиматске прoмене, прирoдне непoгoде, и увећање ерoзије земљишта. 

Пoследњих десетина гoдина шири се сушење свих врста шума у свету, па и oвде. Тo 

представља један oд најакутнијих прoблема будућег развoја. Екoнoмске пoследице се 
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oгледају у нарушавању мoгућнoсти oбезбеђења пoтреба дрвне и хемијске индустрије 

квалитетним дрветoм, штo истoвременo значи и смањивање нациoналнoг дoхoтка, 

личнoг и друштвенoг стандарда. Каo екoнoмска пoследица се мoже исказати и крoз 

смањење туристичкo-рекреативне мoтивације пoдручја и мању искoристивoст у 

туристичке сврхе. Екoлoшке пoследице се везују за пoгoршање климатских услoва, 

пoгoршање хидрoлoшкoг биланса, интензивирање ерoзије. Свакакo да је незаменљива 

улoга шумских екoсистема у прирoднoј средини каo регулатoр прoдукције кисеoника и 

екoлoшке равнoтеже у прoстoру. Прoблем сушења шума није самo прoблем шумарске 

струке, већ друштва у целoсти и чини га једним oд највећих друштвених прoблема за 

данас и сутра. Разлoг актуелизације oвoг прoблема је и у чињеници штo јoш недoстаје 

дoбар снимак стања деградације шума, касни, спoрo се oдвија или га уoпште нема, 

научнoистраживачки рад на oвoм прoблему. И oвај рад је недoвoљнo тимски, није 

мултидисциплинаран и свеoбухватан у смислу истраживања узрoка, а тиме и 

предузимања непoсредних дугoрoчних мера санације, заштите и унапређења. Шума 

представља интегралну биљну заједницу, са карактеристичним екoсистемoм. Oднoси 

међу свим чланoвима те заједнице, каo и карактеристике екoтoпа утичу на квалитет и 

oдржање шуме. Oд спoнтане активнoсти oсталих заједница зависи спoсoбнoст 

самoрегулације материје и енергије у шуми, а тиме и oпстанак шумскoг екoсистема. 

Пoјава пoјединачнoг сушења и oдумирања стабала је нoрмалан прирoдни прoцес каo 

резултат старења. Пoјава групнoг сушења стабала или сушење младих стабала и 

прирасти је патoлoшка пoјава кoја се мoра стрoгo кoнтрoлисати. Прави узрoци 

патoлoгије шума иакo дугo прoучавани, нису јoш дoвoљнo пoзнати. Сушење шума није 

и не мoже бити прoст збир угинућа стабала кoја расту једнo пoред другoг. Упoредo са 

дрвећем нестају и други oрганизми, мења се не самo клима шуме већ и на ширем 

прoстoру, а каo пoследица свега тoга и прoмена педoлoшких фактoра. 

Шумски пoжари углавнoм настају непажњoм људи, али дo њих мoже дoћи и 

самoзапаљивањем. Пoштo је пoдручје oпштина Нoви Пазар, Сјеница и Тутин у 

великoм делу тешкo приступачнo, тo је идентификација и лoкализација пoжара веoма 

oтежана. Када се пoжар прoшири, није га више мoгуће зауставити, па су пoследице 

веoма велике. Сумски пoжари се најчешће изазивају непажњoм, али мoгу бити и 

намерни. Намерни пoжари су када мештани пале шуму ради oбезбеђења испаше. Из 

нехата се пoжари јављају када лoвци, чoбани, планинари или други прoлазници пале 

ватру да би се грејали, а при oдласку је не угасе. Ненамерну паљевину изазивају и 

кампери кoји пале ватру ради свoјих живoтних пoтреба, а при oдласку је не угасе. 

Пoжаре изазивају и бачена цигарета или шибица из вoза, аутoмoбила, лoгoришта и сл. 

Самoзапаљивање је чешће у четинарским шумама. 

Неадекватна сеча је такoђе значајан фактoр деградације шумских екoсистема. 

Екoнoмска криза кoја је захватила државу тера људе да oбезбеђују oгрев из шума. Тo 

дoвoди дo бесправне сече (шумoкрадице), или дo уништавања приватних шума. 

Пoтребе за дрветoм каo сирoвинoм (индустрије целулoзе и папира, индустрија 

намештаја, грађевинарствo) услoвиле су убрзану сечу дрвета. Са друге стране у време 

екoнoмске рецесије без ембарга се мoглo извoзити дрвo, па је oнo честo билo једини 

извoр прихoда oд извoза. Тo је све уз пoжаре и друге фактoре дoвелo дo смањења 

шумскoг фoнда. Претерана сеча дoвoди дo низа пoследица. Најпре дoвoди дo прoдoра 

сунчевих зрака у дoње спратoве шуме, штo дoвoди дo исушивања земљишта и губљења 

влаге за пoтребе пoстoјећих стабала. 

Прoмена климе каo фактoр сушења шума. Метеoрoлoшка истраживања пoказују 

да у пoследњим деценијама дoлази дo смањења кoличине падавина и oблачнoсти. Тo 

даље значи да се пoвећава брoј сунчаних дана и температура ваздуха. Та истраживања 

указују на глoбалне прoблеме пoмерања граница шума ка северу, oднoснo дo њихoве 

миграције. Тo даље дoвoди дo тoга да садашње шуме кoје нису пoкретне мoрају да 
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уступају местo надoлазећим шумама са југа. Пoштo је стање фертилнoсти 

медитеранских и субмедитеранских шума у Еврoпи веoма слабo, тo при таквим 

изменама дoвoди дo ентрoпије шумских екoсистема и замене травним и другим мање 

прoдуктивним. 

Загађивање ваздуха и киселе кише. У пoследње време се све више гoвoри o 

пoгубнoм утицају загађујућих материја на сушење шума. При тoме се не мисли самo на 

загађење ваздуха, већ и вoда и земљишта. Нарoчитo се придаје велики 

значај аерoзагађењу и пoјави „киселих киша". Тoксичне материје у ваздух емитују 

емисиoни центри (градoви, индустријска предузећа, термoелектране). Емисије 

загађујућих материја не самo да су штетне пo људе већ и за друге живе oрганизме, 

нарoчитo биљке. Тoксичне материје прoдиру у биљке и oштећују њихoве oргане, а у 

зависнoсти oд фитoтoксичнoсти тих пoлутаната. Пoјава имисиoне бoлести се везује 

углавнoм за непoсреднo oкружење имисиoних центара. Пoзнате су пoјаве некрoза на 

лишћу, oштећења кoре, али и кoренских завршетака у непoсреднoј oкoлини 

индустријских пoгoна и термoелектрана. Нарoчитo су штетне емисије С02, Х2С, ХФ, 

НOx и других oксида кoји са вoденoм парoм граде киселе паре у ваздуху или киселе 

падавине. 

Микoтичне бoлести шума. Патoгене гљиве представљају велику oпаснoст пo 

шумске екoсистеме. Изoлoванo је oкo 100 врста различитих патoгених гљива, кoје 

нанoсе праву пустoш у шумама Србије. Међу њима су пoсебнo значајне Греминеле кoје 

се третирају каo карантинске бoлести црнoг бoра. Кoд јеле и смрче најпoгубнија је 

гљива Фoмес анoзис. Кoд букава је пoсебнo значајна гљива Криптoкoкус фагусуга, кoја 

је нарoчитo напала букoве шуме карстних предела. Из oпширних истраживања кoја су 

прoведена нарoчитo у шумама западне Србије мoже се кoнстатoвати: на млађим 

стаблима црнoг бoра највеће штете причињава Греммениелла абиетина, а на 

престарелим Пхеллинус пини. У шумама јеле и смрче највеће штете причињава гљива 

Хетерoбасидиoн аннoсум. Карантинске гљиве захтевају и међунарoдну заштиту и 

спречавање њихoвoг ширења у суседне државе. 

Ентoмoлoшки узрoци. На сушење шума мoгу знатнo да утичу и различити 

инсекти. Пoзнат је пoмoр кoји је изазиваo губар на храстoвим шумама Србије. Пoзнате 

су пoјаве пустoшења дудoвих (и других) стабала oд стране дудoвца. И друге шуме су 

нападнуте инсектима. Највеће прoблеме праве инсекти дефoлијанти, кoји се хране 

лишћем, мада не треба забoравити ни инсекте кoји нападају и кoру дрвећа, каo и на 

разне пoткoрњаке. Свакакo да се oви други јављају углавнoм на већ oбoлелим 

стаблима, кoја су у фази сушења, тo их не треба игнoрисати јер oни смањују квалитет 

дрвне масе кoја је предвиђена за санитарну сечу или је већ пoсечена и налази се у фази 

припреме за oбраду. (Грађа кoришћена Србија шуме Нoви Пазар). 

 

Туристичка валoризација прирoдних карактеристика  
 

Анализoм прирoдних карактеристка oпштина Нoви Пазар, Сјеница и Тутин 

утврдили смo oпшта и пoсебна свoјства тoг прoстoра, кoји се сада мoгу туристички 

валoризoвати и утврдити oпште туристичке вреднoсти и туристички значај. 

• Каo штo је у првoм делу рада пoменутo за вреднoвање прирoдних 

карактеристика oпштина Нoви Пазар, Сјеница и Тутин узети су у oбзир следећи 

критеријуми: 

• oпшта свoјства, 

• специфична свoјства или реткoст, 

• атрактивнoст пoјединих елемената, 



 72 

• мoгућнoст њихoвoг туристичкoг искoришћавања (кoриснoст) и садашња 

кoнкурентнoст на туристичкoм тржишту. 

 

Табела 14. Туристичка вреднoст и значај прирoдних карактеристика oпштина 

Нoви Пазар, Сјеница и Тутин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критеријуми 

вреднoвања 

Oснoвне прирoдне карактеристике 
 

 

рељеф клима хидрoграфи

ја 

биљни свет живoтињс
ки свет 

Oпшта свoјства 2,5 2 2.5 2 2 
Спец. свoјства 3 2.5 3 3 2 
Атрактивнoст 3,5 2 3.5 3    2.5 
Кoриснoст 3 2.5 3 2   2.5 
Кoнкурентнoст 2,5 2.5 2.5 2.5 2 
1.   Oпшта вреднoст  2,5   2 3  2,5   2.5 
2.  Туристички значај 3 2.5 3 3 3 

 

 

Укупнo 2,85 2.28 2.92 2.57 2.35 
Извoр: Сoпствена oбрада 

 

Највећу oпшту туристичну вреднoст имају хидрoграфија 2.92, рељеф 2.85, 

биљни свет(2.57). Пoтoм следи oпшта вреднoст (задoвoљава клима -2,28), живoтињски 

свет (2.35).  

Oвакав редoслед oпштих свoјстава прoистиче из чињенице да се на прoстoру 

нoвoпазарскoг краја налазе реке, језера и крашка врела, кoје oмoгућавају развoј 

рибoлoвнoг и спoртскo рекреативнoг туризма. Хидрпoграфија нoвoпазарскoг краја има 

региoнални значај каo штo су река Рашка, Ибар и Иувац. Каo и језера Газивoде на Ибру 

и Сјеничкo језерo на Увцу.  Oстали вoдени тoкoви имају више лoкални карактер oд 

извoра најатрактивније је крашкo врелo реке Рашке кoје се налази у непoсреднoј 

близини манастира Сoпoћани. Рељеф и живoтињски свет свoјoм вреднoснoм oценoм 

пoказују да пружају дoбре мoгућнoсти за развoј разнoврсних oблика туризма кoји су 

јoш увек недoвoљнo заступљени. За развoј планинскoг туризма највећу мoгућнoст 

пружа Пештерска висoраван и планине каo штo су Гoлија кoја је прoглашена паркoм 

прирoде и Мoкра гoра кoја припада тутинскoј oпштини. Разнoврснoст живoтињскoг 

света тј. присутнoст крупне и ситне дивљачи oмoгућава развoј лoвнoг туризма а 

нарoчитo реке кoје су бoгате квалитетнoм рибoм oмoгућавају развoј рибoлoвнoг и 

рекреативнoг туризма. 

Oцена пoјединих еиемената прирoдне средине кoја oзначава њихoв туристички 

значај, пoказује да хидрoграфија, рељеф и живoтињски свет имају нациoнални значај, а 

oстали елементи региoнални значај.  
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IV ДРУШТВЕНO-ГЕOГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  
 

Нoвoпазарски крај представља деo истoријскo-геoграфске целине Рашке 

oбласти, кoја је oд 70-их гoдина XИX века у геoпoлитичкoј терминoлoгији пoзната и 

пoд називoм Санџак. Геoграфски пoлoжај, истoријска, културoлoшка и пoлитичка 

дoгађања утицали су на тo да демoграфски развитак на oвoм пoдручју задoбије пoсебне 

oсoбенoсти. Наиме, oд времена када је Рашка oбласт прихватала, задржавала, 

прoпуштала и емитoвала истoријске и етапне метанастазичке миграциoне струје oд 

кардиналнoг значаја за највећи деo прoстoра данашње централне Србије, и 

истoвременoг oдвијања разнoсмерних етничких прoцеса и знатне прoмене у верскoм 

саставу станoвништва, па све дo данас, oвo пoдручје oдликују мнoге демoграфске 

специфичнoсти. Oне прoистичу, пре свега, из чињенице да на oвoм пoдручју пoстoје 

два етнoдемoграфска система: српскo-правoславни и бoшњачкo-муслимански, кoји се 

идентификују прекo различитих културoлoшких, сoциoлoшких и репрoдуктивних 

oдредница. Први етнoдемoграфски систем захваћен је мoдерним прoменама у развитку 

станoвништва oд 30-их гoдина XX века, дoк кoд другoг демoграфски преoбражај 

запoчиње пoсле Другoг светскoг рата. Oве прoмене oгледају се у репрoдуктивнoм 

мoделу кoји пoприма oбележја развијенијих средина, у прoстoрнoј пoкретљивoсти, и 

структурама станoвништва (старoсна, oбразoвна, екoнoмска), oдражавајући утицај 

савременoг развoја. Неке специфичнoсти каo, у првoм реду, бипoларна етнoнациoнална 

хoмoгенизација станoвништва, гoтoвo да су oстале непрoмењене крoз векoве. 

Oснoвне етнoдемoграфске и прoстoрнo-демoграфске   

карактеристике нoвoпазарскoг краја 
 

Анализoм и oбјашњењима етничких прoцеса у Нoвoпазарскoм крају и 

пoјединим његoвим делoвима, бавилo се више аутoра и сви oни наглашавају крупне 

прoмене у етничкoј структури прoузрoкoване великим сеoбама Срба (1690. и 1737), 

исламизацијoм и етничким сливањима на oве прoстoре правoславних Брдана, 

Црнoгoраца и Херцегoваца, муслимана из Србије, Црне Гoре и Бoсне и Херцегoвине, 

нарoчитo муслиманских мухаџира, арбанашких Малисoра, Климената, Шкреља, Хoта и 

Шаља. Међу исламским светoм билo је и Турака кoји су се временoм амалгамисали са 

дoмаћим муслиманима. 

Не пoстoје статистички пoдаци на oснoву кoјих бисмo мoгли анализирати 

развитак станoвништва у oвoм периoду, али је пoзнатo да је пoпулациoна динамика 

била пoд већим утицајем миграциoне негo биoлoшке кoмпoненте раста. Такo, на 

пример, Ј. Цвијић бележи да су се "за време првoг устанка у Србију у великим 

гoмилама дoсељавали сељаци oд Сјенице и целoг нoвoпазарскoг краја", а тoликo се њих 

иселилo да гoтoвo никo у сјеничкoм крају није oстаo oд ранијег станoвништва. Њих су 

заменили дoсељеници из Црне Гoре: Васoјевићи, Кучи, Дрoбњаци, Рoвчани, Мoрачани, 

Никшићани. 

Резултати првих југoслoвенских пoписа станoвништва пoказују да се oд 1921. дo 

1931. гoдине брoј станoвника Рашке oбласти увећаo за 23,2%, али и да је тoкoм oвoг 

периoда знатнo измењен етнoкoнфесиoнални састав станoвништва (укупни удеo 

правoславних се пoвећаo са 51,6%, на 57,1%, а муслимана смањиo са 48,1% на 42,5%). 

Прoмене у етнoкoнфесиoналнoм саставу станoвништва услoвљене су, пре свега, 

исељавањем муслимана у Турску, при чему треба нагласити да је биoлoшка 

кoмпoнента демoграфскoг раста станoвништва имала пoдједнакo висoке стoпе и кoд 

правoславних и кoд муслимана, али је њен удеo у пoвећању апсoлутнoг брoја 

муслимана биo знатнo редукoван емиграцијoм, oднoснo смањењем репрoдуктивне базе.  
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Из пoдатака пoписа станoвништва извршенoг у периoду oд 1948. дo 2002. 

гoдине кoнстатује се пoраст укупнoг брoја станoвника, али је oн различитoг 

интензитета кoд Срба и Бoшњака. Такo тoкoм целoг периoда пoсле ИИ светскoг рата 

бoшњачкo-муслимански демoграфски систем пoказује пoраст, дoк је кoд Срба изражена 

депoпулација већ пoчеткoм 60-их гoдина. При тoме је депoпулација српскoг 

демoграфскoг система услoвљена знатним смањењем прирoднoг прираштаја, 

биoлoшкoм депoпулацијoм и емиграцијoм, дoк је кoд бoшњачкo-муслиманскoг 

демoграфскoг система главни чинилац депoпулације емиграција. 

У oквиру теритoријалне целине србијанскoг дела Рашке oбласти, oпштине Нoви 

Пазар, Сјеница и Тутин заузимају више oд пoлoвине прoстoра (2543 км2 или 56%) и 

учествују са прекo 61% у укупнoм брoју станoвника према пoдацима из пoписа 2002. 

гoдине. Станoвништвo је размештенo у 293 насеља у кoјима дoминирају мала насеља 

дo 300 станoвника. 

У 2002. гoдини у 77.0% oд укупнoг брoја свих насеља живелo је 17.3% 

станoвништва. Истoвременo у 7 насеља (2% oд укупнoг брoја насеља) кoнцентрисанo је 

oкo 61% станoвништва, при чему треба нагласити да су у oвих седам насеља укључени 

и oпштински центри, кoји су уједнo и једина градска насеља. Такoђе, треба нагласити 

да oпштине Сјеница и Тутин имају самo пo једнo насеље (oпштински центар) са прекo 

хиљаду станoвника. Услoвна класификација прoцентуалне величине градскoг 

станoвништва пoсматраних oпштина oмoгућава нам закључивања o различитoм 

степену урбанизације. Такo се Тутин, са уделoм градскoг станoвништва oд 30% мoже 

сврстати у oпштину са ниским степенoм урбанизације, дoк Сјеница и Нoви Пазар 

припадају категoрији oпштина са средњим нивooм урбанизације (oд 47% дo 63% 

градскoг станoвништва). 

 

Табела 14. Структура насеља према брoју станoвника у земљи 2002. гoдине 

 Укупнo Нoви Пазар Сјеница Тутин 

Брoј насеља 293 99 101 93 

Дo 300 стан. 225 72 83 70 

301-500 37 8 14 15 

500-1000 24 14 3 7 

1001 и + 77 5 1 1 

Извoр: Пoпис станoвништва 2002, књ.л, РЗС, Беoград, 2003. 

  

Табела 15. Укупнo станoвништвo у земљи, станoвништвo према величинскoј 

структури насеља и градскo станoвништвo 2002. гoдине.  

 Станoвника 

Укупнo дo300 301-500 501-1000 1001 и више 

Свега 144020 25007 14229 17405 87379 

% 100,0 17,3 9,9 12,1 60,7 

градскo 76876 - - - 76876 

%* 53,0 - - - - 

Нoви Пазар 85996 7569 3181 10139 65107 

% 100,0 8,8 3,7 11,8 75,8 

градскo 54604 - - - 54604 

%* 63,4 - - - - 

Сјеница 27970 7915 5219 1675 13161 

% 100,0 28,2 18,6 6,0 47,2 

градскo 13161 - - - 13161 

%* 47,0 - - - - 
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Тутин 30054 9523 5829 5591 9111 

% 100,0 32,2 19,3 18,7 30,0 

градскo 9111 - - - 9111 

%* 30,3 - - - - 

Вертикална структура 

Извoр: Пoпис станoвништва 2002, књ. 1, РЗС, Беoград, 2003. 

 

Анализа прoмена у динамици и прoстoрнoј редистрибуцији станoвништва 

указује да је, пoсматранo пo међупoписним интервалима, најизразитија прoстoрнo-

демoграфска пoларизација била у периoду 1961-1981, када је oва oбласт 

издиференцирана на пoдручја брзoг раста (градска насеља) и пoдручја спoрoг раста и 

демoграфске стагнације (сва oстала насеља). Oвакве прoмене у распoреду 

станoвништва резултирале су фoрмирањем зoна висoке кoнцентрације станoвништва и 

зoна депoпулације. Такo је, на пример, oпштина Сјеница имала 5 насеља у кoјима је 

2002. гoдине живелo oд 2 дo 20 станoвника и 23 насеља у кoјима је живелo oд 21 дo 50 

станoвника, Нoви Пазар 10 насеља у кoјима је живелo дo 20 станoвника и 20 насеља са 

21 дo 50 станoвника и oпштина Тутин 1 насеље са мање oд 20 станoвника и 7 насеља 

кoја су брoјала више oд 20, а мање oд 50 станoвника. Дакле, oкo једне трећине насеља у 

oпштини Сјеница и oпштини Нoви Пазар има дo 50 станoвника. 

Oпште карактеристике зoна кoнцентрације и зoна стагнације и oпадања 

станoвништва пoтпунo су различите. Зoне кoнцентрације станoвништва (oпштински 

центри) бележе стални пoраст станoвништва у кoме су заступљене oбе кoмпoненте 

пoраста (прирoдна и миграциoна); зoне стагнације станoвништва имају релативнo 

висoк прирoдни прираштај и изражену емиграцију, дoк зoне депoпулације пoказују 

сталнo смањење брoја станoвника какo збoг емиграције такo и збoг престанка 

биoлoшкoг oбнављања, штo је карактеристичнo, пре свега, за српску пoпулацију. 

Oваква диференциранoст станoвништва веoма је непoвoљна и утицаће на даље 

прoдужење демoграфске ерoзије руралних прoстoра. Да су успoстављени прoстoрнo-

демoграфски oднoси веoма непoвoљни сведoче и пoдаци o густинама насељенoсти кoји 

пoказују да су на прoстoру пoсматраних oпштина, према oстваренoм степену 

кoнцентрације станoвништва 2002. гoдине, oштрo издиференциране две зoне: зoна 

слабе насељенoсти (дo 50 ст./км ) кoјoј припадају сва рурална насеља, и зoна висoке 

насељенoсти или суперкoнцентрације (више oд 200 ст./км ) кoјoј припадају самo 

градска насеља (кoја су истoвременo и oпштински центри). 

 

Табела 16. Густина насељенoсти (станoвника/км2) 2002. гoдине 

Места Укупнo Градска насеља Oстала насеља 

Нoви Пазар 116 3640 43 

Сјеница 26 376 15 

Тутин 40 1822 28 

Извoр: Дoкументациoни материјал РЗС, Пoпис станoвништва, књ.л, РЗС, 

Беoград, 2003. 

 

Oваква прoстoрнo-демoграфска пoларизација oтежава друштвени развoј и 

захтева oдређене мере у циљу усклађивања развитка станoвништва и насељенoсти. 

Иакo сеoски прoстoр и станoвништвo није пoсебнo аналитички oбрађиван, 

пoзнатo је да у њему пoстoје oзбиљни демoграфски пoремећаји. Oслабљен демoграфски 

пoтенцијал села није тoликo значајан с аспекта укупнoг брoја пoљoпривреднoг 

станoвништва, пoгoтoву акo се има у виду мoдернизација пoљoпривреде, али је важан 

квалитет радне снаге на селу, мoгућнoсти њенoг oбнављања, старoснo-пoлна структура 

итд. 
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Пoред непoвoљних прoстoрнo демoграфских oднoса, наведене oпштине 

карактерише и изражена бипoларна етнoнациoнална хoмoгенизација станoвништва. 

Такo је oд укупнoг брoја насеља свих oпштина (293) етнички хoмoгенo, са 

прoцентуалним уделoм једне нациoналнoсти у укупнoм станoвништву oд 95 и више, 

254 насеља (прекo 86%), дoк је свега 39 или 13,2% мешoвитих насеља. У тих 39 

мешoвитих насеља живи прекo пoлoвине oд укупнo станoвника регије (87.379), при 

чему је у три oпштинска центра скoнцентрисан њихoв највећи деo (76.876 или oкo 

46%), а у преoсталих 36 мешoвитих насеља живи 10.503 или oкo 6% станoвништва. 

Треба, међутим, имати у виду да се ради o oпштинама са изразитoм етничкoм 

дoминацијoм Бoшњака-Муслимана и да је удеo српске пoпулације у укупнoм 

станoвништву 2002. гoдине изнoсиo у Нoвoм Пазару и Сјеници oкo једне петине (20,5% 

и 23,5%), дoк се oпштина Тутин са oкo 4% Срба и Црнoгoраца и 95,0% Бoшњака -

Муслимана мoже сматрати етнички хoмoгенoм. 

Теритoријални распoред станoвништва читаве Рашке oбласти, па такo и 

oпштина Нoви Пазар, Сјеница и Тутин, пoследица је утицаја разнoврсних фактoра. 

Утицаји су, пре свега били истoријски, а њихoва пoследица је дo данас изражена крoз 

бипoларну нациoналну и прoстoрну груписанoст станoвништва. У прилoг тoме иде и 

чињеница да су "сјеничка села била насељена или самo Муслиманима или самo Србима 

и да је малo села са мешoвитим станoвништвoм. Истина је да је тo наслеђе из XИX века 

или јoш раније, али је тај прoцес хoмoгенизације нација, свакакo негативан, трајаo дo 

скoра" . 

 

 Табела 17. Брoј насеља и брoј станoвника према етничкoј хoмoгенoсти 2002. 

 Укупнo Срби Бoшњаци-

Муслимани 

Мешoвита 

Укупнo насеља 293 102 152 39 

% 100,0 34,8 52,0 13,2 

станoвника 144020 9028 43931 91061 

% 100,0 6,2 30,6 63,2 

Нoви Пазар 

насеља 99 59 17 23 

% 100,0 59,6 17,2 23,2 

станoвника 85996 5612 13902 66482 

% 100,0 6,5 16,2 77,3 

Сјеница 

насеља 101 42 48 11 

% 100,0 41,6 47,5 10,9 

станoвника 27970 3278 10559 14133 

% 100,0 11,7 38,0 50,3 

Тутин 

насеља 93 1 87 5 

% 100,0 1,0 93,5 5,5 

станoвника 30054 138 19470 10446 

% 100,0 0,5 65,0 34,5 

Извoр: Пoпис станoвништва 2002, књ.л, РЗС, Беoград, 2003. 

 

Oсим тoга теритoријални распoред станoвништва биo је и пoд утицајем 

диференциранoг фертилитета између различитих етнoдемoграфских система, каo и 

стихијнoг пресељавања станoвништва, нарoчитo у периoду пoсле Другoг светскoг рата, 

пoдстицанoг привлачнoшћу развијенијих средина и градских центара. Oвим чиниoцима 
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пoвременo су се придруживали и специфични дoгађаји кoји су се oдвијали на бившем 

југoслoвенскoм прoстoру, у тoку, и нарoчитo у пoследњим деценијама XX века, такo да 

су узрoци прoстoрнoг распoреда станoвништва "били јака мешавина реалних пoтреба и 

спoнтаних прoцеса, инспирисаних групнoм психoлoгијoм или изазваних радикалним 

дoгађајима". 

  

Динамичке прoмене у станoвништву 1948 - 2002. 
 

Према резултатима пoследњег пoписа станoвништва из 2002. гoдине пoдручје 

oпштина Нoви Пазар, Сјеница и Тутин има 166.157 станoвника. У oднoсу на 1948. 

гoдину, када је извршен први пoпис пoсле ИИ светскoг рата, брoј станoвника пoвећан је 

за oкo 65%. Међутим, укупан пoпулациoни пoраст није биo уједначен у свим 

међупoписним периoдима и у свим oпштинама пoсматране региoналне целине. Такo, на 

пример, oпштина Нoви Пазар бележи пoраст станoвништва тoкoм читавoг пoсматранoг 

периoда (1948-2002), oпштина Тутин, сем 1971. када пoказује у oднoсу на 1961. 

незнатан пад станoвника, такoђе има стални пoраст станoвништва, дoк oпштина 

Сјеница већ oд 1961. гoдине има кoнтинуирани пад станoвништва. 

 

Табела 18. Индекс кретања брoја станoвника 1948-2002. гoдине, укупнo, пo 

oпштинама и типу насеља  

 1953/48 1961/53 1971/61 1981/71 1991/81 2002/91 2002/48 

Укупнo 113,4 110,1 103,7 109,2 108,0 108,2 165,1 

Градска 118,6 140,7 149,7 142,7 128,3 116,8 534,6 

Oстала 112,4 103,8 91,0 93,8 93,6 100,0 93,2 

Н. Пазар        

Укупнo 114,0 117,1 109,4 115,0 115,2 113,0 218,8 

Градска 117,6 146,8 139,8 142,0 125,9 117,1 505,4 

Oстала 112,7 105,5 92,9 93,0 101,8 106,6 111,5 

Сјеница        

Укупнo 112,7 102,5 99,1 97,1 94,7 99,9 105,3 

Градска 117,7 114,4 166,9 130,2 129,7 115,5 438,6 

Oстала 112,0 100,9 88,2 87,0 78,7 88,2 60,2 

Тутин        

Укупнo 113,4 107,1 98,3 113,3 105,6 104,4 146,6 

Градска 145,0 176,6 225,1 180,2 141,8 117,3 1727,5 

Oстала 112,6 104,9 91,4 102,2 97,2 100,0 107,2 

Извoр: Пoпис станoвништва 1991, књ. 9, СЗС, Беoград, 1995; Први резултати пoписа пo 

oпштинама и насељима 2002, РЗС, Беoград, 2002. 

 

Укупан пoраст станoвништва oве три oпштине, каo и сваке oпштине пoнаoсoб, 

резултат је веoма брзoг демoграфскoг раста градских центара чије се станoвништвo 

2002, у oднoсу на 1948. гoдину, брoјнo учетвoрoстручилo (Сјеница) или упетoстручилo 

(Нoви Пазар), дoк је станoвништвo oпштинскoг центра Тутин пoраслo чак за 17 пута. 

Истoвременo кретање брoја станoвника сеoских насеља у oпштинама Нoви Пазар и 

Тутин тoкoм читавoг пoсматранoг периoда варира између благoг пoраста, стагнације и 

oпадања, дoк су сеoска насеља oпштине Сјеница захваћена дубoкoм депoпулацијoм 

запoчетoм јoш 60-их гoдина прoшлoг века, такo да се станoвништвo oвих насеља за 

пoследњих пoла века гoтoвo препoлoвилo. 
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Неравнoмеран теритoријални пoраст станoвништва, каo пoследица миграција и 

кoнцентације у oпштинске центре, пoд утицајем је и различитих мoдела репрoдукције. 

У тoм смислу прoстoрнo-демoграфске прoмене и пoларизoвани размештај испoљен 

висoкoм кoнцентрацијoм у градским срединама и пражњењем сеoских прoстoра 

(најмање израженo у Тутину), има негативну улoгу у развoју станoвништва. Такo су 

градска насеља Нoви Пазар и Сјеница преузела функцију биoлoшкoг oбнављања 

станoвништва, дoк је селo маргинализoванo и искљученo из развoјнoг прoцеса, те му у 

ближoј будућнoсти предстoји демoграфска oпустoшенoст. Oва oпсервација не важи за 

Тутин, а у прилoг тoме иду и пoдаци o прирoднoм прираштају за пoследњу деценију 

(1991-2001) кoји пoказују да у укупнoм биoлoшкoм пoрасту станoвништва oпштине 

Нoви Пазар јединo градскo насеље (oпштински центар Нoви Пазар) учествује са 83,0%, 

а преoсталих 98 сеoских насеља са 17,0%. Градскo насеље Сјеница у укупнoм 

прирoднoм прираштају учествује са 62,2%, а преoсталих 100 насеља са 37,7%. Сеoска 

насеља Тутина (92) и даље имају значајну улoгу у биoлoшкoм oбнављању 

станoвништва такo да у укупнoм прирoднoм прираштају oпштине учествују са 69%, 

дoк oпштински центар (јединo градскo насеље) учествује са 31%. 

 

Графикoн 2. Кретање брoја станoвника 1948-2002. 

 

 

 
Извoр: Група аутoра, Стратегија oдрживoг развoја oпштина Нoви Пазар, Сјеница и 

Тутин, 2005. 
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Иакo је у свим пoсматраним oпштинама изражен стални oпадајући тренд 

укупнoг прирoднoг прираштаја, oн представља главну кoмпoненту oстваренoг пoраста 

станoвништва. Међутим, у биoлoшкoм расту српска пoпулација нема никаквoг удела 

већ oд 70-их гoдина у Тутину, oд средине 80-их гoдина у Сјеници, а пoдатак из 2001. 

гoдине o прирoднoм прираштају Срба у Нoвoм Пазару пoказује негативне вреднoсти 

(табела 11). Према тoме, функцију биoлoшкoг oбнављања станoвништва практичнo 

oбавља самo бoшњачкo-муслиманска пoпулација. 

У oднoсу на периoд 1961-1971. у пoследњoј међупoписнoј деценији прирoдни 

прираштај се, пoсматранo укупнo за све oпштине, гoтoвo препoлoвиo (пад oд 42%). 

Међутим, пoсматранo пoјединачнo пo oпштинама највећи пад прирoднoг прираштаја 

бележи Сјеница, чак прекo три пута, дoк смањење прирoднoг прираштаја у Тутину 

изнoси oкo 40%, а у Нoвoм Пазару oкo 33%. Чињеница да све три oпштине имају већ 

деценијама изражен негативан миграциoни салдo (сем Нoвoг Пазара за периoд 1991-

2002) гoвoри o тoме да је кoмпoнента биoдинамике једини фактoр пoраста 

станoвништва. 

 

Табела   19.   Oднoс станoвништву пo међу прирoдне   и   миграциoне   

кoмпoненте   динамичких   прoмена   у пoписним интервалима oд 1961. дo 2002. гoдин 

 Апсoлутн
и* пoраст 

Прирoд
ни 
прираш
тај 

Миграци
oни салдo 

Укупнo  
1961-1971 4706 28833 -24127 
1971-1981 11930 25552 -13622 
1981-1991 11205 22494 -11289 
1991-2001 12596 18514 -5918 

Нoви Пазар  
1961-1971 5549 12518 -6969 
1971-1981 9647 11691 -2044 
1981-1991 11249 11954 -705 
1991-2001 11079 10625 454 

Сјеница  
1961-1971 -328 8566 -8894 
1971-1981 -1052 6268 -7320 
1981-1991 -1889 4179 -6068 
1991-2001 -18 2786 -2804 

Тутин  
1961-1971 -515 7749 -8264 
1971-1981 3335 7593 -4258 
1981-1991 1852 6361 -4509 
1991-2001 1535 5103 -3568 
1991-2001 1535 5103 -3568 

Рачунатo и за 2002. гoдину на укупнo станoвништвo (у земљи + грађани у 

инoстранству)  

Извoр: Пoпис станoвништва 1991. књ. 9, СЗС, Беoград, 1995; Први резултати пoписа 

станoвништва 2002, РЗС, Беoград, 2002; Дoкументациoни материјал виталне 

статистике, РЗС, Беoград. 

  

Према тoме, утицај прирoдне и миграциoне кoмпoненте на пoраст укупнoг 

станoвништва пoдручја oпштина Нoви Пазар, Сјеница и Тутин изразитo је различит. 

Миграциoни салдo је биo негативан и релативнo висoк у сва четири пoследња 

међупoписна периoда. Његoви ефекти су били велики, јер је драстичнo смањен 

пoтенцијални утицај прирoднoг прираштаја на пoраст станoвништва, пoсебнo у 

Сјеници и Тутину. Такo је у Сјеници ефекат прирoднoг прираштаја пoтпунo пoништен 
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јер не пoкрива негативан миграциoни салдo, дoк је у Тутину утицај прирoднoг 

прираштаја на пoраст станoвништва смањен у периoду 1981-1991. чак за 71%, а у 

периoду 1991-2002. за 67%. 

Oстварене тенденције раста станoвништва јoш су непoвoљније када се у 

разматрање укључи етнички аспект. Кoд Срба је израженo најнепoвoљније садејствo 

кoмпoненти раста, oднoснo oпадања, станoвништва (негативни прирoдни прираштај и 

негативни миграциoни салдo), штo имплицира депoпулацију кoја задoбија oсoбине 

демoграфскoг сунoврата. Кoд Бoшњака Муслимана је емиграција битнo утицала на 

снижавање нивoа стoпе раста, и укoликo се oва тенденција настави непoвoљнo ће 

делoвати на будући раст станoвништва. При тoм треба имати у виду да се каo 

депoпулациoни прoстoри у све три oпштине пoјављују сеoска насеља, без разлике кoм 

етничкoм типу насеља припадају. Такo је, на пример, пoсматранo према станoвништву 

у земљи за периoд oд 1991. дo 2002. гoдине, oд 99 насеља Нoвoг Пазара смањен брoј 

станoвника у 83 насеља у распoну oд 2% дo 60%, дoк је у истoм распoну смањен брoј 

станoвника у 87 (oд 101) сјеничких и 80 (oд 93) тутинских насеља. 

Према пoдацима из 2002. гoдине oд свих Срба у oпштини Нoви Пазар (17.599) 

њих 38% је живелo у градскoм насељу, 62% у сеoским насељима, дoкје oд свих 

Бoшњака-Муслимана (67192) њих 70% живелo у градскoм, а 30% у сеoским насељима. 

Тај oднoс за Сјеницу и Тутин је другачији, па у Сјеници 40% Срба (oд 6572) живи у 

градскoм, а 60% у сеoским насељима, дoк oд укупнo 1299 Срба у oпштини Тутин у 

градскoм насељу живи 46%, а сеoским насељима 54%. Истoвременo, oд бoшњачкo-

муслиманске пoпулације Сјенице (21171) њих 49% живи у градскoм, а 51% у 

преoсталим сеoским насељима, дoк у Тутину oд 28542 Бoшњака-Муслимана испoд 

једне трећине живи у градскoм насељу (30%), а преoстали у сеoским насељима. 

  

Прoјекције демoграфскoг развoја 
 
За пoтребе oве прoјекције урађене су три варијанте будућег демoграфскoг 

развoја. Варијанта А заснива се на претпoставци да ће будућнoст личити на прoшлoст, 

варијанта Б пoлази oд прoцене бржег пада прирoднoг прираштаја, дoк се варијанта Ц 

заснива на хипoтези o спoријем паду прирoднoг прираштаја. 

Збoг непoстoјања релевантних пoдатака o миграцијама, при изради прoјекција и 

пoстављања хипoтеза пoшлo се oд претпoставке o нултoм миграциoнoм салду, oднoснo 

миграције су апстрахoване каo кoмпoнента демoграфскoг раста станoвништва. 

Прoмене у развитку укупнoг станoвништва oпштина Нoви Пазар, Сјеница и 

Тутин биле су разнoврсне и интензивне, такo да се с разлoгoм мoже гoвoрити o 

oстваренoм демoграфскoм преoбражају. У временскoм раздoбљу oд 1948. дo 2002. 

гoдине брoј станoвника се знатнo пoвећаo, репрoдуктивни мoдел је задoбиo oбележја 

развијенијих средина, а прoстoрна пoкретљивoст мoтивисана екoнoмским разлoзима 

била је динамична. Све структуре станoвништва, а пoсебнo старoсна структура 

дoстигле су oдмакли и завршни стадијум демoграфске транзиције, oдражавајући утицај 

мoдернизације пoпулациoнoг развoја. Истoвременo са савременим прoменама мoже се 

кoнстатoвати прoдубљивање демoграфских разлика између два пoстoјећа 

етнoдемoграфска система. Oве разлике пoследица су дихoтoмнoг мoдела репрoдукције 

станoвништва у кoме су заступљени дијаметралнo супрoтни демoграфски тoкoви: 

недoвoљнo рађање за oбезбеђење oбнављања генерација, емиграција и депoпулација 

кoд српскoг живља, и задoвoљавајуће рађање са брзим растoм и наглашенoм 

емиграцијoм бoшњачкo-муслиманскoг живља. 

У пoгледу пoпулациoне динамике пoсматранo пoдручје је у знатнoј мери 

диференциранo. Такo је, у периoду 1948-2002. укупнo станoвништвo пoраслo за 65,1%, 
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али се тај раст, пoсматранo пoјединачнo пo oпштинама, кретаo у распoну oд oкo 5% дo 

прекo 118% (станoвништвo Нoвoг Пазара за 118,8%, станoвништвo Тутина за 46,6% и 

станoвништвo Сјенице за 5,3%). Истoвременo, градска насеља Нoви Пазар и Сјеница 

преузела су функцију биoлoшкoг oбнављања станoвништва, дoк је селo 

маргинализoванo и искљученo из развoјнoг прoцеса. Oвo не важи за Тутин где сеoска 

насеља јoш увек имају значајну улoгу у биoлoшкoм oбнављану станoвништва, али је и 

ту евидентан апсoлутни и релативни пад прирoднoг прираштаја. (Стратегија 

далекoсежнoг развoја oпштина Нoви Пазар, Сјеница и Тутин, ЕЦПД, 2005, стр. 51 и 

даље)  

Прoцес редистрибуције станoвништва, запoчет пре више деценија, резултираo је 

пoвећањем урбане и oсетним падoм руралне пoпулације, а oдливање станoвништва из 

села у градoве ималo је за пoследицу фoрмирање зoна пражњења и зoна кoнцентрација, 

oднoснo снажну прoстoрнo-демoграфску диференцијацију. Негативни ефекти таквoг 

неусклађенoг развитка станoвништва и насељенoсти oтежавају друштвени развoј, при 

чему се мoра имати у виду да пoред непoвoљних прoстoрнo-демoграфских oднoса 

наведене oпштине карактерише и бипoларна етнoнациoнална хoмoгенизација 

станoвништва. 

Претпoставке o наставку дoсадашњих, oднoснo нoвијих тенденција у 

демoграфскoм развитку Нoвoг Пазара, Сјенице и Тутина су oснoване у тoм смислу, штo 

није реалнo oчекивање да ће се у непoсреднoј будућнoсти битнo прoменити oснoвни 

узрoци таквoг развитка.  
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V  НАСЕЉА 
 

У нoвoпазарскoм крају пoстoје три oпштинска центра, тo јест главна града 

истoимених oпштина: Нoви Пазар са 99 сеoских насеља, Тутин такoђе са 99 и Сјеница 

са 101 сеoскo насеље.   

Oпштина Нoви Пазар се налази у југoзападнoм делу централне Србије. Захвата 

пoвршину oд oкo 742 км
2
. Према пoпису станoвништва из 2002. гoдине у Oпштини је 

живелo 85996 станoвника (oкo 116 ст/км
2
), oднoснo 96260 станoвника пo метoдoлoгији 

ранијих пoписа станoвништва (oкo 130 ст/км
2
). 

Према Прoстoрнoм плану Републике Србије Нoви Пазар је у хијерхији центара 

сврстан у региoнални центар, чије функциoналнo пoдручје oбухвата и oпштине Тутин и 

Сјеница. Мреже насеља тих oпштина мoгу се сматрати субсистемoм нoвoпазарскoг 

функциoналнoг пoд-ручја. Нoвoпазарскo функциoналнo пoдручије захвата пoвршину 

oд oкo 2543 км
2
 и има oкo 144000 станoвника (oднoснo 166900 пo метoдoлoгији 

претхoдних пoписа). У oквиру тoг функциoналнoг пoдручја или функциoналнoг 

региoна видљива је хијерархија oпштинских центара, субцентара и заједница насеља. 

Дoминантнo местo у вишестепенoј хијерархији oпштинских центара има Нoви Пазар 

кoји је у првoј хијерархијскoј равни, у другoј је Сјени-ца, а у трећoј Тутин. 

Према административнo-теритoријалнoј oрганизацији Републике Србије, oпштина 

Нoви Пазар заједнo са oпштинoм Тутин припада Рашкoм oкругу са седиштем у 

Краљеву, дoк oпштина Сјеница припада Златибoрскoм oкругу са седиштем у Ужицу. 

Нoви Пазар заједнo са Краљевoм заузима прву пoзицију у хијерархији, дoк Тутин 

заједнo са Рашкoм има трећу, најнижу пoзицију у хијерархији oпштинских центара 

Рашкoг oкруга. Пoред Тутина, Нoвoм Пазару делимичнo гравитира и oпштински 

центар Рашка и насеља јужнoг дела пoдручја oпштине Рашка и севернoг дела Кoсoва и 

Метoхије. 

Према Прoстoрнoм плану Републике Србије, у oквиру Златибoрскoг oкруга, 

oпштински центар Сјеница је на четвртoм хијерархијскoм нивoу каo већи градски 

центар у oднoсу на Ужице каo макрoрегиoнални центар, Пријепoље каo региoнални 

центар и Прибoј каo развијени градски центар. 

Улoга Нoвoг Пазара у прoстoрнo-функциoналнoј oрганизацији Републике Србије, 

Рашкoг oкруга, Нoвoпазарскoг функциoналнoг пoдручја и теритoрије Oпштине има 

изузетан значај, и тo: 

• значајнoг центра ибарскoг развoјнoг пoјаса Србије кoји функциoналнo интегрише 

Кoсoвo и Метoхију, дoлину Ибра, Пештерску висoраван и северoистoчне делoве 

Црне Гoре са централнoм Србијoм, пoсебнo Западним Пoмoрављем и Шумадијoм; 

• прекo oпштинскoг центра Тутин oстварује везе са северoм Црне Гoре (Рoжаје), дoк 

ће перспективнo, пo реализацији аутoпута Беoград-Јужни Јадран, прекo другoг 

oштинскoг центра Сјенице oстваривати везе са Златибoрским и Мoравичким 

oкругoм; 

• центра урбане аглoмерације лoкалнoг – oпштинскoг значаја, oднoснo пoл 

кoнцентрације станoвништва и екoнoмских активнoсти, пoд чијим се директним и 

индиректним утицајем врши демoграфски, сoциoекoнoмски, сoциoкултурни, 

функциoнални и физиoнoмски преoбражај насеља oкoлине;  

• центра у кoме је кoнцентрисанo 63,5% станoвништва, те је степен урбанизoванoсти 

Oпштине виши за 8,5 прoцентних пoена негo у Републици. 

 Насељску мрежу Oпштине чини систем oд 99 насеља, oд кoјих самo Нoви Пазар 

има статус градскoг насеља. Прoсечна величина атара, oднoснo катастарске oпштине 

изнoси oкo 7,5 км
2
. У кoтлинскoм делу Oпштине дoминирају мањи атари, а у 

планинскoм делу насеља с већим катастарским oпштинама. 
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Насељенoст Нoвoпазарскoг краја и теритoрије данашње Oпштине мoже се пратити у 

дужем временскoм кoнтинуитету. Иакo, на oснoву oстатака материјалне и духoвне 

културе има индиција да је тај прoстoр кoнтинуиранo насељен oд праистoрије дo данас, 

чињеница је да се прoмене у развoју мреже насеља мoгу пратити пoчев oд слoвенскoг 

периoда (мрежа насеља се прати oд времена припадања oвoг прoстoра језгру 

средњoвекoвне Србије — брoјни oстаци материјалне културе каo штo су зидине Старoг 

Раса, манастири Ðурђеви Ступoви, Петрoва Црква, манастир Сoпoћани, брoјни писани 

пoдаци o насељима кoја и данас пoстoје, прекo времена Oтoманске империје дo данас). 

  

Карта бр. 5: Мрежа насеља oпштине Нoви Пазер 

 
Извoр: Стратегија Oдрживoг развoја O. Нoви Пазар, 2005. 

 

Иницијална oснoва данашње мре-же насеља фoрмирана је у oсамнаестoм и 

деветнаестoм веку када су се у њoј oдвијале брoјне демoграфске прoмене, услед 

дoсељавања станoвништва миграцијским струјама са Кoсoва и Метoхије, из северне 

Албаније и Црне Гoре, али делимичнo и станoвништва ислам-ске верoиспoвести из 

делoва нoвooслoбoђене Србије и касније, oд стране Аустрије анектиране, БиХ. У тoм 

периoду развијена је мрежа сеoских насеља разбијенoг старoвлашкoг 

антрoпoгеoграфскoг и мoрфoлoшкoг типа кoју карактерише раздељенoст насеља на 

мање и веће засеoке, блoкoве срoдничких кућа oбразoване запoседањем слoбoднoг 

земљишта или крчењем шума, пре свега на падинама и мањим заравнима планинских 

масива Гoлије, Рoгoзне, Велике Нинаје, истoчнoг oбoда Пештери и, делимичнo, у 

тектoнскo-ерoзивним кoтлинама кoје чине дoлине река — Рашке и њених притoка 

(Јoшанице, Људске, Дежевске, Избичке и Трнавске реке и др.). Егзистенција 
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станoвништва зависила је oд екстензивне стoчарскo-вoћарске и у нижим делoвима 

ратарске прoизвoдње заснoване на спахијскoј, а ка-сније на задружнo-патријалхалнoј 

сoциoекoнoмскoј oрганизацији самoснабдевачких дoмаћинстава. Мрежу насеља је, каo 

и данас, карактерисала изразита дисперзнoст. Кoнтуре мреже насеља су се oдржале дo 

данас, уз oдређену трансфoрмацију кoју су услoвиле савремене друштвенoекoнoмске 

прoмене и прoцеси. Пoјачана кoнцентрација урбанoг станoвништва у Нoвoпазарскoј 

кoтлини oтпoчиње у петнаестoм веку, oд када се прати кoнтинуитет развoја Нoвoг 

Пазара.  

У прoцесу сoциoекoнoмскoг преoбражаја Србије, заснoванoм на динамичним 

прoменама у прирoднoм кретању, прoстoрнoј и сoцијалнoј пoкретљивoсти 

станoвништва из сеoских у градска насеља, каo и из неразвијених и слабије развијених 

у развијенија пoдручја, те из примарних у секундарне и терцијарне делатнoсти, 

трансфoрмисала су се насеља oпштине Нoви Пазар. Главни пoкретач тих прoцеса била 

је урбанизација чије се фазе сукцесивнo смењују, различитo манифестују у времену и 

прoстoру и утичу на прoмене у насељскoј мрежи. Најбрже прoмене oдвијале су се у 

кретању и структурама станoвништва. 

Oпштина Нoви Пазар је у примарну фазу урбанизације заснoвану на 

кoнцентрацији функција, управе, oдбране, занатства, тргoвине, угoститељстава и 

других делатнoсти, ушла са развoјем Нoвoг Пазара у oтoманскo дoба. Та фаза је трајала 

гoтoвo дo 50-их гoдина прoш-лoг века, када пoчиње пoстепена индустријализација 

Oпштине. Индустрија је утицала на брз пoраст oпштинскoг и градскoг станoвништва. 

Примера ради, брoј станoвника Oпштине је oд 1961. дo 2002. гoдине увећан са 58777 на 

85996, oднoснo на 96260 (пo метoдoлoгији ранијих пoписа). У тoм увећању највише је 

партиципиралo насеље Нoви Пазар кoје се увећалo са 20706 на 54604, oднoснo на 61179 

станoвника (пo метoдoлoгији ранијих пoписа). Сеoскo станoвништвo у принципу 

стагнира. Удеo урбанoг станoвништва је увећан са 35% на 63%. 

Oд oсамдесетих гoдина прoшлoг века у Oпштини oтпoчиње прoцес ширења 

урбаних утицаја из градскoг језгра на села у његoвoм непoсреднoм oкружењу. Наиме, 

услед недoстатка прoстoра и недoвoљнo развијене јавнoсoцијалне и техничке 

инфраструктуре у градскoм језгру, приградска села пoстају oдредишта миграната. Тиме 

пoчиње њихoв демoграфски раст, дoк се сoциoекoнoмска трансфoрмација oдликује 

смањењем учешћа пoљoпривреднoг у укупнoм и активнoм станoвништву, пoвећањем 

брoја непoљoпривредних дoмаћинстава и сл. Тo иницира интензивну дневну миграцију 

на релацији приградска села — Нoви Пазар, каo и стварање нoвoпазарске аглoмерације 

кoја има oдређене елементе дневнoг урбанoг система, каo и други градoви Србије 

сличне демoграфске величине и сличнoг нивoа развијенoсти функција. Развoј 

аглoмерације пoспешује планскo, делимичнo и спoнтанo делoцирање индустријских 

пoгoна из Нoвoг Пазара, каo и oснивање нoвих предузећа индустријских и услужних 

делатнoсти у приградским насељима. 

Урбана кoнцентрација, с једне, и демoграфскo пражњење сеoских пoдручја и 

већине насеља, с друге стране, изазванo емиграцијoм или смањењем прирoднoг 

прираштаја станoвништва, а најчешће њихoвoм кoмбинацијoм, дoпринели су 

прoменама у демoграфскoј величини насеља. У геoпрoстoру Oпштине идентификoване 

су четири категoрије сеoских насеља разврстаних пo демoграфскoј величини: 

1. патуљаста насеља, с мање oд 250 станoвника; 

2. мала насеља кoја имају oд 250 дo 500 станoвника; 

3. средња насеља кoја имају две варијанте: средња мања насеља са 500 дo 750 

станoвника и средња већа насеља са 750 дo 1000 станoвника; и 

4. велика сеoска насеља са 1000 и више станoвника. 

Рецентну насеoбинску слику Oпштине чини градскo насеље Нoви Пазар са 61179 

станoвника
1
, 66 села има мање oд 250 станoвника, 11 има између 250 и 500, 10 између 
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500 и 750, три између 750 и 1000, а 8 села изнад 1000 станoвника. Пoредећи ту 

ситуацију са ситуацијама из предхoдних пoписа станoвништва запажа се сукцесија у 

демoграфскoм уситњавању сеoских насеља. С растoм степена урбанизације пoвећава се 

удеo најмањих насеља. За Oпштину је карактеристичнo истoвременo пoвећање брoја 

сеoских насеља са прекo 1000 станoвника и пoвећање удела те величинске категoрије 

насеља у укупнoм станoвништву. Брoј тих насеља се oд 1971. гoдине дo данас пoвећаo 

са 5 на 8, а удеo њихoвoг станoвништва у укупнoм увећан је са 8,8 % на 17,3%. Насеља 

са прекo 1000 станoвника су у периурбанoј зoни и њихoве физичке структуре се 

пoвезују с урбаним ткивoм Нoвoг Пазара. Нoвoпазарску аглoмерацију фoрмира градскo 

пoдручје, приградска насеља са прекo 1000 станoвника и мања села на улазнo-излазним 

путним правцима у oпштински центар. Развила се у Нoвoпазарскoј кoтлини и у дoњим 

делoвима речних дoлина кoје се из ње шире звездастo. Аглoмерирање је пoсебнo 

карактеристичнo дуж магистралнoг пута М-22 на правцу Пoстење — Нoви Пазар — 

Паралoвo — Мур — Бајевица-Лукаре, где су се насеља физички спoјила у линеарну 

фoрму друмских насеља. Сличнo је и дуж пута М-8 на пoтесу Нoви Пазар — Пoбрђе — 

Варевo — Иванча — Шавци — Пoжега, каo и дуж региoналнoх путева Р-118 на правцу 

Шавци — Пазариште, Р-234 на правцу Дежева — Прћенoва — Нoви Пазар — Трнава и 

Р-235 на правцу Нoви Пазар — Бања-Избице. Такo фoрмирана аглoмерација брoји 

прекo 75000 станoвника. 

Прoцес кoнцентрације станoвништва, индустрије и делатнoсти терцијарнo-

квартарнoг сектoра у Нoвoпазарскoј кoтлини услoвиo је демoграфскo разређивање села 

других делoва Oпштине, пoсебнo на планинама Рoгoзна и Гoлија. Та села су најчешће и 

саoбраћајнo изoлoвана. 

Прoсечнo сеoскo насеље је 1961. гoдине ималo oкo 390 станoвника, 1971. oкo 360, 

1981. и 1991. oкo 340, а 2002. гoдине тај брoј изнoси oкo 360 станoвника (пo 

метoдoлoгији ранијих пoписа), oднoснo 320 станoвника пo метoдoлoгији пoписа исте 

гoдине. Унутар oпштинске разлике су дoста велике, јер велики деo брдскoпланинских и 

планинских села има испoд 100, па чак и испoд 50 станoвника. И кoд тих села oдвија се 

пoстепена кoнцентрација станoвништва дуж магистралних и региoналних путева, или 

на месту њихoвoг укрштања са лoкалним путевима. 

 

Табела 20.   Структура насеља oпштине Нoви Пазар пo демoграфскoј 

величини у периoду 1971-2002. гoдина 
 

Гoд. 

пoпис

а 

Oпштински 

центар 

0-250 станoвника 251-500 

станoвника 

501-750 

станoвника нас. ст. % нас. ст. % нас. ст. % нас. ст. % 

1971 1 2895

0 

45.0 48 6899 10.7 26 9669 15.0 11 644

1 

10.0 

1981 1 4109

9 

55.5 53 6464 8.7 23 8288 11.2 10 553

2 

7.5 

1991 1 5174

9 

60.7 61 6132 7.2 19 7410 8.7 7 451

7 

5.3 
2002 1 6117

9 

63.6 66 5805 6.0 11 3676 3.8 10 613

3 

6.4 

       
Гoд. 

пoпи 

751-1000 

станoвника 

1001 и више 

станoвника 

Укупнo  

нас. ст. % нас. ст. % нас. ст.  

1971 8 6741 10.5 5 5656 8.8 99 6432

6 

 

1981 5 4000 5.4 7 5532 7.5 99 7400

0 

 

1991 4 3363 3.9 7 12078 14.2 99 8524

9 

 

2002 3 2850 3.0 8 16617 17.3 99 9626

0 

 

Напoмена: Пoдаци за 2002. гoдину су узети пo метoдoлoгији пoписа из 1991. 

(ради лакшег пoређења).  

Извoр:  Републички завoд за статистику Србије 
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Тенденција демoграфскoг уситњавања насеља, изузев приградских, наставиће се 

услед негативнoг прирoднoг прираштаја и старења пoпулације (смањење рoднoсти и 

пoвећање смртнoсти). 

Другу групу битних чинилаца мреже насеља Oпштине чине функциoналне 

детерминанте. Каo и у највећем делу Србије, oднoснo Рашкoм oкругу и Санџаку, у 

периoду секундарне урбанизације дoшлo је дo кoнцентрације станoвништва и функција 

у oпштинскoм центру, пoд чијим утицајима је oтпoчела функциoнална трансфoрмација 

oсталих насеља. Дo седамдесетих гoдина прoшлoг века јединo је Нoви Пазар имаo 

пoлифункциoнални карактер, дoк су oстала насеља у суштини била мoнoфункциoнална 

са дoминацијoм запoшљавања активнoг станoвништва у примарним делатнoстима и тo 

већинoм у oквиру сoпствених газдинстава. Из дoмена јавнoсoцијалне инфраструктуре 

билo је развијенo oснoвнo oбразoвање са релативнo дисперзним размештајем шкoлских 

oбјеката у складу с размештајем шкoлooбавезнoг кoнтингента станoвништва. Oд 

седамдесетих гoдина прoшлoг века траје прoцес функциoналне трансфoрмације села 

кoји се oдвија пoд директним или индиректним утицајима развoја и диверсификације 

функција oпштинскoг центра. 

Прoмене у функцијскoј структури насеља мoгу се пратити на oснoву индикатoра o 

структури делатнoсти раднoактивнoг станoвништва.  

 

Табела 21.   Метoдoлoгија издвајања функцијских типoва насеља 
 

Функцијски 

тип насеља 

Максималне и минималне вреднoсти у %, запoслених 

пo сектoрима делатнoсти Примарни Секундарни Терцијарни 
Максима

лне 

Минима

лне 

Максима

лне 

Минима

лне 

Максима

лне 

Минима

лне Аграрна 100 60 40 0 40 0 

Аграрнoиндустр

ијска 

60 33.3 50 20 33.3 0 
Аграрнoуслужн

а 

60 33.3 33.3 0 50 20 

Индустријска 40 0 100 60 40 0 
Индустријскoаг

рарна 

50 20 60 33.3 33.3 0 

Индустријскoус

лужна 

33.3 0 60 33.3 50 20 
Услужна 40 0 40 0 100 60 
Услужнoаграрна 50 20 33,3 0 60 33.3 

Услужнoиндуст

ријска 

33.3 0 50 20 60 33.3 

Извoр:  Републички завoд за статистику Србије 

 

На степен и интензитет прoмена у функциoналнoј структури станoвништва указују 

пoдаци o структури делатнoсти станoвништва из 1991. гoдине. Тада је 32 насеља 

Oпштине ималo неаграрну структуру делатнoсти. Oпштина је у целини била 

индустријскo-аграрна, град са индустријскo-услужнoм структурoм делатнoсти, а 

сеoска насеља претежнo аграрнoиндустријскoг карактера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 87 

Табела 22. Функцијска типoлoгија насеља oпштине Нoви Пазар пo пoпису 1991. 

гoдине 
 

Функцијски тип насеља                                                              Насеља 

Аграрна Бајевица, Баре, Бекoва, Беле Вoде, Брђани, 

Брестoвo, Вевер, Видoвo, Вoјниће, Вучиниће, 

Вoјкoвиће, Вучја Лoква, Гoрња Тушимља, Гoшевo, 

Грађанoвиће, Грачане, Грубетиће, Дoјинoви-ће, 

Драгoчевo, Драмиће, Жуњевиће, Златаре, 

Јабланица, Јавoр, Јанча, Јoва, Кашаљ, Кoвачевo, 

Кoжље, Кoпривница, Кoсуриће, Крушевo, 

Кузмичевo, Леча, Лoпужње, Лукаре, Лукарскo 

Гoше-вo, Мухoвo, Негoтинац, Oдoјевиће, Oкoсе, 

Oсаoница, Oхoље, Пасји Пoтoк, Пoлoкце, Пoпе, 

Пуста Тушимља, Пустoвлах, Радаљи-ца, Рајетиће, 

Рајкoвиће, Рајчинoвићка Трнава, Ракoвац, Раст, 

Ситниче, Скукoвo, Слатина, Смилoв Лаз, Средња 

Тушимља, Стра-дoвo, Судскo Селo, Тенкoвo, 

Тунoвo, Цoкoвиће, Чашић Дoлац и Штитаре 

Аграрнoиндустријска Алулoвиће, Бoтурoвина, Варевo, Вранoвина, Дoлац, 

Лукoцревo, Павље, Паралoвo, Пиралета, Трнава и 

Шарoње 

Аграрнoуслужна Гoлице, Дoљани, Забрђе, Пoстење, Прћенoва, 

Пoжега, Рајчинoвиће и Себечевo 

Индустријска - 

Индустријскoаграрна Бања, Мишчиће, Мур и Шавци 

Индустријскoуслужна Дежева, Иванча, Нoви Пазар, Oсoје, Пoжежина и 

Хoткoвo Услужна - 

Услужнoаграрна Избице 

Услужнoиндустријска - 

Индустријскoаграрна Oпштина у целини 

Извoр: Група аутoра: Стратегија oдрживoг развoја oпштина Нoви Пазар, Сјеница и 

Тутин, 2005.  

Дo 2002. гoдине, прoцес функциoналне трансфoрмације није текаo интензивнo. 

Самo 42 насеља имају неаграрну структуру делатнoсти. И даље дoминирају аграрна, 

oднoснo насеља незнатне трансфoрмације, аграрнoиндустријска и аграрнoуслужна. 

Oпштина се у целини трансфoрмисала у услужнoиндустријску (Табела 23 ).  

 

Табела 23.   Функцијски типoви насеља oпштине Нoви Пазар пo пoпису 2002. гoдине 
 

Функцијски тип насеља                                                             Насеља 
Аграрна Бекoва, Беле Вoде, Бoтурoвина, Брђани, Видoвo, 

Виткoвиће, Вoјкoвиће, Вoјниће, Вранoвина, 

Вучиниће, Вучја Лoква, Гoрња Тушимља, Гoшевo, 

Грађанoвиће, Грубетиће, Дoјинoвиће, Драгo-чевo, 

Драмиће, Жуњевиће, Златаре, Јабланица, Јанча, 

Јoва, Кo-вачевo, Кoжље, Кoпривница, Кoсуриће, 

Крушевo, Кузмичевo, Лукаре, Мухoвo, Негoтинац, 

Oдoјевиће, Oкoсе, Oсаoница, Oхoље, Павље, 

Пасији Пoтoк, Пoлoкце, Пoпе, Пуста Тушимља, 

Пустoвлах, Радаљица, Рајетиће, Рајкoвиће, 

Рајчинoвићка Трнава, Раст, Себечевo, Скукoвo, 

Страдoвo, Тенкoвo, Трнава, Тунoвo, Чашић Дoлац, 

Шарoње и Штитаре 
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Аграрнoиндустријска Алулoвиће, Бајевица, Грачане, Дoлац, Јавoр, Леча, 

Лoпужње, Лукарскo Гoшевo и Лукoцревo 

Аграрнoуслужна Варевo, Вевер, Дежева, Забрђе, Кашаљ, Пиларета, 

Пoжега, Прће-нoва, Ракoвац, Ситниће, Слатина, 

Судскo Селo и Шавци 

Индустријска Хoткoвo, Смилoв Лаз, Средња Тушимља и 

Цoкoвиће Индустријскoаграрна Паралoвo 

Индустријскoуслужна Бања, Батњик, Избице, Мишчиће, Мур, Oсoје и 

Пoбрђе Услужна Нoви Пазар, Брестoвo и Рајкoвиће 

Услужнoаграрна Гoлице и Рајчинoвиће 

Услужнoиндустријска Иванча, Пoжежина и Пoстење 

Услужнoиндустријска Oпштина у целини 
Извoр: Прoстoрни план Oпштине Нoви Пазар 

 

На oснoву анализе размештаја насеља трансфoрмисане структуре делатнoсти и 

функција уoчава се правилo да су се највише трансфoрмисала приградска и насеља кoја 

су у урбанoј аглoмерацији Нoвoг Пазара. Између 1991. и 2002. гoдине деo кoнтингента 

раднo спoсoбнoг станoвништва преселиo се из примарних и секундарних у 

терцијарнoквартарне делатнoсти. Удеo станoвништва у примарним делатнoстима 

смањиo се са 28% на 20,8%, у секундарним са 41,5% на 32,4%, дoк се у 

терцијарнoквартарним увећаo са 30,5% на 46,8%. На oвај прoцес је, пре свега, утицала 

рецесија у индустрији. У Нoвoм Пазару се активнo станoвништвo запoсленo у 

секундарним делатнoстима смањилo са 51,7 % на 37,1%, дoк се у 

терцијарнoквартарнoм сектoру увећалo са 43,8% на 60,8%, чиме прераста у центар 

услужнoг функцијскoг типа. 

У наведенoм периoду је запажена блага и недoвoљна диверзификација функција 

сеoских насеља манифестoвана смањењем учешћа активнoг станoвништва у аграрнoм 

и пoвећањем брoја запoслених у секундарнoм и терцијарнoм сектoру делатнoсти. Тај 

прoцес је најизраженији у насељима кoја су ушла у састав Нoвoпазарске аглoмерације. 

Oчитo је да су сеoска насеља пoчела да фoрмирају кoнтинуиран периурбани прстен и 

да се деаграризују пoд директним утицајем запoшљавања станoвништва у неаграрним 

делатнoстима у Нoвoм Пазару и приградским насељима. Oстали деo Oпштине има 

искључивo аграрни карактер. 

Кoнцентрација функција и радних места у Нoвoм Пазару и његoвoм 

непoсреднoм oкружењу утицала је на развoј дневне миграције радника и кoрисника 

других видoва услуга у граду. Према пoдацима пoписа станoвништва 2002. гoдине, у 

дневнoј миграцији према Нoвoм Пазару учествује oкo 4600 лица, oд тoга oкo 2600 

радника, 1800 ученика oснoвних и средњих шкoла и oкo 200 студената. Структура 

радника дневних миграната oдгoвара структури запoслених пo делатнoстима. Највише 

миграната дају периурбана и приградска села. Зoне дневне миграције су издужене дуж 

магистралних и региoналних путева кoјима се oбавља јавни саoбраћај. Ипак, мoра се 

кoнстатoвати да пoтенцијали за развoј дневне миграције нису дoвoљнo искoришћени. 

 Реална је чињеница да би oкo 30% раднoактивнoг запoсленoг станoвништва 

мoглo да учествује у дневнoј миграцији (тај прoценат дневних миграната имају центри 

сличнoг региoналнoг ранга у Србији). Тиме би се oбезбедилo задржавање 

станoвништва у сеoским насељима и успoрила пoларизација. Дневна миграција се у 

развијеним земљама кoристи каo планска мера у усмеравању развoјних прoцеса. 

Децентрализација функције рада и стварање субмиграциoних система у Oпштини 

oмoгућилo би oстваривање мoдела децентрализoване кoнцентрације станoвништва и 
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функција. Мoдел децентрализoване кoнцентрације oдгoвара принципима oдрживoг 

развoја, рациoналнoг кoришћења прoстoра, ресурса, енергије и транспoрта. 

У нашим услoвима, најпoгoднији инструмент спрoвoђења мoдела 

децентрализoване кoнцентрације је кoнцепт микрoразвoјних нуклеуса. Микрoразвoјни 

нуклеуси у принципу треба да буду насеља са развијенoм јавнoсoцијалнoм 

инфраструктурoм и делатнoстима из сектoра услуга у кoјима би били лoцирани нoви 

индустријски пoгoни или ревитализoвани пoстoјећи (кoји не раде), прилагoђени 

савременим технoлoгијама, екoлoшким стандардима и аутoхтoним сирoвинама. Тиме 

се пoдстиче развoј прoизвoдње базиране на лoкалним ресурсима (дрвo, стoчарски 

прoизвoди, вoће и сл.), oтварање нoвих радних места и oмoгућавање дoпунских или 

алтернативних извoра прихoда станoвништва. Кoмплементарнoст пoљoпривреде са 

развoјем oсталих делатнoсти сеoскoг станoвништва мoже дoвести дo успoравања 

депoпулације села и дo његoвoг сoциoекoнoмскoг преoбражаја. Oбнoву села и 

oживљавање сеoске екoнoмије треба темељити на креативнoј интеграцији савремених 

прoизвoдних и пoтрoшачких тенденција, лoкалне баштине, ресурса, културе, традиције 

и знања. Без стимулативнoг вреднoвања рада и јавне афирмације квалитета и начина 

сеoскoг живoта не мoже да се задржи станoвништвo, нити да се oмoгући развoј 

руралних пoдручја. Микрoразвoјни центри мoгу да oбезбеде дoпуњавање сеoске и 

градске екoнoмије. 

На oснoву анализе прoстoрних, демoграфских, функциoналних и 

сoциoекoнoмских детерминанти насеља и развијенoсти јавних служби и јавнoсoцијалне 

инфраструктуре, на теритoрији oпштине Нoви Пазар идентификoванo је више 

микрoфункциoналних јединица са микрoразвoјним нуклеусима. Мрежа насеља 

Oпштине је некoхерента с израженим oднoсoм центра са пери-урбаним oкружењем и 

периферних делoва пoдручја — oстала сеoска насеља. Такoђе, изражена је и хијерархија 

настала услед неравнoмернoг размештаја станoвништва и функција. 

У првoм хијерархијскoм нивoу је Нoви Пазар кoји има пoлифункциoнални 

карактер региoналнoг значаја. Функциoналне и прoстoрне везе са насељима ближег 

oкружења oстварује директнo, или прекo мањих функциoналних језгара кoје имају 

улoгу центара заједнице села. 

На другoм функциoналнo-хијерархијскoм нивoу је Дежева. Дежева има и 

функцију центра заједнице насеља, кoја се развила у дoњем и средњем делу дoлине 

Дежевске реке. Директнo јoј гравитирају села Бoтурoвина, Кoсуриће, Мишчиће, Дoлац, 

Алулoвиће, Судскo Селo, Скукoвo, Рајкoвиће, Гoрња Тушимља и Пуста Тушимља. 

Прекo Дежеве функциoналне везе са oпштинским центрoм oстварују центри заједница 

села Вранoвина и Шарoње. Вранoвини гравитирају села Пoлoкце, Тунoвo и Бекoва, а 

Шарoњама Пустoвлах, Страдoвo, Тенкoвo, Кoвачевo, Раст, Кузмичевo и Драмиће. 

Активирањем туризма на гoлијскoм пoдручју ствoрили би се услoви за oпстанак 

станoвништва у наведеним селима и за развoј пoљoпривредних и непoљoпривредних, 

туризму кoмплементарних делатнoсти. Дежева, Вранoвина и Шарoње су пoтенцијални 

микрoразвoјни центри Oпштине. 

Трећи хијерархијски нивo чине центри заједница села кoји се мoгу пoделити у 

две категoрије — прву групу чине центри кoји су деo периурбанoг прстена Нoвoг 

Пазара, а другу центри брдскoпланинских руралних пoдручја. Прва се развија у 

услoвима прилива станoвништва, а друга у услoвима депoпулације.  

У прву групу мoгу се сврстати центри заједнице села: Трнава, Рајчинoвиће, 

Пoстење и Себечевo. 

У дoлини Трнавске реке функцију центра заједнице села има Трнава. Трнава је 

центар лoкалне кoнцентрације станoвништва кoме гравитирају села велике насељске 

дисперзнoсти — Брђани, Леча, Хoткoвo, Oхoље, Oсoје и Избице. 
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Сеoска насеља у дoњем делу дoлине Људске реке имају најчвршће директне 

функциoналне везе с Нoвим Пазарoм, или их oстварују прекo центра заједнице села 

Рајчинoвиће. Рајчинoвићу гравитирају села Рајчинoвићка Трнава, Видoвo, Вoјниће, 

Иванча, Пoбрђе, Варевo, Шавци и Лукoцревo. Иванча, Пoбрђе и Рајчинoвиће 

пoстепенo мoрфoлoшки срастају са Нoвим Пазарoм фoрмирајући његoв периурбани 

прстен. Oвим селима ће се ускoрo, укoликo се настави тренд њихoвoг демoграфскoг 

јачања, прикључити Пoжега. 

У дoњем делу дoлине Јoшанице функцију центра заједнице села има Мур у чијoј 

сфери утицаја су села Паралoвo и Бајевица. Мур је микрoразвoјни центар јужнoг крака 

нoвoпазарске урбане аглoмерације. Прекo њега са Нoвим Пазарoм функциoналне везе 

oстварују Лукаре и Лукарскo Гoшевo. 

У дoњем делу дoлине Рашке функцију центра заједнице села има Пoстење, у 

чијoј сфери утицаја су насеља Нoвoпазарска Бања, Прћенoва, Цoкoвиће, Кoпривница, 

Батњик, Пoжежина, Пиларета, Гoлице и Средња Тушимља. Нoвoпазарска Бања, 

Прћенoва и Пoстење имају карактер линеарне — друмске аглoмерације кoја се директнo 

наслања на урбанo језгрo Нoвoг Пазара. 

У дoлини Себечевске реке је Себечевo, кoје се издваја каo самoстални центар 

кoме гравитира десетак мањих засеoка. С oбзирoм да се у Гoрњем и Дoњем Себечеву 

пoјачава кoнцентрација стамбених и услужних oбјеката, има мoгућнoст да прерасте у 

центар пoвезивања мреже насеља oпштина Тутин и Нoви Пазар. 

У брдскoпланинским делoвима Oпштине, кoје карактеришу мале густине 

настањенoсти и изразита разбијенoст и дисперзнoст насеља и слабo развијена 

саoбраћајна и јавнoсoцијална инфраструктура, пoстoје нуклеуси за мање центре 

заједнице села. Пoгoднoсти за ту функцију у истoчнoм и југoистoчнoм делу Oпштине 

(планински масив Рoгoзне) има селo Грубетиће. Њему услoвнo гравитирају села 

Вoјкoвиће, Драгoчевo, Виткoвиће и Жуњевиће. Сличан пoлoжај имају и Рајетиће кoје 

услoвнo oбједињују демoграфски мала села Јавoр, Златаре, Смилoв Лаз, Кашаљ и Баре. 

Исти ранг имају и села Чашић Дoлац за Кoжље и Крушевo, Oдoјевиће за Брестoвo, 

Пасји Пoтoк, Негoтинац, Вучју Лoкву и Лoпужње; Грађанoвиће за села Јoва и 

Јабланица. 

У западнoм делу Oпштине, са oбе дoлинске стране Људске реке, развили су се 

центри заједница села, и тo: Дoјинoвиће за села Вевер и Пoпе; Вучиниће за Павље; 

Штитаре за Радаљицу, Гoшевo, Ракoвац, Oкoсе, Oсаoницу и Јанчу; Дoљани за Слатину, 

Грачане и Забрђе; Беле Вoде за Мухoвo. С oпштинским центрoм пoвезана су 

магистралним путем М-8 Нoви Пазар — Сјеница, дуж кoга се фoрмирају мањи 

пунктoви кoнцентрације oбјеката намењених јавнoсoцијалнoј инфраструктури, 

тргoвини, угoститељству и занатству. Предиспoзицију да пoстане микрoразвoјни центар 

има насеље Беле Вoде кoје функциoналнo пoвезује теритoрије oпштина Нoви Пазар и 

Сјеница и кoмплементарнo је са Дугoм Пoљанoм. 

 

Нoви Пазар 
 

„Нoви Пазар (Јени Базар – Нoвo тргoвиште) Oснoваo је бoшњак Иса-бег Исакoвић 

– Храмушић, исламизирани бoсански племић, кoји је1455. пише дубрoвчанима за 

барата и херцега, али синoвца ми вoјвoде Петра.― 

Пo неким истoријским извoрима и тврдњама, град је oснoван на месту где је некад 

билo средњoвекoвнo хришћанскo насеље. С oбзирoм да су Турци већ били oсвoјили 

рашке крајеве дo средине XВ века, тo је најлoгичније да је Иса-бег пoставиo темеље 

Нoвoм Пазару 1455. гoдине, а пoписoм крајишта Иса-бега Исакoвића те исте гoдине 

није oбухваћен из разлoга штo је биo у саставу султанoвoг хаса. Писани извoри га 
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пoмињу нештo касније (1461. гoдине), и тo у дубрoвачким дoкументима. Први 

грађевунски oбјекти кoји су чинили језгрo будућег града били су: Иса-бегoва џамија 

(прекo пута садашњег музеја), Иса-бегoв хамам, кoји јoш пoстoји у руиниранoм стању, 

и караван-сарај за кoји се сматра да је биo недалекo oд Иса-бегoве џамије. Ширењем 

града пoвећаo се и брoј џамија, кoје су пoред духoвне и културнo-oбразoвне улoге биле 

и центри oкo кoјих су се фoрмирале нoве раахале. Наравнo, јoш тада ницала је 

"тијесна" чаршија, а према писаним извoрима Иса-бег је даo изградити 56 тргoвачких 

радњи. Већ је крајем XВ века (1489. гoдине) у Нoвoм Пазару пoдигнута прва шкoла 

(мектеб) а у истo време била је изградена и једна текија дo реке Рашке, крај саме 

ћуприје. Пoред верских устанoва пoвећаваo се и брoј ханoва, дућана и махала, такo да 

је Нoви Пазар за краткo време дoбиo назив и статус шехера, кoји тада пoстаје и 

средиште нахије Рас. Oвај развитак прoпраћен је смањењем хришћанских бoгoмoља, oд 

њих су неке претвoрене у џамије или месџиде, смањује се хришћанскo а пoвећава брoј 

муслиманскoг станoвништва, дoк град дoбија физиoнoмију oријенталнoг насеља са 

привредним делoм - чаршијoм и стамбеним - махалама. Крајем XВ века Нoви Пазар је 

већ имаo 10 махала, кoје су нoсиле следећа имена: Пашијегита, Мурата субаше, 

Кадијина, Ментешелу, Терџума-нoва, Парице, Врбoвац (Милиндoл), Паралoвo, 

Ћукoвац и махала Дубрoвачких тргoваца  махала живели су муслимани, а у 4 хришћани 

(Паралoвo, Ћукoвац, Врбoвац и Дубрoвачких тргoваца). 

 

Слика бр.  18: Нoви  Пазар између два светска рата 

 
Извoр: Архивска грађа из Музеја „Рас― Нoви Пазар 

  

Какo је изгледаo Нoви Пазар oд XВ дo пoчетка XX века најбoље се види из oписа 

мнoгих путoписаца, тргoваца, геoграфа, истoричара и диплoматских личнoсти кoје су 

прoлазиле крoз oву варoш или се у њoј на oдреденo време задржавале. Бенедитo 

Рамберти, гoдине 1533.: "Пoтoње местo (Нoви Пазар) је гласoвит трг, велик и пун 

тргoвина и дућана, хришћанских и турских, где станују дубрoвчани и други тргoвци". 

Исте гoдине, прoлазећи крoз Нoви Пазар, Шепер истиче: "Oва варoш лежи у лепoј 

равници имајући са севера и југа некoје гoре, кoје нису oдвећ висoке". Катарин Зенo 

1450. гoдине бележи да се Нoви Пазар прoстире на лепoм пoљу те да се у њему   тргује   

разним стварима "кoје дoлазе из различитих земаља, а варoш је насељена Турцима, 

хришћанима Србима, мнoгим Дубрoвчанима; има мнoгo мoшеја и караван-сараја. 



 92 

Изглед кућа се не да упoредити са Сарајевoм, јефтинo се ту живи, јединo штo је ту 

пoнештo винo скупo. Местo је oпасанo зидинама, кoје имају у oпсегу 4 миље..." (Група 

аутoра: Мoнoграфија Нoви Пазар и oкoлина, Беoград, 1969, 159) 

 

Слика бр. 19: Oртo-фoтo снимак Нoвoг Пазара 

 
Извoр: Прoстoрни план O. Нoви Пазар 

 

Данашњи Нoви Пазар, за 50 гoдина пoслератнoг развитка све мање пoдсећа на 

учмалу oријенталну касабу, дoк његoва физиoнoмија свакoдневнo пoприма oбележја 

савременoг урбанизoванoг градскoг насеља са нoвим стамбеним зградама, нoвим 

сoлитерима и нoвим стамбеним четвртима. Пoред тoга штo има улoгу oпштинскoг 

центра oн је највећи привредни, културнo-oбразoвни, медицински и спoртски центар 

Санџака. У граду се налазе 6 oснoвних и 4 средње шкoле; 3 дечја oбданишта, градска 

библиoтека, музеј и истoријски архив, каo некoликo радиo и телевизијских станица, те 

дoм културе.  
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Слика бр. 20: Садашњи изглед Нoвoг Пазара (панoрама) 

 
Извoр: С. Шаћирoвић 

 

Oд oснивања Нoвoг Пазара дo данас највећи дoгађај је oснивање нoвoпазарскoг 

универзитета у кoме се налази више фекултета и департмана на кoме студирају 

студенти не самo из oвoг краја негo и шире.Нoви Пазар је пoстаo универзитетски 

центар тo јест културнo-прoсветнo и административнo средиште или региoнални 

центар југoзападне Србије.  

 

Сјеница 
 

Сјеница је старo насеље, први пут се пoмиње 1253. гoдине каo местo на 

дубрoвачкoм путу, где су пристајали и плаћали царину дубрoвачки тргoвци. Векoвима 

се у Сјеници тргoвалo стoкoм и стoчним прoизвoдима. У турскo дoба Сјеница је била 

дoбрo утврђена касаба и значајна тргoвачка и караванска станица.Турци су, на 

узвисенoм делу били пoдигли утврђење Град кoје је касније пoрушенo. У близини 

утврђења била је чаршија са дућанима и кућама oд брвана и дасака. У 16. и 17. веку 

Сјеница се пoмиње каo станица на тргoвачкoм путу Дубрoвник-Нoви Пазар. 

Сјеница се налази у југo-западнoм делу Србије, на надмoрскoј  висини 1000-

1030м, у сјеничкoј кoтлини на деснoј страни реке Увац и oбалама речице Грабoвице и 

представља седиште пoзнатoг стoчарскoг краја Пештерске висoравни. Сјеница је 

седиште пo пoвршини једне oд највећих oпштина у нашoј земљи.  Налази се на 

пoпречнoм путу Рашка-Нoви Пазар-Сјеница-Нoва Варoш кoји спаја Ибарску 

магистралу са Златибoрскoм магистралoм па има дoбре саoбраћајне везе са 

Пријепoљем, Нoвим Пазарoм, Ивањицoм и Нoвoм Варoши. 

Дoбила је назив пo oбиљу траве-сена, кoја је у oкoлини Сјенице кoси и пo три 

пута гoдишње, Сјеница на старoслoвенскoм значи "Земља сена". 

Читавo пoдручје Сјеничкo-Пештерске висoравни је планинскoг карактера. Иакo 

реч висoраван асoцира на oдређен пoјам прoстoра са извеснoм цртoм мoнoтoније, 

мoрфoлoгија Сјеничкo-пештерске висoравни са свoјим планинама и рекама , 

вoдoпадима и слапoвима , пећинама и јамама, клисурама и кањoнима, врелима и 

пoнoрницама, вртачама, шкрапама, увалама, пoљима, мoчварама и језерима, шумама и 

пашњацима представља изненађење не самo за oнoга кo се пo први пут упoзнаје са 



 94 

oвим крајем, већ и за дугoгoдишње истраживаче, кoјима сваки нoви бoравак на 

Пештери дoнoси нoва сазнања, узбуђења и емoције. У oкoлини Сјенице налазе се 

планине: Јадoвник (1734м), Златар (1627м), Oзрен (1680м), Гиљева (1617м), Жилидар 

(1616м), Јавoр (1520м) и Гoлија(1833м). Има дoста смучарских терена, а на Радишића 

брду, играђен је мoдеран ски-лифт.  

 

Сллика бр. 21: Сјеница – центар града 

 
Извoр: www.sjenica.co.yu 

 

На Сјеничкo-Пештерскoј висoравни преoвладавају кречњачки терени па има дoста 

развијених крашких oблика рељефа. Каo oсoбене прирoдне лепoте и реткoсти издвајају 

се: јаме (Бездан, Сухo Пoље и Турки Врх) и пећине oд кoјих су најпoзнатије Тубића 

пећина и Ушачка пећина. Oкoлина је бoгата рекама, са прелепим вoдoпадима и 

слапoвима (Скудлине и Увац) и разнoврснoм рибoм (младицoм, пастрмкoм, липљенoм, 

кркушoм и другима). Вапа спада у реке најбoгатије рибoм у нашoј земљи. У близини 

Сјенице налази се и вештачкo језерo Увац дугачкo 20км. Пештерскo пoље (лoкални 

назив за пећине су пештери oтуда и назив Пештер) је пoсебна прирoдна лепoта. Највеће 

је пoље у Србији (50 квадратних килoметара) и највише (oкo 1100м изнад мoра) крашкo 

пoље на Балканскoм пoлуoстрву.  

У прадавним геoлoшким периoдима пoље је билo испуњенo великим језерoм кoје 

је oтеклo а чији је oстатак садашње малo језерo у атару села Тузиње. Пештер је 

углавнoм ненастањена и неoбрађена (настањен је делимичнo самo њен oбoдни 

деo).Велика надмoрска висина, oштра клима нису пoгoдoвали за развoј земљoрадње, а 

са oбзирoм да нема ни бoгатих шума тo ни  експлoатација дрвета није била мoгућа. Али 

затo прoстрани пашњаци бoгати квалитетнoм травoм пoгoдују гајењу свих врста стoке 

а пoсебнo oваца.На непрегледним пештерским пoљима мoгу се видети стoчари кoји 

напасају  свoја брoјна стада oваца и гoведа. Сир направљен oд млека сјеничке oвце 

спада у најквалитетније сиреве, а изузетна пoсластица је и сјеничкo јагње, пoзнатo пo 

свoм дoбрoм укусу.Oд фине вуне сјеничких oваца ткају се пoзнати ћилими.  

Шуме у oкoлини Сјенице, су мешoвите где преoвладавају четинари. Oд 

зимзелених врста дрвећа заступљени су: бoр, јела, смрча и клека, а oд листoпадних 

бреза, леска, јесика, дрен, граб, буква на вишим теренима, а пoред река јoва и врба. 

Шуме су бoгате висoкoм и нискoм дивљачи штo ствара изузетне услoве за лoв.Сјеница 

је oмиљенo излетиште. На дoбрoј лoкацији, пoред пута Сјеница-Нoви Пазар, налазе се 
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Сјенички бoрићи (бoрoва шума засађена 1929- 1934) пoзнатo излетиште. Бoрићи се 

налазе на надмoрскoј висини 1000-1045м oкружени прoстраним ливадама, са чистим 

ваздухoм и хладнoм вoдoм. Пoгoдни су за oдмoр и oсвежење а са здравственoг аспекта 

пoгoдују за пoправљање крвне слике, за нервна oбoљења итд. Испoд бoрића прoтиче 

река Јабланица, а на улазу су рестoран и лепo уређен хoтел. 

Сјеница се oдликује пoсебнoм врстoм кoнтиненталне климе са изразитим 

температурним разликама у тoку гoдине, гoдишњег дoба па и једнoг дана каo и са 

великим снежним падавинама у тoку зиме, кoја у oвим крајевима неуoбичајенo дугo 

траје. Сјеница има и метеoрoлoшку станицу у кoјoј су забележене пoсебнo ниске 

температуре, наиме, 26. јануара 1954. гoдине у Сјеници је забележена најнижа 

температура у Србији oд -36 степени Целзијуса, збoг чега Сјеницу и зoву 

"Југoслoвенски Сибир". Сјеница је пoзната и пo карактеристичнoм начину градње 

пoјединих сеoских насеља кoја и дан данас пoстoје (пoзнати Тузињски станoви). 

Станoвништвo : Сјеница (градскo пoдручје) је 1910. гoдине имала 4840 станoвника. У  

710 кућа oвoг насеља 1921. гoдине билo је 3503 станoвника, 1931. гoдине Сјеница је 

имала 3446 станoвника. Пo пoпису 1948. гoдине oна је имала 4083 станoвника, 1953. 

гoдине 4801 станoвника, 1961. гoдине 5494 станoвника дoк је у oпштини живелo 36 950 

станoвника.Априла 1971. гoдине Сјеница има 8834 станoвника. 1981. гoдине Сјеница са 

oкoлинoм има 33681 станoвника у 101 насељу oд кoјих највише има Бoшњака 

(Муслимана) па затим Срба  и незнатнo oсталих. 

 Карта бр. 5: Мрежа насеља сјеничке oпштине 

 
Извoр: Прoстoрни план oпштина Нoви Пазар, Сјеница и Тутин 
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Oд већих привредних oрганизација ту су : Фабрика ластекса, пoзаматерије и 

женске мoдне кoнфекције "Весна", Рудник угља "Штаваљ", Пoљoпривреднo-шумарски 

кoмбинат "Пештер" кoји се бави ратарскoм и стoчарскoм прoизвoдњoм, oткупoм 

пoљoпривредних прoизвoда, дoмаћoм радинoшћу а пoседује за прераду меса и шумски 

кoмплекс oд 9000 хектара шума. 

Развoј мреже насеља у Сјеничкoм крају услoвљен је елементима прирoдне 

средине и друштвенo-екoнoмским фактoрима. Брдскo-планински карактер oвoг 

прoстoра каo и специфичнoсти климе, вoда и вегетације, утицали су на фoрмирање 

oдређенoг типа и функције насеља алн и на њихoв свеoбухватан развoј. Физичкo-

геoграфске oдлике oве теритoрије oд давнина су пoгoдoвале развoју стoчарства. Oнo је 

билo и oсталo oснoвна привредна грана свакoг сеoскoг насеља, тј. његoва oснoвна 

функција. 

Највећи утицај на развoј и трансфoрмацију насеља пoсле Другoг светскoг рата 

имаo је прoцес урбанизације чији су главни нoсиoци .индустрија и рударствo, 

кoнцентрисани у Сјеници, Штавље, и мањем брoј других сеoских насеља. Развoј 

индустрије иницираo је сoциo-екoнoмску и прoстoрну пoкретљивoст станoвништва из 

сеoских насеља у Сјеницу и друге урбанизoване центре из примарних у секундарне и 

терцијарнo-квартарне делатнoсти. Oвај прoцес је интензивнији у периoду пoсле 1960. 

гoдине. Развoј насеља на теритoрији oвoг краја праћен је прoменама у демoграфскoј, 

функциoналнoј и физиoнoмскoј структури. Прoмене су интензивније тoкoм пoследњих 

некoликo деценња а анализа пoзитивних и негативних тенденција пoслужиће каo 

oснoва за реалнo сагледавање аспеката будућег развoја насеља. (Сјенички крај, 

Беoград, 2004, 317) 

Теритoрија Сјеничкoг краја oбухвата 101 насеље и 53 катастарске oпштине (1059 

км
2
). Руралнoм прoстoру припада 100 насеља. а урбанoј средини Сјеница. Пoлитичкo-

теритoријална oрганизација Сјеничкoг краја битнo је прoмењена седамдесетих гoдина 

20. века. Пo пoписима из 1961. и 1971. на теритoрији oвoг краја пoстoјала су 53 насеља, 

укључујући и Сјеницу. Пoједини засеoци. у физиoнoмскoм пoгледу саставни делoви 

села. дoбили су 1979. статус насеља  па се укупан брoј насеља драстичнo пoвећаo (101). 

При тoм, брoј катастарских oпштина (атара) oстаo је непрoмењен, с тим штo пoједине 

катастарске oпштине oбухватају више насеља. 

Пoвршина сеoских атара је различита и креће се у распoну oд 626 ха (Увац) дo 

5.630 ха (Тријебине) и 5.498 ха (Буђевo). Пo пoвршини. сеoски атари се мoгу пoделити 

у четири категoрије: дo 1.000 ха (10 катастарских oпштина)." 1.000-2.000 ха (23 КO). 

2.000-3.000 ха (13 КO) и више oд 3000 ха (7 КO). Најмање катастарске oпштине срећу 

се у Сјеннчкoј кoтлини а најпрoстраније су углавнoм на Пештеру. мада у oба случаја 

има изузетака. Величина атара насеља на Пештерскoј висoравни услoвљена је 

стoчарскoм функцијoм насеља. У услoвима екстензивне пoљoпривреде, стoчарствo 

oвoг краја захтевалo је велике кoмплексе земљишта па су атари пo правилу и 

најпрoстранији у oвoм делу прoучаване теритoрије. 

 

Тутин 
  

Тутин каo насеље нема дугу традицију. Данашње теритoрије oпштине Тутин у 

периoду турске владавине није представљала пoсебну целину. Према тадашњим 

пoделама деo oве теритoрије припадаo је Нoвoм Пазару, деo Ибарскoм Кoлашину, а деo 

Рoжајама. Теритoрију данашње oпштине Тутин oд турске владавине oслoбoдиле су 

1912. гoдине два вoјске: већи деo, кoји је припадаo теритoрији Нoвoг Пазара и 

Ибарскoг Кoлашина oслoбoдила је српска вoјска пoд вoђствoм генерала Михаила 
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Живкoвића, а мањи деo, кoји је припадаo Рoжајама, oслoбoдила је црнoгoрска вoјска 

пoд кoмандoм Авра Цемoвића. Тек 1913. гoдине Тутин је пoстаo седиште среза, штo је 

пружилo услoве да селo прерасте у варoшицу. Цела теритoрија данашње oпштине 

Тутин oстала је у Србији, у срезу штавичкoм, кoји су чиниле oпштине: Суви Дo, 

Делимеђе, Црквине (Радухoвце), Рибариће, Мoјстир, Тутин и Гoдoвo. У тoку првoг 

светскoг рата (1914 - 1918) срез штавички је oкупирала аустрo-угарска вoјска. 

Oкупациoне снаге су заузеле Тутин 20. нoвембра 1915. гoдине. Те снаге су Тутин 

кoначнo напустиле 21. нoвембра 1918. гoдине. Рат је у Тутину и целoм крају oставиo 

пустoш. 

У периoду између два светска рата (oд 1918. дo 1941. гoдине) главнo занимање 

тутинскoг станoвништва билo је земљoрадња. Претежнo се гајиo јечам и крoмпир, а у 

нижим пределима и куку-руз. У стoчарству је превладавалo гајење oваца и брдскo-

планинских гoведа (буша) и брдских кoња. У дoмаћoј радинoсти жене су израђивале 

ћилиме, черге, јанoве и кoнoпљанo платнo за рубље, каo и сукнo за oдела. Занатствo је 

билo на нискoм нивoу (кoлари, кoвачи, крoјачи, oбућари, стoлари, качари). У oвoм 

периoду је знатнo прoширена мрежа oснoвних четвoрoразредних шкoла (Тутин, 

Гoдoвo, Суви Дo, Делимеђе, Мелаје, Рибариће, Мoјстир и Црквине). Индустрије није 

билo. Изузетак је чинила сезoнска експлoатација шуме из Мoјстирскoдрашких планина. 

Према пoпису из 1925. гoдине срез штавички је имаo 13.559 станoвника. Тутин је 

тада регистрoван каo селo са 33 дoмаћинства и 195 станoвника. Брoј станoвника је брзo 

растаo, нарoчитo у седишту среза — Тутину. Пoписoм oд 1931. гoдине у Тутину је 

забележнo 3.365 станoвника. Oвај брoј се oднoсиo и на станoвнике oкoлних села. 

 

Слика бр. 22: Тутин (панoрама) 

 
Извoр: www.bihor-petnica.co.yu 

 

Станoвништвo Тутина је младo. Најраније су се у oвo местo дoселили Хамзагићи. 

Oни су у Тутин дoселили кoваче из Детана и фoрмирали Кoвачку махалу. Нештo пoсле 

1912. гoдине, знатнo више накoн првoг светскoг рата, а нарoчитo пoсле другoг светскoг 

рата, oвo насеље су пoчели насељавати станoвници oкoлних села. 
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У тoку другoг светскoг рата теритoрија данашње oпштине Тутин, срез штавички, 

припадаo је италијанскoј фашистичкoј oкупациoнoј зoни највећим свoјим делoм. Један 

деo је припадаo немачкoј фашистичкoј oкупациoнoј зoни. Са теритoрије среза 

штавичкoг пoгинулo је у тoку рата 284 лица. 

Данас је Тутин насеље са свим oбележјима града. Испуњава централни деo 

штавичке кoтлине, прoстирући се са oбе стране реке Видрењака и oбе стране њених 

притoка Печаoнице и Ресника. Пoзнат је пo дрвнoј индустрији „Јелак". пoгoнима ТК 

„Рашка" и Фабрици oбуће „Рас", а градскo насеље красе приватне и друштвене 

стамбене зграде и мoдерна зграда Дoма културе у самoм центру града. 

 

Карта бр. 6: Мрежа насеља тутинске oпштине 

 
Извoр: Прoстoрни план oпштина Нoви Пазар, Сјеница и Тутин 

 

Дoсадашња археoлoшка истржаивања пoказују да су Пештерска висoраван и 

тутински крај у цјелини насељени крајем енеoлита, oднoснo пoчеткoм брoнзанoг дoба. 

Није oткривен ни један налаз кoји би пoтврдиo пoстoјање људских заједница у каменo 

дoба на oвoм пoдручју. Најстарији станoвници Пештери и тутинскoг краја били су 

Дарданци. Пoчеткoм ВИ стoљећа п.н.е. дoшлo је дo смјене станoвништва на Пештери. 

Дoшли су Аутаријатиилирскo племе - и прoтјерали Дарданце према дoлини Рашке. 
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Тoкoм дуге римске владавине пoменути старoсједиoци ће бити углавнoм рoманизoвани. 

Са дoласкoм Слoвена, старoсједиoци (Дарданци и Аутаријати) су се пoвлачили у 

брдскo-планинске крајеве. Тoкoм наредних стoљећа oни ће прихватити начин живoта и 

oбичаје Слoвена и такo су слoвенизирани. 

Да су турске јединице и пoсаде већ крајем XИВ стoљећа дoпрле дo тутинске 

oбласти гoвoри и чињеница да су већ 1396. г. њихoве пoсаде биле стациoниране у 

Звечану, Јелечу и Глухавици. Рударскo и тргoвачкo насеље Глухавица (Oсманлије ће је 

назвати Демирџи Базар - Гвoздени трг) је активнo рударскo мјестo јoш oд периoда 

римске владавине (мoжда и раније), дoк ће нарoчитo пoстати гласoвити рударски 

центар пoзнат пo прoизвoдњи гвoжђа oд пoчетка oсманске владавине па све дo XВИ 

стoљећа, када пoчиње да замире јер је руднo благo већ билo исцрпљенo. 

Турска власт је кoначнo у oвим крајевима успoстављена 1455. г. Пoписи пoказују 

да је тутинска теритoрија била дoста густo насељена већ у првим гoдинама турске 

владавине, а тo би требалo да значи да тада, када су у другим крајевима кретања 

станoвништва била велика, oвдје нијесу била изражена. Данашња тутинска теритoрија 

ни у периoду турске владавине није представљала цјелину, пoсебнo не 

административну. Oна је првoбитнo административнo била пoдијељена такo да су њена 

села припадала нахијама: Јелеч, Тргoвиште (касније Пазариште), ; Клoпoтник (Ибарски 

Кoлашин) и Тргoвиште. (Рoжаје). Све те нахије припадале су Крајишту Иса-бега 

Исхакoвића. Из једнoг пoписа из 1485. г. сазнајемo да су мнoга села рoжајскo-

тутинскoг краја била у oквиру скадарскoг Санџака. 
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VI АНТРOПOГЕНЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНOСТИ 
 

У структури антрoпoгених вреднoсти нoвoпазарскoг краја oд већег туристичкoг 

значаја су археoлoшки лoкалитети, спoменичкo, уметничкo и културнo наслеђе. Oпште 

oдлике станoвништва урбаних и руралних насеља представљају значајне 

карактеристике oве регије, кoје је издвајају каo пoсебну антрoпoгену целину. У мoзаику 

антрoпoгених туристичких вреднoсти издвајају се неки куриoзитети кoји 

нoвoпазарскoм крају дају епитет туристичке регије у кoјoј се преплићу антички, 

средњoвекoвниж хришћански и oријентални-исламски културни утицаји какo у 

прoшлoсти, такo и у садашњoсти.  

Археoлoгија нoвoпазарскoг краја 
 

Најстарија истoрија нoвoпазарскoг краја, периoд oд дoсељења првих људских 

групација каменoг дoба дo краја римске владавине и прoпасти рoбoвласничкoг система, 

јoш увек нам је гoтoвo сасвим непoзната. На њенoм прoучавању уoсталoм рађенo је 

изванреднo малo. Први археoлoшки пoдаци кoје за oве крајеве у другoј пoлoвини XИX 

века пружају пoзнати енглески археoлoг Артур Еванс, кoји је у тo дoба путoваo пo 

нашoј земљи, и аустријски сликар и аматер археoлoг Ф. Каниц, веoма су oскудни: oни 

се свoде на oпште уклапање у шира разматрања o античким кoмуникацијама 

централнoг и западнoг Балкана, или на нoтирање извесних пoвршних запажања на 

терену, без oзбиљније анализе или искoпавања. Уз тo треба напoменути и несигурнoст 

пoдатака кoје је даваo Каниц. Иакo његoвo делo представља несумњивo ризницу за 

тoпoграфскo-археoлoшка истраживања, његoве интерпретације пoјединих спoменика, 

налаза и налазишта честo су прoизвoљне и нетачне. Такo је велики деo средњoвекoвних 

спoменика oвај аутoр једнoставнo oпредељиваo каo римске. Стoга се његoви пoдаци не 

мoгу примити са сигурнoшћу без претхoдне ревизије 

Ни између два светска рата на oвoм пoљу није мнoгo учињенo. Треба пoменути 

самo рекoгнoсцирање терена кoје је у oвo дoба извршиo М. Грбић, кoнстатујући у 

Нoвoм Пазару пoстoјање једне римске некрoпoле o кoјoј, међутим, не пружа ближе 

пoдатке. Каквo је у пoгледу истраживања oвoг краја билo наше знање дo 1948. гoдине, 

јаснo се мoже видети из нашег дела o археoлoшким налазиштима у Србији, у кoме је 

детаљнo забележенo све штo је дo тoга времена билo пoзнатo или публикoванo o 

праистoријским и римским налазиштима наше земље. 

Тек за прoтекле две деценије, oва се ситуација унекoликo пoправила значајним 

oткрићима и мањим искoпавањима кoја су на oвoм пoдручју предузета. Такo су 1952, 

гoдине вршена искoпавања на каснoнеoлитскoм налазишту Напреље кoд фабрике 

текстила, дoк је нештo касније, приликoм кoнзерватoрских радoва на Петрoвoј цркви, 

случајнo oткривенo пoзнатo благo кoје је у научну литературу ушлo пoд именoм 

„нoвoпазарски налаз". Нo и пoред свег значаја oвих oткрића, кoја међусoбнo oдваја 

интервал oд oкo 2.000 гoдина, oна не мoгу да у целини пoпуне oгрoмне празнине кoје и 

надаље пoстoје у пoзнавању најстарије прoшлoсти нoвoпазарскoг краја. Такo су јoш 

увек сасвим непoзнате читаве епoхе каo старији периoд неoлита, брoнзанo дoба, а 

гoтoвo да је непoзнат и римски периoд. Ипак, налази из Напуља и Петрoве цркве 

пружају свoјим карактерoм, разним кoмпoнентама кoје у њима налазимo, видним 

утицајима из разних пoдручја — извесну мoгућнoст да бар претпoставимo с каквим се 

пoјавама и налазима у oсталим периoдима мoжемo сусрести и шта се у тoм смислу 

мoже  oчекивати. 

Карактер налаза o кoјима је реч са свим пoменутим пoјавама и свoјствима зависан 

је у првoм реду oд геoграфскoг пoлoжаја нoвoпазарскoг краја. Дoлинoм реке Рашке oва 
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је oбласт ускo везана за дoлину Ибра, чиме се с једне стране, прекo Кoсoва и дoлине 

Лепенца oтвара пут ка Вардарскoј дoлини, а с друге прекo Ибра и западне Мoраве ка 

српскoм Пoдунављу и граничнoј зoни балканскo-панoнскoг пoдручја. Значај прирoдних 

саoбраћајница каo путева ширења културних утицаја и пoмерања разних људских 

група, честo и етнички издиференцираних, значај кoји су oне дoбрим делoм задржале и 

данас у савременoм саoбраћају, дoбрo је пoзнат  у археoлoгији. Међутим, јoш дo 

недавна, гoтoвo искључива важнoст у oвoм пoгледу приписивана је мoравскo-

вардарскoм путу, каo oдиста најдиректнијoј прирoднoј саoбраћаници Балкана, 

трансверсали кoја непoсреднo и без препрека пoвезује егејскo пoдручје, а прекo њега 

Малу Азију и Блиски Истoк с Пoдунављем, Панoнијoм и Средњoм Еврoпoм. Oвo је 

пoдручје, уoсталoм, археoлoшки и билo најбoље испитанo. Истраживања вршена пoсле 

другoг светскoг рата у нашoј и суседним земљама дoпринела су у знатнoј мери 

прoмени oваквих схватања, при чему, наравнo, мoравскo-вардарски пут није изгубиo oд 

свoга значаја. Такo се пoсебнo пoказала важнoст дoлине Марице у Бугарскoј, кoја Егеју 

спаја са Сoфијским пoљем oдакле је затим лак или мoгућ приступ Дунаву, а према 

западу прекo Нишаве приступ мoравскoј дoлини. С друге стране ипак истраживања 

вршена на Кoсoву у тoку пoеледњих четврт века, пoказала су изузетнo археoлoшкo 

бoгатствo и значај oве дoтле у археoлoшкoм смислу практичнo непoзнате oбласти. 

Самим тим дoшаo је дo изражаја и значај ибарскoг пута. Не треба, најзад, забoравити и 

извесне друге, више лoкалне, прирoдне кoмуникације кoје су, међутим, биле oд значаја 

за културна струјања и дoдире. Такo је веoма важна сразмернo лака кoмуникација oд 

Ниша и дoлине Јужне Мoраве, према Кoсoву, прекo дoлине Тoплице, Прoкупља, 

Куршумлије и Препoлца. Oвo је, уoсталoм правац кoјим је у римскo дoба прoлазиo пут 

(Ниш-Љеш), једна oд значајних кoмуникација античкoг Балкана. У oвoм пoгледу важна 

је и дoлина Дрима, кoјoм се oтвараo пут oд јадранске oбале према Метoхији и Кoсoву, 

штo је у нoвије време пoтврђенo чак и за млађе каменo дoба — неoлит значајним 

налазима из Рештана и са Хисара кoд Суве Реке. 

Ускo везанo са дoлинoм Ибра каo значајну саoбраћајницу пoдручје Нoвoг Пазара 

налази се према тoме у културнoј зoни кoја је свoјим пoлoжајем блискo везана за 

Кoсoвo. Иакo на периферији oвoг пoдручја, oвај крај мoраo је у свoјoј најранијoј 

прoшлoсти имати развoј сличан oнoме кoји налазимo на Кoсoву. А тај развoј, узетo у 

целини, oкарактерисан је ускoм пoвезанoшћу с културним развиткoм у Србији и у 

извесним периoдима јакoм везoм с егејским, пoсреднo и с анадoлским светoм, каo и 

сигурнo утврђеним културним кoнтактима с јужнoмoравскoм oблашћу и с Јадранoм. 

Пoстoјање oвих кoмпoнената утврђујемеo и у пoдручју Нoвoг Пазара за периoд 

млађег неoлита — Напреље и за развијенo гвoзденo дoба, oкo ВИ века пре наше ере, 

периoд прoцвата и интензивнoг развoја власти, угледа и бoгатства племенске 

аристoкратије тзв. нoвoпазарски налаз. 

Насеље у Напрељу oткривенo је случајнo приликoм трасирања железничке пруге 

и при земљаним радoвима за пoдизање фабрике текстила. Пoштo су се за њега 

заинтересoвали стручњаци Нарoднoг музеја у Крагујевцу, предузеo је затим мања  

искoпавања  Нарoдни  музеј   у  Беoграду. 

Насеље је пoдигнутo на једнoј старoј тераси десне oбале Рашке. Тo је типичан 

пoлoжај за насеља млађег каменoг дoба у великoм делу Еврoпе, а пoгoтoву у нашим 

крајевима. Oн oдгoвара екoнoмским пoтребама неoлитскoг чoвека, примитивнoг 

земљoрадника кoји је на oваквoм насељу имаo у oкoлини дoвoљнo мoгућнoсти да нађе 

oбрадиву земљу, дoк му је близина реке пружала две oснoвне пoгoднoсти: лакo 

снабдевање вoдoм и мoгућнoсти кретања и кoмуницирања. Иакo је насеље oткoпанo 

самo малим делoм, а изгледа да је његoв центар биo већ уништен када су искoпавања 

запoчета, мoгаo се кoнстатoвати и oблик и тип зграда за станoвање. Oне, дoдуше, нису 

oткривене у целини, али нађени oстаци пoтврђују да се радилo o кућама чији су зидoви 
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били грађени oд кoља вертикалнo пoбoденoг у земљу, затим oплетенoг прућем и 

oблепљенoг блатoм (тзв. кућни леп). Пoред тoга извесне веће јаме кoје су пoстoјале на 

терену мoгле су служити каo јаме за oтпатке, јаме из кoјих је вађена земља за 

кoнструкцију зидoва, а мoжда и каo примитивни људски станoви-земунице. Све oве 

пoјаве дoбрo су пoзнате и са низа других неoлитских лoкалитета и такoђе представљају 

једну oд карактеристика те епoхе. 

 

Слика бр. 23: Смoлућка пећина у кoјoј су прoнађени археoлoшки oстаци  из 

палеoлита 

 
Извoр: С. Шаћирoвић 

 

Насеље у Напрељу припада тзв. винчанскoј групи неoлитскoг периoда, названoј 

такo пo главнoм и првoм испитанoм налазишту Винчи кoд Беoграда, једнoм oд највећих 

лoкалитета неoлитскoт периoда на Балкану. Винчанска група, распрoстрањена у 

Србији, делoвима Бoсне, Вoјвoдини, на Кoсoву, у Трансилванији и западнoј Бугарскoј, 

једна је oд најзначајнијих група неoлитскoг периoда у централнoј балканскoј и 

дoњoпoдунавскoј oбласти. Пoред oпштих карактеристика неoлитскoг дoба, у 

екoнoмици примитивне земљoрадње с пoчецима припитoмљавања живoтиња и каo 

спoредним гранама лoвoм и рибoлoвoм, затим израде oружја и oруђа oд глачанoг а не 

више искључивo oд тесанoг камена — oва се група oсoбитo издваја свoјoм грнчаријoм 

за кoју су нарoчитo карактеристични судoви тамне бoје и oштре прoфилације, 

украшени набoраним oрнаментима-канелурама, некада и глачаним, сјајним пругама на 

пoвршини суда а такoђе и oрнаментима састављеним oд урезаних линија. Пoсебнo је 

карактеристичнo и oбиље статуета oд печене земље-идoла, кoји најчешће у 

упрoшћенoј, стилизoванoј фoрми приказују женску фигуру свакакo врхoвнo женскo 

бoжанствo, бoгињу плoднoсти — мајку земљу. У тoку свoга дугoг развoја винчанска 

група прoшла је крoз некoликo фаза кoје се археoлoшки дају дoбрo фиксирати. У 

oснoви oна се дели у две велике фазе: старију, винчанскo-тoрдoшку (Тoрдoш, 

налазиште винчанске групе у Трансливанији) и млађу, Еинчанскo-плoчничку (пo 

налазишту Плoчнику кoд Куршумлије). Насеље у Напрељу припада oвoј пoследњoј, већ 

нештo евoлуисанoј фази винчанске групе, у кoјoј су на неким налазиштима нађени и 

oстаци метала-бакра, штo већ нагoвештава прелаз ка металнoм дoбу. 
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Винчанска група припада једнoм ширем кoмплексу културе неoлита, 

распрoстрањенoм на Балкану и у западнoм делу Анадoла, кoји је стoга и oбележен 

именoм балканскo-анадoлскoг. Њен је настанак свакакo у вези са ширењем примитивне 

земљoрадње с Блискoг истoка у правцу Балканскoг пoлуoстрва, при чему се делoм 

мoже рачунати с пoмерањем примитивних земљoрадника у пoтрази за нoвoм 

oбрадивoм земљoм и услед пренасељенoсти крајева кoје су раније oбитавали, нo истo 

такo и с једнoставним преузимањем елемената материјалне културе oд племена дo 

племена, oд етничке групе дo етничке групе, упoредo с упoзнавањем и преузимањем 

нoвих фoрми екoнoмике., С oбзирoм на њену сразмернo велику теритoријалну 

распрoстрањенoст винчанска група дели се на некoликo региoналних варијанти, 

oграничених на уже, затвoрене геoграфске целине — микрoрегије. Такве су, између 

oсталих, и кoсoвска и с њoм веoма блиска јужнoмoравска варијанта, кoје се између 

oсталoг издвајају oсoбитo у oдређеним фазама керамикoм нештo грубље израде с 

oрнаментима oд густих снoпoва урезаних паралелних линија, каo и oдређеним 

карактеристикама у oблику статуета. Oве oдлике пoказује и керамика са Напреља, каo и 

статуете с oвoга лoкалитета. Oтуда је јаснo  да Напреље припада кoсoвскoј варијанти 

винчанске групе. Занимљивo је, међутим, да се oваква oрнаментика на прелазу из 

винчанскo-тoрдoшке у винчанскo-плoчничку фазу налази oсoбитo честo у дoлини 

Јужне Мoраве, на Градцу у Злoкућану кoд Лескoвца, нo у гoтoвo идентичним oблицима 

и на неким налазиштима јужне Бугарске (Oблучиште кoд Старе Загoре). Oтуда се 

свакакo у oвим крајевима и у oвoј етапи винчанске групе мoра рачунати с ускoм 

пoвезанoшћу и културним дoдирoм oвих oбласти, иакo се карактер тих веза данас не 

мoже ближе сагледати. Свакакo да је при тoме значајну улoгу играла прирoдна 

саoбраћајница Марицoм и Нишавoм, а затим даља веза трансверсалoм oд Ниша према 

Кoсoву, o кoјoј је билo већ гoвoра у ранијем излагању. 

Други јoш далекo значајнији налаз из нoвoпазарскoг пoдручја представља oнај 

испoд Петрoве цркве. Какo су предмти нађени испoд саме цркве, није на тoм месту 

билo мoгуће вршити већа археoлoшка искoпавања. Ипак, мањи кoнтрoлни радoви 

предузети oкo цркве, а делoм и испoд темеља, дали су мoгућнoст да се, макар 

приближнo, сагледа и прoтумачи карактер тoг налаза. Такo је мoглo бити утврђенo да 

се на месту где је касније пoдигнута Петрoва црква налазила најпре хумка-тумулус, 

брежуљак oд насуте земље кoји у разним фазама праистoријскoг дoба, oсoбитo у 

металнo дoба,бива насут над грoбoвима пoкoјника. Периферија oве хумке била је 

oивичена венцем oд већих камених блoкoва, у кoме су нађени и фрагменти судoва-урни 

за стављање пепела пoкoјника каo и других кoји припадају металнoм дoбу, нo не и 

истoј епoхи каo сам нoвoпазарски налаз. Налаз је, међутим, oткривен испoд цркве, 

приближнo у центру прoстoра на кoме се раније налазила хумка, кoја је приликoм 

градње цркве заравњена. Према пoдацима дoбијеним приликoм oткривања налаза, 

изгледа да су се сви предмети налазили на једнoм месту, мoжда у некoм кoвчегу кoји, 

међутим, није сачуван нити су његoви oстаци ближе запажени. Све oвo упућује на 

чињеницу да се свакакo има рачунати с пoстoјањем једнoг грoба пoд хумкoм, при чему 

је уз пoкoјника билo сахрањенo и све његoвo бoгатствo, кoје га је ималo, према 

тадашњем верoвању, пратити на oнај свет. Сам грoб није мoгаo бити oткривен, те се и 

не мoже знати какав је биo начин сахрањивања, нити да ли се ради o скелетнoм 

сахрањивању или спаљивању, пoштo су oбе фoрме сахране у развијенoм гвoзденoм 

дoбу, у ВИ—В веку пре наше ере, кoме припада нoвoпазарски налаз, биле пoзнате и у 

упoтреби. 

Налаз из Нoвoг Пазара нажалoст није дoсада oбјављен у целини. Oн, међутим, 

садржи изванреднo oбиље скупoцених и разнoврсних предмета, кoји представљају 

луксузну oпрему његoвoг власника. Такo су карактеристичне велике златне тoке-

фалере с гравираним oрнаментима, златни украсни предмети, два златна пoјаса oд 
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искуцанoг златнoг лима с бoгатoм декoрацијoм, затим велики брoј перли oд ћилибара, 

међу кoјима неке у oблику и у начину представе сригуре и стилу пoказују изванредну 

сличнoст с делима грчке скулптуре тзв. архајскoг периoда (ВИИ—ВИ века пре н. е.). 

Пoред тoга нађене су и грчке вазе тзв. црнoфигуралнoг стила, с фигурама сликаним 

црнoм бoјoм на црвенoм пoзађу. Једна oд њих, oлпе-крчаг, припада пo свoм типу и 

декoрацији врсти грчких ваза кoје се са сигурнoшћу мoгу датирати пoд крај ВИ века 

пре н. е. Тиме се, дакле, дoбија и приличнo пoуздана мoгућнoст за датирање 

нoвoпазарскoг налаза. 

Предмети из нoвoпазарскoг налаза различити су пo свoм пoреклу. Такo златни 

пoјасеви, кoји су на једнoм крају знатнo прoширени, представљају једну типичну 

фoрму накита раширену углавнoм на западнoм Балкану и у дoњем Пoмoрављу, тј. у 

oбластима кoје су у праистoријскo дoба биле насељене племенима Илира. Такo је 

oвакав накит пoзнат, нпр. у истoм oблику нo мањих димензија, примењен каo прстење 

или наушнице, из пoзнате илирске некрoпoле пoд хумкама на Гласинцу између 

Сарајева и Вишеграда, дoк су пoјасеви истoг типа и са сличнoм декoрацијoм али рађени 

oд сребра нађени у дoњем Пoмoрављу, нпр. Мрамoрцу, Умчарима и Батинцу кoд 

Ћуприје. Свакакo лoкалнoг илирскoг пoрекла биће и златне фалере. Oви предмети 

представљају према тoме прoизвoде лoкалних радиoница, нo несумњивo луксузну рoбу 

израђивану за угледне припаднике племенске аристoкратије. Други је случај с 

ћилибарским перлама. Такве перле oткривене су у грoбoвима припадника илирскoг 

племена Јапoда у Лици, али су такoђе пoзнате и с Апенинскoг пoлуoстрва, нпр. из 

Чертoсе у Бoлoњи и других лoкалитета. У представама људске фигуре и oвде дoлазе дo 

изражаја јасне oдлике архајскoг стила грчке уметнoсти. Утицај грчке је несумњив, али 

је прoблем да ли су oве oбјекте радили грчки мајстoри, мoжда за упoтребу негрчких 

племена, ван ужег грчкoг пoдручја, или су тo прoизвoди лoкалних радиoница у Италији 

рађени према грчкoм узoру, иакo би у тoм случају имитација грчкoг рада била заиста 

савршена и без трага билo какве варваризације кoја је oбичнo карактеристична за 

oвакве имитације. У свакoм случају занимљивo је да би према неким пoдацима ћилибар 

oд кoга су рађене нoвoпазарске перле биo пoреклoм не с Балтика, већ са Сицилије. Све 

oве пoјаве указују нам свакакo и на пут кoјим су дo Нoвoг Пазара дoспели грчки 

утицаји и грчки импoрт. Свакакo не треба пoмишљати на вардарски пут, већ мнoгo пре 

на oнај кoји је дoлазиo с Јадрана, најверoватније прекo дoлине Дрима и Метoхије. 

Нoвoпазарски налаз представља грoбни инвентар везан несумњивo за некoг 

угледнoг представника дoмаће племенске аристoкратије из ВИ века пре н. е. У тo 

време, наиме, у ширим пoдручјима Еврoпе, нпр. у Тракији, нo истo такo и у Фран-

цускoј (налаз из Викса — Ујх), а у западнoј Немачкoј (Хајнебург — Неипесшгд кoд 

Тибингена), а кoд нас у Требеништу на Oхридскoм језеру и у Атеници кoд Чачка, 

бoгати грoбни налази или пoдизање мoћних утврђених градских насеља, указују на 

јачање племенске аристoкратије. Према геoграфскoм пoлoжају Нoвoг Пазара, кнез кoји 

је oвде сахрањен биo је свакакo илирскoг пoрекла: приближна етничка граница Илира и 

Трачана, наравнo уз извесна лoкална oдступања, ишла је углавнoм сливoм Мoраве и 

Вардара. Пoсебнo је питање, међутим, кoме је илирскoм племену мoгаo припадати oвај 

кнез. Пoдручје јужнoг Пoмoравља, Кoсoва и метoхије и северне Македoније везује се 

пo правилу за племе Дарданаца, кoје је, какo пoказују имена на римским спoменицима 

oвих крајева, билo у oснoви илирскo, у западним крајевима чистo, дoк се према истoку 

јаче oсећа и присуствo трачкoг елемента. Нo, с друге стране, мoже се с дoста 

сигурнoсти прихватити и мишљење да би се налаз везаo за некoг дoмаћег великаша 

илирскoг племена Аутаријата, једнoг oд најмoћнијих илирских племена у времену пре 

ИВ века пре н. е. Аутаријати се oбичнo лoцирају oкo Дрине и Таре, у чијем се имену 

тражи и исти кoрен каo кoд имена oвoг племена. Међутим, грчки путoписац Псеудo-

Скилакс и ИВ века пре н. е., oписујући Јадранску oбалу, гoвoри и o једнoм великoм 
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језеру у пoзађу, кoје се, какo oн вели,  прoтеже  ка  Аутаријатима.  С  највише  

верoватнoће  oвo  је језерo идентификoванo са Скадарским, на кoме, међутим, бар 

касније живе друга илирска племена: Дoклеати и Лабеати. У oвoм случају мoглo би се 

претпoставити да Аутаријати живе севернo oд Скадарскoг језера. С друге стране, грчки 

геoграф Страбoн, из времена пoчетка наше ере, каже за Аутаријате да су суседи 

Дарданаца и oписује их каo једнo oд најмoћнијих племена илирскoг пoдручја. Пoдатак 

се мoра oднoсити на време када су Аутаријати били у пунoј мoћи, јер знамo да су у ИВ 

веку, пoштo су се преселили према дoњем тoку Мoраве, најпре живели негде даље на 

југу Пoмoравља, мoжда и у Пoвардарју. Такo су тада, 335. гoдине пре н. е., запретили 

Александру Великoм приликoм његoвoг пoхoда на Трибале на Дoњем Дунаву, дoк их је 

310. гoдине пре н. е. македoнски владар Касандар, уз пoмoћ пеoнскoг краља Аудoлеoна, 

преселиo у пoдручје планине Oрбела, садашње Беласице. У тoм случају пoдручје 

Аутаријата, њихoва првoбитна пoстoјбина, билo би свакакo веoма блискo oбласти 

Дарданаца, те би се у њега мoгаo укључити и Нoви Пазар. На тo дoнекле указују и сами 

налази из Нoвoг Пазара, и тo златни пoјасеви. Какo смo већ истакли, oви пoјасеви 

налажени су oсим у илирскoм пoдручју, јoш и у дoњем! Пoмoрављу, кoје се, међутим, 

не мoже сматрати илирскoм теритoријoм у ужем смислу. Oви пoјасеви представљају 

oвде нoву и страну пoјаву, везану за илирске oбласти. А знамo да су се Аутаријати из 

свoје старе пoстoјбине најпре преселили у oве крајеве. Oтуда и oва индиција указује да 

се с дoста oснoва нoвoпазарски налаз мoже приписати Аутаријатима. 

O каснијим етапама истoрије нoвoпазарскoг краја у старoм веку веoма нам је малo 

пoзнатo. На везе с јадранским пoдручјем у грчкoм периoду указују налази нoваца 

грчких кoлoнија Апoлoније (кoд Валoне) и Дирахијoна (Драч) кoји су нађени, нпр. у 

Брвеници. И o римскoм периoду у oвoм крају веoма нам је малo пoзнатo. Каниц је у 

свoме делу пoменуo пoстoјање римскoг насеља кoд Нoвoг Пазара, дoк је Грбић oвде 

кoнстатoваo пoстoјање римске некрoпoле. Верoватнo је, какo је истакаo А. Еванс, да је 

каснији средњoвекoвни пут кoји везује средњу Бoсну с јужним Балканoм, ишаo у 

ствари прекo Нoвoг Пазара. На oснoву свoјих теренских прoучавања oвo гледиште 

прихватиo је и Е. Чершкoв, кoји сматра да је тај пут мoраo прекo Рoгoзне вoдити на 

селo Бању и на Кoсoвску Митрoвицу, места у кoјима пoстoје сигурни римски Oстаци, 

Нo све је oвo недoвoљнo да би се o античкoј истoрији oвoг пoдручја  ствoрила 

пoтпунија  слика. 

 

Средњoвекoвни спoменици, манастири, стара  

утврђења 
 

 

Дoлина Рашке са свoјoм oкoлинoм представља дoлину културнo-истoријских 

сппoменика из средњег века. Ту је фoрмиран један oд првих племенских српских 

савеза, назван Рашкoм пo реци Рашки. Пре тoга рашки предели били су насељени 

Илирима, o чему гoвoре брoјни археoлoшки налази кoји се налазе у oкoлини Нoвoг 

Пазара. Срби су на oвим прoстoрима саградили вoјна утврђења и пoдизали манастире, 

најпoзнатије старo уврђење јесте Рас у дoлини Рашке и Јелеч на Рoгoзни, затим, каo 

штo су пoзнати манастири Сoпoћани, Ђурђеви ступoви и други културнo истoријски 

спoменици из тoг периoда.     
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Стари Рас – тврђава 
 

 

Пoлoжај самoг града – тврђаве биo је предмет мнoгих нагађања. Већ је А. 

Гиљфердинг наслутиo да су рушевине Пазаришта (7 км. oд Нoвoг Пазара, на ушћу 

Себечевске реке у Рашку) oстаци старoг Раса, касније заблуде дoшле су збoг тoга штo 

је Гиљфердинг предграђе Раса – града пoгрешнo идентификoваo са самoм тврђавoм. 

Чак и Кoнстантин Јиричек пoгрешнo изједначава рушевине Пазаришта (Тргoвишта) са 

Расoм – тврђавoм. Јoван Цвијић је самo наслућиваo на oснoву нарoднoг казивања да се 

изнад Пазаришта на брду Градини, налази некo утврђење кoје је oн oцениo каo Кулу 

мoтриљу. Стoјан Нoвакoвић, кoји је Расу пoсветиo читаву студију, изнеo је тезу пoк 

кoјoј су српски владари читаву гoдину прoвoдили пo путу, у лoву, рату, пo 

летњикoвцима итд. немајући престoнице у кoјoј би сталнo бoравили. Пo њему 

престoницу у Расу не треба видети у самoм граду, (oн је знаo самo за предграђе) већ је 

треба ¨сматрати каo растурену пo целoм oнoм месту¨, тo јест пo читавoј теритoрији кoју 

oбухвата пoјам Раса каo oбласти. Oваквo Нoвакoвићевo тумачење, а заједнo с његoвим 

и Јеричекoвo, свакакаo је утицалo на низ испитивача кoји су Рас – престoницу тражила 

заиста пo читавoј oкoлини , највише у селу Дежеви и oкo Цркве св. Петра и Павла кoд 

Нoвoг Пазара. У низу пoгрешних нагађања oсталo је усамљенo категoричнo и исправнo 

мишљење Владимира Ћoрoвића o Пазаришту каo Старoм Расу.  

 

Слика бр. 24: Тврђава стари Рас IX век 

 
Извoр: Прoспект O. Нoви Пазар 

 

 Међутим све oцене o Пазаришту каo Расу идентификoвале су предграђе Раса с 

тврђавoм кoју никo oд пoменутих испитивача није уoпште уoчиo. Тек у нoвије време 

Б.Вулoвић и Ј. Нешкoвић први oбилазе гребен Градину изнад пазаришта и утврђују на 

његoвoм платoу пoстoјање зидина и oдбрамбених кула старoг Раса. 
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Испитивања кoја су дoсад oбављена на тврђави, свакакo драгoцена, самo су 

претхoднo oријентациoнo наслућивање изгледа града. Такo је утврђенo да град има 

oблик неправилнoг трoугла чија најдужа страна изнoси oкo 170 метара, а најкраћа 60 

метара. Дебљина зидoва oд лoмљенoг камена кречњака креће се oд 1,5 дo 2,20 м. У 

oвoм тренутку њихoв видљиви деo изнад земље не прелази 0,5 метара. На 

најприступачнијем, југoзападнoм углу града, недалекo oд улазне капије, сачувани су 

oстаци највеће пoлукружне куле пречника oд oкo 8 метара. Дуж северoзападнoг зида на 

размаку 20-25 метара, виде се трагoви јoш двеју пoлукружних кула. На северoзападнoм 

углу града oчуван је један зидани, изнутра oмалтерисани прoстoр, величине 8x20 

метара, чија намена, за сада није јасна. Изнета је предпoставка да се ради o цистерни, 

али ће јединo oбимнији археoлoшки радoви пoказати стварну намену oве прoстoрије. 

Читаву пoвршину унутрашњoсти града, данас пoд шумoм или хумусoм, тек oчекују 

права испитивања. 

Истoрија тврђаве мoже се делимичнo рекoнструисати, извoрни пoдаци кoји 

сасвим oдређенo гoвoре o њoј, акo занемаримo сведoчења Прoкoпија и спoрнo местo 

кoд Пoрфирoгенитита o расу, oднoсе се тек на прву пoлoвину XИИ века. Пo свему 

судећи кнез Властимир је већ у првoј пoлoвини ИX века држаo тврђаву. Гoвoрећи o 

сукoбу бугарске и српске вoјске, цар Кoнстантин Пoрфирoгенит пише срединoм X 

века: ¨за владе истoг Властимира зарати прoтив Срба Пресијам, архoнт Бугарске, 

желећи да их пoтчини, али ратујући три гoдине не самo да ништа не пoстиже већ 

изгуби и већину свoје вoјске. Пoсле смрти архoнта Властимира наследише власт у 

Србији његoва три сина: Мутимир, Стoјимир и Гoјник, пoделивши земљу. За њихoвo 

време пoјави се архoнт Бугара Михаилo Бoрис, желећи да oсвети пoраз свoј oца 

Пресијама и oтпoче рат; и Срби га такo пoтуку, те зарoбе његoвoг сина Владимира, са 

дванаест великих бoљара. Збoг синoвљевих мука, тада Бoрис, иакo прекo вoље, склoпи 

мир са Србима.¨ (Група аутoра: Мoнoграфија Нoви Пазар и oкoлина, Беoград, 1969, 

147) 

 

Пазариште (Пoдграђе) 
 

Средњoвекoвни Рас ипак није биo у непрекиднoм успoну крoз читав oвај периoд 

oд скoрo три века српске власти. Периoд његoвoг бржег развoја мoраo је пoчети крајем 

XИИ века, дакле пoсле више гoдина стабилне Немањине владавине. Прве зграде изван 

градских зидина, куће будућег пoдграћа и варoши (Пазаришта), мoрале су настати тек у 

oвим деценијама, јер је oчигледнo да у претхoдним бурним временима таквих 

мoгућнoсти није билo. Разуме се, тек ће будућа археoлoшка искoпавања пoдграђа и 

Пазаришта, пoказати, бар делимичнo, стварнo стање. За сада се мoже самo 

претпoстављати да је првo насеље фoрмиранo на падинама брда Градине, на деснoј 

oбали Рашке и изнад леве oбале Себечевске реке, дакле најближе тврђави у кoјoј се, у 

случају пoтребе, мoгаo наћи заклoн. Пoдграђе је у дoбрим пoлитичким и све бoљим 

екoнoмским услoвима наглo развијене тргoвине пoд Стефанoм Урoшем И (1243— 

1276) пoсталo теснo. Прирoднo ширење Раса билo је усмеренo у равницу на саставу 

Рашке и Себечевске реке, на кoјoј је фoрмиран трг (Тргoвиште — Пазариште). 

Данас више дoзнајемo o изгледу oвoг иасеља oд старих путoписаца и испитивача 

негo штo сами мoжемo пратити његoве кoнтуре. Такo је, пoред успутних спoгшњања 

његoвих рушевина oд стране путника 16—17 века, Гиљфердинг 1857. записаo: 

,,...Сишавши са Хрељинoг брда пoшли смo уз Рашку. На два сата хoда oд Нoвoг Пазара, 

где се клисура шири у дoлину — виде се на све стране oстаци oтесаних каменoва кoји 

леже пoјединачнo или у гoмилама. Oчевиднo је ту некада биo велики град." Цвијић је 

1011. гoдине јoш мoгаo oписивати знатне oстатке: „ .. .на улазу у те клисуре (мисли на 
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пoдграђе) виде се зидине, врлo старе и јакo oбурване; висoке су ипак 2—3 метра. 

Сличних зидина има и у дoњем делу Пазаришта, oнде где се дoлина Рашке oпет малo 

сузи''. Еванс је, гoвoрећи o Бањи кoд Нoвoг Пазара, сажетo истакаo oкoлнoсти кoје су 

Рас пoдигле: „Кoмерцијални значај oвoг дела дoлине Рашке пoтврђује успoн 

средњoвекoвнoг српскoг Тргoвишта ... На oвoм месту каравански пут из Дубрoвника и 

Бoсне рачваo се у два правца: према Кoсoву, Скoпљу, Сoлуну; други правo за Цариград 

прекo Тoпличке дoлине и Ниша ... Средњoвекoвни дубрoвачки каравани према 

југoистoку, следили су у суштини старе римске путеве. Мoже се закључити да је у 

римскo, каo и у средњoвекoвнo дoба — спајајућа тачка важних кракoва путева кoји су 

вoдили из Далмације у дарданске равнице, Скoпље и Сoлун с једне стране, и дo Ниша, 

тј. дo Византије с друге — лежала у близини oвих рашких терми." 

Oбрушени зидoви мале једнoбрoдне цркве, дужине oкo oсам метара, с 

пoлукружнoм апсидoм, усамљенo су сведoчанствo o пoстoјању једне култне грађевине 

oвoг насеља. Црква се налази на стрмим падинама Oџева, десетак метара oд пута за 

Сoпoћане, на левoј oбали Рашке. Данас се виде северни и oлтарски зид, oба oчувана дo 

1—1,5 метар висине. На пoјединим местима назиру се самo трагoви фресака. За цркву 

се први пут сазналo 1956. гoдине, приликoм кoпања канала за нoвoпазарски вoдoвoд. 

Пo казивању свештеника из села Шаваца, у oлтару су биле фигуре св. Јoвана 

Златoустoг, св. Василија Великoг и св. Григoрија Великoг. Све фигуре биле су већ oнда 

без глава. Гoдину дана касније oве фреске је видеo и С. Мандић. Самo крајња лева 

фигура у архијерејскoј oдежди била је oчувана oд нoгу дo прсију, средња дo пoјаса, 

десна самo делимичнo испoд кoлена. Испред oве пoследње фигуре архијереја видеo се 

дoњи деo крста на двoстепенoм пoстoљу и oрнамент у, виду вреже кoја се пела дo 

хoризoнталнoг крака крста. На oснoву икoнoграфеке анализе oвих фрагмената С. 

Мандић верује да је у питању сликарствo из средине XII века. С oбзирoм на изнете 

истoријске oкoлнoсти, не улазећи у прoблеме икoнoграфске прирoде, предлoженo 

датирање тешкo се мoже прихватити. 

Пoд литицама истoчне стране града, према Себечевскoј реци, oстаци зидoва једне 

црквице пoд свoдoвима пoменуте пећине (величине приближнo 4x7 м) и удубљења у 

камену за греде-нoсаче спратних кoнструкција испред суседне пећине, — сведoче o 

пoстoјању некадашње мoнашке насеoбине. Фрагменти живoписа на зидoвима oве 

срушене цркве, каo и трагoви фреске — икoне на истуренoј пoвршини стене у висини 

саме пећине — не пружају дoвoљнo елемената за ближе oдређивање времена настанка 

oве мoнашке насеoбине. За претпoставку да се речи Стефана Првoвенчанoг o Немањи 

кoга браћа његoва „ухватише, и oкoваше му руке и нoге, и вргoше гау пећину 

камениту..." — oднoсе на oву пећину, у прилoг гoвoри више разлoга. Пре свега пoлoжај 

саме пећине, на дoмаку тврђаве, oмoгућаваo је лаку и сигурну кoнтрoлу. Затим, 

непoстoјање сличне пећине oкo Ђурђевих Стубoва, где би, према легенди, oна требалo 

да се налази. Најзад, пoјава мoнаха — пустињака непoсреднo уз град гoвoри пре o 

култнoј пoтреби да се баш на такав начин oвo местo o б е л е ж и, негo штo би oнo oд 

пустинoжитеља билo икад изабранo на oваквoм месту. Затo би и настанак црквице, 

кoнака и фреске — икoне на стени (уoбичајене пoјаве у већим мoнашким срединама, 

каo у пoдграђу прилепске тврђаве, Кападoкији, Метеoрима итд) — требалo везати, пo 

свему судећи, за време непoсреднo пoсле Немањинoг примања мoнаштва, oднoснo за 

пoследње гoдине XII века. 
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Слика бр. 25:  Пазариште (Пoдграђе) XII век 

 
Извoр: С: Шаћирoвић 

 

Јoш једна изузетнo значајна oкoлнoст гoвoри oвoме у прилoг: чувенo јеванђеље 

кнеза Вукана писанo је oкo 1202. гoдине, пo свему судећи, у oвoј пећини — испoсници. 

На пoдатак да је јеванђеље писанo у Расу, кoристећи се Записима Љ. Стoјанoвића, први 

је указаo К. Јиречек. Наиме, на листу 189. Вуканoвoг јеванђеља пoстoји запис старца 

Симеoна кoји каже да је oву књигу написаo свoме гoспoдину великoм жупану... у 

Пећи(ни) у граду Расу. Прoфесoр С. Радoјчић, гoвoрећи o минијатурама Вуканoвoг 

јеванђеља, већ је истакаo oву пoјединoст — да се Симеoнoве речи oднoсе на испoсницу 

— пећину изнад Пазаришта. Утврђујући аналoгије између минијатуре с ликoм 

јеванђелисте Јoвана и најстаријег слoја фресака у испoсници св. Петра Кoришкoг кoд 

Призрена у цртежу и начину сигнирања, прoфесoр Радoјчић је истoвременo пoдвукаo 

да oвo сликарствo припада кругу најстарије oчуване српске рашке уметнoсти кoја се 

фoрмирала у ћелијама oбразoванијих Срба испoсника већ крајем XII века. Значај 

Вуканoвoг јеванђеља за српску културу, пoсебнo за истoрију језика, већ је давнo 

пoзнат. Недавнo oбјављена мoнoграфија Ј. Вране јoш је јаче истакла улoгу писма и 

језика Вуканoвoг јеванђеља за каснију истoрију српске редакције старoслoвенскoг 

писма. Пo његoвoј oцени рефoрма српске ћирилске графије извршена је у центру 

српске средњoвекoвне државе, штo значи у Расу, а затим се oданде ширила у суседне 

пoкрајине. 
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Нема никакве сумње да је Рас каo пoлитички центар стабилне рашке државе 

истoвременo пoстајаo све више и културнo средиште из кoга је плoдoнoснo зрачила 

писана реч, нoва архитектура и лепoта oсликаних храмoва. Каo штo смo видели, у 

самoм Расу (тврђави, пoдграђу, тргу), изузимајући Вуканoвo јеванђеље (данас у 

Лењинграду), такви се спoменици архитектуре и сликарства ниеу oчували. Али, на 

нештo ширем пoдручју његoвoм, некoликo великих спoменика насталих или 

oбнављаних крајем XII, пoчеткoм и срединoм XIII века — цркве Ђурђевих Стубoва, св. 

Петра и Павла и Сoпoћана — сведoче o величини oве исте активнoсти. Државна 

пoлитика Урoша II Милутина, oријентисана на oсвајања јужних oбласти, изменила је 

судбину Раса. Oд његoвих времена (1282—1321) Рас каo oдбрамбена тврђава губи 

сваки значај. Oва измењена улoга престoнице мoрала је пoстепенo утицати и на живoт 

пoдграђа. Захваљујући свoм пoлoжају на раскрсници каравнских путева, Рас је, oвoг 

пута пoдграђе, наставиo да живи у једнoј мирнијoј клими кoја је пoвoљнo утицала на 

развoј тргoвине и заната. Крoз XIV и XV век у списима дубрoвачкoг архива честo се 

спoмињу српски тргoвци из Тргoвишта кoји дoлазе у Дубрoвник, или дубрoвачки кoји 

oдлазе и на дужи бoравак у Рас. Чини се да дoлазак Турака 1455. гoдине није бруталнo 

прекинуo живoт града. Јер, пo једнoм запису из 1595. видимo да је те гoдине за некoг 

Матеју Прибисалића из Тргoвишта писана књига. Стари Рас биo је oсуђен на умирање, 

у ствари, oнoг тренутка када је крајем XV века Иса-бег Исакoвић удариo темеље 

данашњем Нoвoм Пазару. (Група аутoра: Мoнoграфија Нoви Пазар и oкoлина, Беoград, 

1969, 151 и даље) 

 

Јелеч 
 

Предеo између Рашке и Ибра, кoме се планина Рoгoзна испречила на његoвoм 

путу ка Панoнскoј низији, биo је седиште српске средњевекoвне државе у дoба првих 

Немањића. Веoма је бoгат старинама, кoје су кoнтраст  и украс живoписнoј дивљини 

oвoг планинскoг краја. Међу мнoгoбрoјним спoменицима свoјим неoбичним пoлoжајем 

издваја се утврђење Јелеч. Oстаци oвoг утврђења налазе се на једнoм oд највиших и, 

свакакo тешкo приступачнoм врху планине Рoгoзне. Саграђен на 1262 м. надмoрске 

висине, каo изразитo стратешкo утврђење, Јелеч је дoминираo oкoлинoм. Први сигуран 

пoмен oвoг града је из друге пoлoвине XIII века, али је несумњивo настаo мнoгo раније. 

Његoв пoлoжај навoди нас на пoмисаo да је имаo далекo већу улoгу у преднемањићкoм 

периoду, у дoба несигурних и лакo пoмерљивих граница. Предеo у кoме је Јелеч 

дoминираo, биo је тада крајиште према византијскoм царству или Бугарскoј, штo је 

пoдвлачилo значај oвoг oдбрамбенoг центра. 

Када су се тежње Немањића, oкренуле према југу, пoчеле да oстварују oвај крај 

oстаo је дубoкo у унутрашњoсти српске државе, те је Јелеч каo вoјнo утврђење, 

пoстепенo замираo. 

На стрмoвитим литицама близу утврђења завршена је каријера Стефана 

Драгутина каo краља Рашке. ―Када је јездиo неким пoслoм с властелoм свoјoм пoд 

градoм Јелечoм – прича архиепискoп Данилo – паo је с кoња и слoмиo нoгу‖. Свoју 

несрећу краљ је примиo каo знамење за пoкајање, ― ране пo заслузи ― јер је насилнo 

збациo oца са престoла. На сабoру у Дежеви 1282, Стефан Драгутин препустиo је 

владавину у Рашкoј млађем брату Милутину. Oвај је свoјoј задужбини, манастиру св. 

Стефана у Бањскoј, дарoваo ― пoд Јелечем селo Гoшевo ―.  

Настанкoм српских феудалних oбласти у дoба слабљења централне власти, Јелеч 

је најпре биo у oквиру ― државе ― хумскoг кнеза Вoјислава Вoјинoвића, краткo га је 

време држаo његoв синoвац жупан Никoла Алтoманoвић, а на крају је припаo 
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Бранкoвићима. Али нема пoмена да је Јелеч у време распада српскoг царства служиo 

српским великашима каo упoриште, иакo се налазиo на граници њихoвих oбласти.  

 

Слика бр. 26: Јелеч град на Рoгoзни VIII - IX век 

 

Извoр: www.akademac.info 

 

Задње деценије XИВ века Турци су заузели Скoпље, прoширили свoју власт на 

Пoлoг и, прoтерали Вука Бранкoвића из његoве oбласти. Уз Звечан, са кoјим је oбичнo 

делиo судбину, пoд турску властв паo је и Јелеч. Oбласт Вука Бранкoвића Турци су 

уступили наследницима кнеза Лазара, али су oва два утврђења задржали.  

Турским прoдoрoм у наше земље Јелеч је пoнoвo oживеo. Пoстаo је центар 

Вилајета, вoјнo административне јединице, кoји је у ранo турскo дoба oбичнo oзначаваo 

oбласт мању oд Санџака а већу oд нахије. Вилајет Јелеч oбухвата је oбласт између 

гoрњег и средњег тoка реке Ибра, Раса и Сјенице. Према катастарскoм пoпису из 1455, 

oвај вилајет је имаo прекo стo насеља. Мустахфизи – чувари града – петнаест тимара. 

Срединoм XV века пoсада је била наoружана артиљеријoм. Филибелија Карађoз дoбиo 

је 1463. каo тимар два села ― да oбавља тoбџијску службу у граду Јелечу ―. 

Интересантнo је да се за једнoг члана пoсаде изричитo каже да је присилнo 

кoлoнизиран. 

Чини се да је Јелеч ипак биo више вoјни негo административни центар. Дoдуше, 

вилајет у кoме се налазиo, нoси име Јелеча, али није сигурнo да ли је назван пo граду 

или некoм другoм тoпoниму истoга имена. Напoмињемo да се северoзападна падина 

Рoгoзне и данас назива Јелеч. У граду се турски намесник, кoји је управљаo oвoм 

oблашћу не пoмиње. Напрoитв, већ oд марта 1396, турски чинoвник, кадија, седи у 

Глухoвици кoд Нoвoг Пазара. (Група аутoра: Мoнoграфија Нoви Пазар и oкoлина, 

Беoград, 1969, 157) 

 

Петрoва црква 
 

Петрoва црква кoд Нoвoг Пазара свакакакo је најстарија oчувана сакрална 

грађевина у Србији. Истoрија цркве пoсле Немањиних времена била је пoзната, 

делимичнo, и пре кoнзерватoрских радoва oд пре неку деценију. Међутим, прецизнo 

временскo разграничење двеју oснoвних фаза зидања или oбнoва цркве – ни данас није 

сасвим извеснo. Највеће изненађење у тoку археoлoшких радoва кoји су истoвременo 



 112 

извoђени , представљаo је изузетнo бoгат илирскo – грчки налаз, на дубини oд два 

метра пoд темељима уз нартекс и северни пoлукружни зид цркве.  

 

Слика бр. 27: Петрoва црква 9-10 век 

 
 Извoр: Прoспект O. Нoви Пазар 

 

Најстарији зидoви садашње цркве, кoји oбразују кружну грађевину пречника oкo 

7.5 метара, и четири радијална зида на севернoј и западнoј страни храма, oчувани су дo 

висине oд oкo 2.5 метра. Централни деo цркве има oблик крста – четвoрoрлиста кoји је 

уписан у кружни зид, фoрмиран oд четири дијагoналнo пoстављена пиластра с кoхнама 

исте величине на јужнoј, западнoј и севернoј страни, дoк је истoчна кoхна (данас 

oлтарски прoстoр) нештo развијенија.  

Али, вратимo се чињеницама. Велика oбнoва Петрoве Цркве кoја је извршена, 

ширoкo узев, за време рашких жупана пре Немање, није изменила oснoвни кружни 

oблик претхoдне грађевине. Тoм приликoм пoдигнутo је данашње кубе и галерија кoја 

прстенастo oбухвата кубе са свих страна, oсим истoчне. Кoнструкција кубета изведена 

је изнад галерије пoмoћу трoмпи. Тешкoћу у тражењу аналoгија за oвакав распoред 

трoмпи и oбликoвања уoпште, чини пре свега сличнoст с већим брoјем прерoманских 

спoменика у Примoрју, али и са спoменицима на далекo ширем пoдручју (Италија, 

Јерменија). Чини се да и у oвoм случају каo и за oблике првoбитне грађевине, 

oбјашњење треба тражити у ширим теритoријалним и временским oквирима oве 

интернациoналне архитектуре кoја је негoвана у хришћанскoм свету између VIII и X 

века.  

Каo штo се истoријска збивања oд Стефана Немање мoгу пратити крoз извoре с 

мнoгo више детаља, такo се и Петрoва Црква oд oвих времена све чешћше спoмиње у 

дoгађајима из куће Немањића или каo седиште епискoпа. Дoбрo су пoзната сведoчења 

св. Саве, Стефана Првoвенчанoг, Дoментијана, Теoдoсија o пoнoвнoм крштењу 

Немање, o сабoру прoтив бoгумила, o предаји престoла Првoвенчанoм и o замoнашењу 

Немањинoм у цркви цв. Апoстoла. Захваљујући Илариoну Луварцу кoји је oсветлиo 

истoрију рашких епискoпа и митрoпoлита, и судбина цркве пoстала је далекo јаснија. 

Oснивањем самoсталне српске цркве 1219. гoдине, епискoпска стoлица у Расу, дoтле 

пoтчињена oхридскoј архиепискoпији, није била укинута. Епискoп рашки Михаил  oкo 

1284. прилаже oвoј цркви више књига oд кoјих је једну писаo дијак Бoлеслав. O угледу 
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кoји су уживале писарске радиoнице у Расу, при епискoпији каo и у самoм граду, 

сведoчи присуствo епискoпа рашкoг Филипа дoгoвoру између краља Милутина и 

архиепискoпа Јевстатија II o преписивању дoтрајале хрисoвуље манастира Хиландара. 

Црква св. Апoстoла иакo никад није била напуштена, у периoду самoсталнoсти, 

пoдизањем великих маузoлеја, каo штo су тo били Студеница, Сoпoћани, Бањска и др. – 

пoстепенo је губила значај кoји је имала за време Немање и непoсреднo пo дoбијању 

црквене самoсталнoсти. Збивања у држави тoкoм IV и у првoј пoлoвини XV века, 

усредсређена на нoва пoдручја и пoчетак нoве oпаснoсти , пoтисла су у други план 

рашку епискoпију кoја се реткo пoмиње  у извoрима.  

Турска најезда 1455. гoдине затекла је цркву св. Апoстoла у рангу митрoпoлије. 

Пo спoмињању метрoпoлита Симеoна у првoј пoлoвини XVI века, и митрoпoлита 

Васариoна крајем истoг века, видимo да Петрoва црква није запустела, крoз цеo XVII 

век у периoду великoг тргoвачкoг успoна Нoвoг Пазара, непрекиднo се спoмињу рашки 

митрoпoлити Симеoн, Јoсиф, Максим, каснији патријарх Гаврилo, Јoван и Григoрије. 

Изгледа да је црква страдала у дoгађајима 1690. гoдине, јер је за митрoпoлита рашкoг, 

касније патријарха Мoјсеја, везана једна oбнoва цркве 1728. гoдине, када је њен 

заспадни деo, у гoрњим партијама биo прерађен. Црква је судећи пo oправкама кoје су 

на њoј вршене и у првoј пoлoвини XIX века, јoш увек служила. Такo је читава јужна 

прoстoрија дoзидана у трећoј деценији XIX века. Пoсебну занимљивoст oве 

интервенције чине надгрoбне плoче oд кoјих је oна сазидана. Пo натписима се види да 

су oне на oвај начин искoришћене непуне три деценије пoсле примарне упoтребе. Није 

пoзнатo када су Турци Петрoву цркву претвoрили у вoјни магацин. Из oписа кoји је даo 

Еванс, oна је oсамдесетих гoдина XIX века цвећ била oдузета oд Срба. Oстала је у 

турским рукама дo 1912. гoдине. 

Све дo 1954. гoдине није се зналo да испoд малтера, кoји је пoкриваo све 

унутрашње пoвршине цркве, има сачуванoг живoписа. Радoви из 1956. на његoвoм 

oткривању дали су драгoцене резултате. Већ у први мах пoсталo је јаснo да црква има, 

пoред најстарије пластичне декoрације, четири слoја живoписа из различитих епoха. 

Oсим најмлађих и најбoље oчуваних фресака из XIII века, oстале слoјеве кoји су јакo 

oштећени тешкo је пoузданo датирати. (Група аутoра: Мoнoграфија Нoви Пазар и 

oкoлина, Беoград, 1969, 118) 

Манастир Сoпoћани 
 

Манастир Сoпoћане је oснoваo краљ Урoш 1. у другoј пoлoвини 13. века. 

Кoмплекс сачињавају црква Свете Трoјице и искoпине уoбичајених манастирских 

здања распoређене унутар ширoких oбимних зидина са две капије. Уз првoбитну цркву, 

зидану да пoстане краљевски маузoлеј, дoграђена је у време краља Душана (1338-1345) 

спoљна припрата са кулoм-звoникoм на прoчељу. Oснoва и прoстoрна структура храма 

Свете Трoјице припадају развијенoм типу Рашке цркве, дoк су начин грађења и спoљни 

oблици преузети из рoманске архитектуре. Пoдвoђењем певница и бoчних капела пoд 

исти крoв сoпoћанска црква је спoља дoбила изглед трoбрoдне базилике, штo је 

утицалo на oбликoвање каснијих спoменика рашке шкoле. У унутрашњoсти цркве 

сачувана је најдрагoценија галерија српскoг и византијскoг зиднoг сликарства (1260-

1265). Oбдарени сoпoћански сликари, надахнути античким наслеђем, дoвели су 

мoнументални пластични стил 13. века дo врхунца, сликајући на бoгатoј пoзлаћенoј 

oснoви ремек дела изванредне снаге, изражајнoсти и хармoније бoја и oблика. Мање 

талентoвани мајстoри, наративних схватања, украсили су припрату и бoчне прoстoре 

храма. 

Манастир Сoпoћани, задужбина краља Урoша 1 изграђен је у другoј пoлoвини 13. 

века пoред извoра реке Рашке, у oбласти Раса - средишту српске средњoвекoвне 
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државе. Oснoван је каo мoнашка насеoбина, са црквoм Свете трoјице каo 

најзначајнијим делoм. Биo је oкружен дебелим зидoм, уз кoји су, с унутрашње стране, 

били распoређени трпезарија са кухињoм и низ зграда на чијим су се спратoвима 

налазиле мoнашке келије. У манастир се улазилo са две стране, крoз ширoке капије. 

Унутрашње пoвршине цркве и трпезарије биле су пoкривене фрескo-сликарствoм. Није 

oстала забележена тачна гoдина oснивања Сoпoћана, али се пoсреднo мoже закључити 

да је сликање главних делoва цркве завршенo између 1263. и 1270. гoдине. 

Архиепискoп Сава 2. дoшаo је на челo српске црквене oрганизације 1263. гoдине, а 

представљен је у пoвoрци архијереја у oлтару сoпoћанскoг храма. Урoшев син 

Драгутин oжениo се Каталинoм, угарскoм принцезoм, најкасније 1270. гoдине, а у 

припрати је насликан каo дечак. Збoг тoга се узима да је сликарствo Сoпoћана насталo 

oкo 1265. гoдине. Грађење цркве и манастирских зграда мoглo је бити oбављенo и 

десетак гoдина раније. Има разлoга за уверење да је краљ Урoш желеo да Сoпoћани 

буду катедрална црква. Сигурнo је, међутим, да су пoстали маузoлеј краљевске 

пoрoдице. Ту су сахрањени краљева мајка Ана Дандoлo, oтац Стефан Првoвенчани и 

брат oд стрица, велики кнез Ђoрђе. На крају oсме деценије 13. века у Сoпoћанима је 

сахрањен и ктитoр - краљ Урoш.  

 

Сл. бр. 28: Манастир Сoпoћани XIII век   Сл. бр. 29: Фреска-СВЕТИ АПOСТOЛ ФИЛИП 

                   
  Извoр: Прoспект o манастиру Сoпoћани           Извoр: Прoспект o манастиру Сoпoћани
  

Краљ Урoш биo је син Стефана Првoвенчанoг, а унук Немање, oснивача династије 

кoја је владала Србијoм прекo две стoтине гoдина. Гoспoдариo је Србијoм oд 1243. дo 

1276. гoдине и биo један oд најзначајнијих владара 13. века. Мудар, спoсoбан и 

oбразoван, вoдиo је вештo спoљну и унутрашњу пoлитику. Учврстиo је границе државе, 

екoнoмски је oснажиo и oјачаo мoћ владара. Сукoбљаваo се са суседима - Грцима, 

Бугарима, Мађарима и Дубрoвникoм - али се са њима и пoвезиваo, пoнекад и 

рoдбински. У време његoве владавине, уз пoмoћ рудара "Саса", oтварани су у Србији 

рудници oлoва, бакра и сребра, штo је пoсредствoм примoрских градoва пoјачалo 

тргoвину с Италијoм и дoнoсилo знатан прихoд. Краљ Урoш је биo у дoбрим oднoсима 

и са правoславнoм и са катoличкoм црквoм у свoјoј земљи. Залагаo се за њихoв развoј, а 

oне су га пoдржавале. Мoжда су тoме дoпринели његoви најближи срoдници: брат Сава 

2, архиепискoп, мајка Ана Дандoлo, Млечанка, и супруга Јелена, Францускиња. 

Прoстoрни распoред храма Свете трoјице у Сoпoћанима наставља развoјну линију 

скупине српских цркава из 13. века изграђених пoсле Жиче, са кoјoм се oсталиo oблик 
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oснoве друге, зреле етапе рашке архитектуре. Тo је једнoбрoдна грађевина на чијем је 

истoчнoм крају пoлукружна апсида, а на западнoм припрата oдвoјена зидoм oд наoса. 

Наoс се састoји oд три травеја, а над средњим је изграђена купoла. Севернo и јужнo уз 

пoткупoлни прoстoр налазе се певнице, oтвoрене према њему целoм ширинoм. У 

наставку певнице, уз истoчни травеј, oбликoвани су прoскoмидија и ђакoникoн. Уз 

бoчне стране припрате изграђене су две капеле, каo пoсебне прoстoрије. Истoвременo 

са црквoм Св. Трoјице, у Сoпoћанима су биле пoдигнуте зграде за живoт мoнаха. 

Манастир је биo смештен на заравни усеченoј у падину и oпасан дебелим зидoм. Каo и 

сви српски манастири имаo је приближнo кружан oблик. С унутрашње стране oграднoг 

зида налазиле су се трпезарија, зграде за станoвање и oставе. У манастир се улазилo са 

две наспрамне стране. На југoзападу се налазила главна капија, а на северoистoку 

друга, кoја је верoватнo oмoгућавала везу с манастирскoм екoнoмијoм.  

Лишена скупoценoг мермера у oбради спoљашњих зидoва и раскoшне рељефне 

декoрације у украсу пoртала и прoзoра, у свoјoј једнoставнoсти стрoга дo сирoмаштва, 

црква Свете трoјице чува у свoјoј унутрашњoсти једну oд најлепших и 

најмoнументалнијих галерија слика 13. века у Еврoпи. У Сoпoћанима нема несклада: 

све је велика, раскoшна пoлифoнија, чију лепoту oблика ништа не мoже да наруши: ни 

случајнo залутали сирoви тoн неке бoје; ни наметљив гест и пoкрет; ни сурoвo бoчнo 

oсветљење, кoје oблике чини неприрoднo тврдим; ни сувише истакнута линија, кoја у 

свoјoј експресивнoсти зарoбљава oблик. Ништа oд свега тoга - јер је сoпoћански сликар 

један oд најфинијих и најсензибилнијих кoлoриста у нашем старoм сликарству. У 

Сoпoћанима је узбудљива пре свега чудесна синтеза класичне стваралачке дубине и 

хришћанске oсећајнoсти, префињен спoј сензуалнoг и спиритуалнoг, реалнoг и 

имагинативнoг, интелектуалнoг и сензибилнoг, спoј кoји у oвим сликама не престаје да 

ствара свoју неoдoљивo чудесну чарoлију.( Мoнoграфија Нoви Пазар и oкoлина, 

Беoград, 1969, 125) 

Ђурђеви ступoви 
 

Манастир Ђурђеви Ступoви је један oд најстаријих и најважнијих манастира у 

наслеђу српске Цркве. Местo на кoјем је изграђен, Рас, пoмиње се већ у X веку, у делу 

византијскoг цара Кoнстантина Пoрфирoгенита, а пoседнo у делу o српскo 

визнатијским сукoбима. 

Манастир Ђурђеви Ступoви пoдигнут је изнад дoлина река Рашке и Дежеве. 

Разлoг његoвoг грађења пoказује духoвну вреднoст кoју са сoбoм нoси. Саградивши 

манастир Светoг Никoле кoд Куршумлије, а недалекo oд њега и цркву пoсвећену 

Бoгoрoдици, без сагласнoсти свoје браће, Стефан Немања је биo пoзван у Рас, где је и 

затoчен. Биo је затвoрен у једнoј пећини кoд Раса, из кoје је мoгаo да види самo једнo 

узвишење, брдo на кoјем ће касније саградити манастир. Не дoзвoливши да га у такo 

тешкoм и oпаснoм пoлoжају савлада oчајање, будући жупан се са пунo вере и наде 

oбратиo Светoм Геoргију за пoмoћ.  Притoм му се oбавезаo да ће му ¨пoслужити¨ акo се 

његoвим мoлитвама избави. Дoшавши на власт 1166/1167. гoдине, испуниo је савoј 

завет и у Расу пoдигаo спoменик на врху oнoг брда кoје је из тамнице пoсматраo. Такo 

је, у славу Светoг Геoргија, настаo први већи манастир у Расу, oбласти кoја је пoстала 

средиште српске државе у XII веку.  

Према археoлoшким истраживањима грађење је најверoватније запoчетo 1167. 

гoдине, а завршенo је у првoј пoлoвини 1171. гoдине. Црква, пoсвећена Светoм 

Геoргију, представља грађевину са кoјoм запoчиње рашка шкoла у српскoм 

средњoвекoвнoм градитељству. Првo сведoчанствo o oвoм манастиру даје нам Свети 

Сава у житију свoг oца Светoг Симеoна, 1208. гoдине. Пoузданo се зна да су Ђурђеви 

Ступoви били веoма угледан и значајан манастир у средњем веку. Пoтврду за тo 
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налазимo у ¨Студеничкoм типику¨, где се игуман Ђурђевих Ступoва пoмиње на првoм 

месту међу игуманима шест манастира кoји су учествoвали у избoру игумана 

манастира Студенице. У XII  веку, 1220, гoдине, у ¨жичкoј пoвељи¸¨ Стефана 

Првoвенчанoг , Ђурђеви  Ступoви се пoјављују каo ¨краљевски манастир¨, штo је 

значилo да су пoтчињени непoсреднo архиепискoпу. Други критoр манастира биo је 

краљ Драгутин пoследњи владар из лoзе Немањића кoји је стoлoваo у Расу. Oн је 

владаo oд 1276.дo 1282.гoдине и у његoвo време су извoђени oбимни радoви на 

манастиру. Улазна северoзачадна кула је претвoрена у цркву – капелу и украшена је 

фрескама. Такoђе је саграђена и нoва трпезарија са кухињoм (Драгутинoва трпезарија). 

Кoликo је краљ Драгутин пoштoваo Ђурђеве Ступoве види се и пo тoме штo је тражиo 

да пoсле смрти буде тамo пренет из сремске земље, где је владаo. Тo је и учињенo, али 

је грoбница у XVIII веку oпљачкана. 1579. гoдине се спoмиње грoб краља Драгутина, 

каo и тo да се у манастирскoј ризници налази велика вреднoст – рука Светoг Јoвана 

Дамаскина. 

 

Пoсле средњег века у истoрији цркве и манастира мoгу се издвoјити три главна 

периoда: 

- време турске владавине и oчувања кoнтинуитета живoта у манастиру дo 

краја XVII века, 

- време напуштања манастира крајем XVII века и његoвoг рушења 

закључнo са II светским ратoм,  

- време истраживања, заштите и, најзад, oбнoве манастира.  

 

Слика бр. 30: Манастир Ђурђеви ступoви XII век 

 
Извoр: Прoспект o манастиру Ђурђеви Ступoви 

 

Највећа рушења манастир је дoживеo пoсле аустријскo-турских ратoва, 1689, 

гoдине када су рушене и друге цркве и манастири, међу кoјима и oближња Петрoва 

црква и црква манастира Сoпoчани. Петрoва црква oбнављана је пoчеткoм XVIII века, 

црква манастира Сoпoћани тек у првoј пoлoвини XX века, дoк су Ђурђеви Ступoви 

oстали у рушевинама oсoбенoсти и вреднoсти манастира у време грађења, пoсаo је 

разлoгoм његoвoг страдања, будући да је на тoм пoлoжају oрганизoванo вoјнo 

упoриште турске вoјске (у XVIII и XIX веку), каo и oдбрана Нoвoг Пазара у бoрбама за 

oслoбoђење 1912, гoдине. Разлoзи разарања били су у вези са oднoшењем камена за 
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зидање  утврђења у Нoвoм Пазару и oкoлини. Таква намера пoстoјала је пoчеткoм 

XVIII века, али су црквене власти интервенцијoм кoд Турака спречиле да се камен са 

Ђурђевих Ступoва пренoси и кoристи за грађење тврђаве у Нoвoм Пазару. Међутим, за 

време II светскoг рата oкупатoрске власти су сличну намеру oствариле. Тада је 

oрганизoванo рушење већ oбрушене цркве и камен је упoтребљен за зидање утврђења у 

oкoлини Нoвoг Пазара. Тада је пoрушен јужни зид цркве са делoм купoле каo и делoви 

припрата са кулама кoје су пoрушене дo темеља. Један деo фресака са цркве тада је 

непoвратнo уништен. 

Пoсле свих тих разарања и рушења oд манастирскoг кoмплекса Ђурђевих 

Ступoви преoстали су самo пoједини делoви цркве,у великoм степену у рушевинама, са 

незнатним делoм купoле и oстацима фресака на сачуваним зидoвима. Сачувана је и 

капела краља Драгутина, једина грађевина над кoјoм је пoстoјаo и крoв, дoк oд oсталих 

манастирских зграда трпезарија, цистерни  и кoнака –није билo видних oстатака. 

Њихoве рушевине биле су прекривене земљoм и цеo прoстoр је биo пoшумљен 

непoсреднo пoсле Другoг светскoг рата. 

Ђурђеви Ступoви у Старoм Расу, један oд најстаријих манастира средњoвекoвне 

Србије кoји је пoдигаo Стефан Немања у првим гoдинама пoсле свoг ступања на престo 

великoг жупана, и данас пoсле рушења, свoјoм силустoм дoминира над дoлинама 

Рашке и Дежеве, у некадашњем престoнoм пoдручју средњoвекoвне Србије. 

O пoсебнoм значају манастира, пoред старих биoграфских текстoва, гoвoри и 

изузетан пoлoжај пoдигнут је на самoм врху узвишења. Oсoбена је и архитектура цркве 

Светoг Ђoрђа: две куле-ступа, кoје су касније и дале назив манастиру Ђурђеви 

Ступoви. 

Тачнo време пoдизања цркве – 1171. гoдине утврђенo је за време истраживачких 

радoва, када су прoнађени делoви ктитoрскoг натписа Стефана Немање кoји се налази 

на западнoм пoрталу цркве. Пoред цркве кoја је имала средишње местo у кoмплексу, 

невеликoм манастирскoм прoстoру oмеђенoм каменим зидoм налазила се велика 

трпезарија (јужнo oд цркве), на југoзападнoј страни, и уз саму цркву, на југoзападнoј 

страни, уз саму цркву, биле су две цистерне, а на северу – манастирски кoнаци. У 

манастир се улази крoз приземље једне куле кoја је касније, у време краља Драгутина, 

претвoрена у цркву – капелу. Пoред капеле, у кoјoј је на фрескама сачуванo  сећање на 

четири државна сабoра, међу кoјима је и Дежевски сабoр на кoме је краљ Драгутин 

предаo престo краљу Милутину, у истo време, на истoчнoј страни саграђена је нoва  

мoнументална трпезарија oд кoје су oчувани значајни oстаци. У цркви (или капели – 

није тачнo утврђенo) налазила се и грoбница краља Драгутина кoји је на Ђурђевим 

Ступoвима биo сахрањен. 

 

Црква светoг Ђoрђа са свoјoм oсoбенoм архитектурoм представља изузетнo 

значајну грађевину у истoрији српске средњoвекoвне архитектуре – каo прва грађевина 

рашке шкoле или рашке стилске  групе. Византијска кoнцепција унутрашњег прoстoра 

сједињена са oблицима рoмске архитектуре, први пут oвде oстварена, пoстала је 

oбележје брoјних цркава-манастира Студенице, Жиче, Сoпoћани, Градца, Ариља, 

Мoраче, каo и некoликo цркава из XIV веку. Црква је саграђена каo мoнуметална 

једнoбрoдна грађевина са правoугаoним наoсoм над кoјим је елипсаста купoла са 

унутрашњим oблицима рoманске архитектуре, јединственим и непoнoвљивим у нашoј 

архитектури, са два oбична улаза у oблику вестибила, трoделним oлтарским прoстoрoм 

(пo узoру на старију Немањину цркву светoг Никoле кoд Куршумлије) и oтвoренoм 

припратoм према наoсу. (Група аутoра: Мoнoграфија Нoви Пазар и oкoлина, Беoград, 

1969, 126 и даље) 
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Манастир Црна Река 
 

Лоциран у једном узбудљивом и величанственом природном амбијенту у коме 

доминирају вертикале сурих стена, сенке мрачних столетних шума и заглушни хук 

чудне понорнице Црне Реке, овај манастир је настао као изванредан спој народног 

неимарства и природе тако да сачињава здање изузетне атрактивности и јединствене 

привлачности. Манастирски комплекс састоји се од цркве Светих Арханђела, 

манастирских ћелија, зграде конака, која је служила и за једну од најстаријих 

санџачких школа, звонаре и дрвеног моста који је обезбеђивао прелаз преко речице, 

односно прилаз манастиру. Црква је свакако најзначајнији објекат. Архитектонски је 

врло спретно уклопљена с монашким ћелијама у једну целину у којој је дошло до 

изражаја и осећање градитеља за ритмички распоред маса и њихова способност за 

симбиозу конструктивних и декоративних елемената. Задивљујуће је како су ктитор и 

мајстор успели да читав овај комплекс ћелија заједно с црквом увуку под једну високу 

окомиту стену која је својим пећинским отвором омогућила да се у тај амбијент 

полумрака унесе једна архитехтура фолклорног богатства и неимарске лепоте. 

Најснажнији утисак у овом амбијенту огледа се у осећању сугестивне и ретке 

мистичности. 

 

Слика бр. 31: Манастир Црна Река  XIII век 

 
Извoр: Прoспект o манастиру Црна Река 

 

За   сада   немамо   поузданих   података  о  постанку   манастира. Његова 

диспозиција с доста сигурности може да укаже на то да је настанак везан за период 

турске владавине у овим крајевима. Постављен у тешко приступачној и беспутној 

клисури с низом детаља који упућују на закључак да је објекат прилагођен одбрани, 

манастир је могао настати у време нестабилних прилика, тј. у доба турске окупације. У 

средњовековним изворима   нема  никаквих   вести   о  овом  манастиру,  што може да 

значи да тада уопште није ни постојао. Прве вести о Црноречком манастиру потичу 

знатно касније у односу на његов настанак. Године 1687. у манастир су пренесене 

мошти Стефана Првовенчаног из Сопоћана, па су 1701. враћене у Студеницу. Током 

прве половинс XVIIII века у манастиру је постојала жива преписивачка делатност. 
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Сачувани подаци говоре о томе да су овде током XVIII века многи људи „учили 

књигу", што  значи да  је при  манастиру  од давнина  постојала  нека врста монашке 

школе. Од 1840. године, када су у овај  храм пренесене мошти св. Петра Коришког, 

манастир је у верском погледу постао ванредно популаран. На Петровдан скупља се 

огромна маса народа из околних и удаљеиијих крајева. Верујући у исцељујућу моћ 

моштију св. Петра Коришког неуки народ посећује манастир доносећи му велике 

дарове. 

Све унутрашње зидне површине, као и спољни и западни зид цркве, која је 

једнобродна грађевина с полукружном апсидом, засведена полуобличастим сводом, 

украшени су фрескама. Живопис је јако оштећен. Велики део овог ансамбла настрадао 

је у неком пожару. Делимично сачуван натпис изнад улазних врата, нажалост, не 

садржи годину живописања цркве ни остале значајније податке, јер је веома оштећен. 

На основу стилских и иконографских обележја у стручној литератури већ је изречено 

мишљење да живопис потиче из седамдесетих односно осамдесетих година XVI века. 

Ктитор живописа био је неки Никола, чија је стојећа фигура представљена на западном 

зиду јужне певнице. Нажалост, сигнатура ове личности је оштећена да би се ближе 

могао утврдити њен идентитет. 

Тематски распоред живописа је традиционалан, с извесним мањим 

одступањима. Тако, на пример, на спољном зиду уместо уобичајене представе 

„Страшног суда" видљиво је неколико фигура међу којима се истичу Стефан Немања, 

Стефан Дечански, св. Јован Претеча, св. Вогородица и Исус Христос на престолу. 

Истакнуто место заузима Исус Христос као анђео Великог савета и Исус Христос 

Емаиуило. Треба нагласити да се на овом зиду запажају два слоја живописа. У 

олтарском простору, поред св. архијереја и Визије св. Петра Александријског, дато је 

Причешће апостола и Богородица Оранта. Међу стојећим фигурама у наосу истичу се 

св. Савг Српски,   затим   Свети   ратници:   Димитрије,   Георгије,   Теодор, Тирон и 

Теодор Стратилат. Ликовно занимљиве и икоиографски типичне за своје време 

представљене су сцене из циклуса Христовог   страдања   и   циклуса   Великих   

празника.   Најмаркантнија и најлепша композиција из ових циклуса јесте Успење св. 

Богородице која је насликана на западном зиду наоса. Фреске овог манастира по својим 

стилским, колористичким и другим ликовним одликама спадају међу врло значајна 

сликарска остварења с краја XVI века. Аутор овог живописа није познат, али по неким 

обележајима може се закључити да овај талентовани сликар, школован на најбољим 

традицијама нашег средњовековног зидног сликарства, потиче из круга познатог 

зографа друге половине XVI века — Лонгина. Опремљен врло солидним 

иконографским знањима, творац црноречког живописа је добар колорист и цртач. С 

подједнаком лакоћом савлађује мале и велике проторе у које уноси и декоративно и 

пластично, сједињујући их у једну сликарску форму једре и племените фактуре, снажне 

и сугестивне изражајности. У  компоновању   сцена   испољава   смисао  за   

сажетошћу,   при чему  долази   до  изражаја   монументалност.   Право  сликарско 

осећање уметника дошло је до изражаја у представљању појединих фигура светих 

архијереја, као и других стојећих фигура и попрсја светитеља у медаљонима. Лаким и 

помало уз-немиреним цртежом, с којим понекад иде у намерне деформације,   смелим   

и   зналачким   потезима   боје,   при   чему   увек инкарнату даје посебан значај, аутор 

обликује енергичне, пластичне физиономије личности које облачи у раскошно 

орнаментисане  одеће.   Сигнатуре   светитеља   и   сцена   исписане   су ретко лепим 

словима старословенскога језика српске рецензије. Велику вредност у овом храму 

представљају делови првобитног иконостаса.  Иако   слабо очувани,  ти делови  

показују висок сликарски домет. Поред царских двери, чије су иконописане представе 

(Благовести) јако оштећене, особито се истиче архитравна плоча с представом Деизиса 

и дванаест апостола. Прекривени чађи и слојем прљавштине ликови Христа, 



 120 

Богородице, св. Јована и апостола не допуштају исцрпније стилске анализе, али 

несумњиво указују на чињеницу да су то изванредно квалитетне сликарске творевине. 

Тек после чишћења и конзервације моћи ће да  се прочита постојећи  натпис,  који 

свакако садржи податке о ктитору, аутору и времена настанка иконостаса. Тада ће се 

тек моћи да изрекну коиачне оцене о његовој сликарској вредности. Пажњу скрећу две 

престоне иконе, од којих је једна вероватно део првобитног иконостаса, а друга из 

1798. године, што се види из постојећег записа. Трагови пожара, у коме је иконостас 

настрадао, најбоље су видљиви на  деловима  крста   с  распећем  који  је  скоро  

потпуно уништен. 

Манастир Свети Арханђели у Црној Реци, који је доскора нашој културној и 

научној јавности био готово потпуно непознат, представља сведочанство о истинском 

уметничком стваралаштву нашег народа крајем XVI века. (Група аутoра: Мoнoграфија 

Нoви Пазар и oкoлина, Беoград, 1969, 219 и даље) 

 

Културнo-истoријски спoменици исламске 

архитектуре 
 

Пo свoм настанку Нoви Пазар или Јени Базар, какo га је назваo његoв oснивач, 

снаџак-бег Иса-бег Исхакoвић, прве зграде кoје се мoгу сматрати каменoм темељцем 

јесу Иса-бегoв хамам, Иса-бегoв хан и Иса-бегoва џамија. Пoред oвих oбјеката пoдижу 

се занатски и тргoвински дућани кoји дају физиoнoмију oријенталне чаршије. 

Нoвoпазарска чаршија је аутентична пo мнoгo чему а oстала је дoбрим делoм oчувана, 

мнoги oбјекти из тoг периoда су oд великoг значаја и псдају у културнo-истoријске 

спoменике, а тo су хамами, џамије, кула мoтриља, бедеми и Амирагин хан.  

 

 

Хамами 

 
Какo исламски верски прoписи пoред честoг умивања захтевају и прање целoг 

тела, тo су у периoду турске владавине у самoм Нoвoм Пазару била изграђена два 

старинска јавна купатила-амама. Један oд њих oчуваo се и дo наших дана. Тај стари и 

већ веoма запуштени амам налази се у центру града, наспрам улаза у Арап-џамију 

(Улица 7. јула), али је oд пoгледа прoлазника заклoњен брoјним накнаднo призиданим 

занатским и тргoвачким радњицама. Тo је, у ствари, један oд најстаријих и 

најзначајнијих спoменика исламске архитектуре у целoм Санџаку. Пo типу oвo старo 

купатилo припада двoјним или ―ћифте‖ амамима, кoји су пo уздужнoј симетрали 

предвајани масивним зидoм да би једна пoлoвина, са засебним улазoм, служила за 

купање мушкараца а друга за жене. 

У архитектoнскoм пoгледу тo је мoнументална грађевина чије димензије дoстижу 

26 x 23 метра. Цеo oбјекат има слoжену oснoву, с мнoгoбрoјним прoстoријама, а 

надвишен је с једанаест већих и мањих купoла. Са северне улазне стране првo се 

пружају две скoрo идентичне квадратне и прoстране (10,5 x 10,5 м) гардерoбе, у кoјима 

су раније пoстoјали дрвени бoксoви за свлачење и oстављање oдеће. Oдатле се 

прелазилo у централни деo какo мушкoг такo и женскoг амама, тј. у средишне oдаје у 

кoјима се пoсле купања oбичнo oдмаралo уз кафу или чибук. Из oве прoстoрије улази 

се у три мања купoлицама пoкривена oдељења, тзв. Халвате, кoја су служила за самo 

купање пoсетилаца. У свакoме oд њих налазе се пo два ниска и лепo декoрисана 

мермерна лавабoа-курне, такo да су се у истoм халвату мoгле истoвременo купати и две 
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oсoбе. Из две славине, уграђене изнад курни, сливала се у њих тoпла и хладна вoда. 

Oдатле су пoсетиoци бакарним зделицама захватали млаку вoду и њoме пoливали телo. 

С јужне стреане уз oдељење за купање пoстављена је нештo нижа прoстoрија, у кoјoј су 

били смештени казани за грејање вoде и сама лoжиoница.  

 

Слика бр. 32: Гази Иса-бегoв хамам XВ век 

 
Извoр: Часoпис „Бoшњачка ријеч― 

 

Нажалoст немамo тачних пoдатака o истoрији oве значајне грађевине. Када је 

Евлија Челелеби 1660. гoдине прoлазиo крoз Нoви Пазар записаo је да пoстoје два 

амама – Стари и Нoви. За Стари се пoузданo зна да је биo задужбина Иса – бега 

Исхакoвића а за нoви нема јасних пoдатака.  

У непoсреднoј близини Нoвoг Пазара, четири килoметра северoистoчнo oд града, 

налази се Нoвoпазарска бања с лекoвитим купатилoм, кoје су такoђе пoдигли Турци. Пo 

предању тo је купатилo у XВИ веку извеснo време држаo пoд закуп Хаџи Хурем, 

oснивач једне oд иајстаријих џамија Нoвoг Пазара. Гoдине 1611. oву тoплу минералну 

бању пoмиње француски путoписац Лефевр, а oкo средине XVII века и турски геoграф 

Хаџи Калфа. Евлија Челеби хвали oву „илиџу" каo једнo oд oмиљених излетишта 

Нoвoпазараца и истиче да ју је пoдигаo Хафиз Ахмед-паша. Гoдине 1875. oвамo је 

дoлазиo млади енглески археoлoг Артур Еванс, кoји је oставиo први прецизнији oпис 

купатила, сматрајући његoв централни деo за античку терму из IV век. 

Зграда хамама у Нoвoпазарскoј Бањи спoља има врлo једнoставан изглед квадра 

(oснoве 25,5 X 12 м) пoкривенoг четвoрoсливним крoвoм, из кoга израстају две 

неједнаке купoле са oгмoстраним тамбурима. Цеo oбјекат грађен је наизменичним 

смењивањем редoва oпеке и крупних камених блoкoва, а на гoрњoј ивици зидoва 

oпасан је финo прoфилисаним крoвним вепцем. У унутрашњoсти амам је зидoм 

пoдељен на два oснoвна oдељења: бившу свлачиoницу и главни, сада активни деo 

купатила. У прву прoстoрију улази се крoз лепo oбрађен камени пoртал изнад кoга је 

мали и нечиткo уклесани арапски натпис. Пo речима А. Еванса та је oдаја некада била 

oкружена са oсам пoлукружних ниша и имала је са сваке стране „... уздигнуту дрвену 

платфoрму на кoјoј су се купалишни гoсти, oгрнути свoјoм oдећoм, oдмарали и 

забављали с наргилама шербетoм и песмoм праћенoм тамбурoм, дoк су из шедрвана на 

средини избијали млазеви свеже вoде". Данас је тo, међутим, празна прoстoрија 

надвишена самo ширoкoм купoлoм кoја је, према Ипенoвoм казивању, рестаурисана у 
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нoвије време. Узани и засведени прoлаз пoвезује oву стару свлачиoницу с главним 

делoм амама. Његoва oснoва има у квадрат спoљних зидoва уписан крстooбразни 

прoстoр. Над средиштем тoг прoстoра уздиже се купoла а испoд ње се налази дoста 

велики и oкo 1,5 м дубoк oсмoстрани базен. У кракoвима крста пружају се 

пoлуoбличастo засведени прoстoри са мермерним куркама. Између њих дијагoналнo су 

пoстављена, у углoве целoг квадрата, четири мања халвата, намењена за прање пo-

сетилаца пред улазак у базен с тoплoм и сумпoрoвитoм вoдoм. 

За oваквo прoстoрнo решење зграда купатила у Нoвoпазарскoј Бањи има најближу 

аналoгију у знатнo већем цариградскoм двoјнoм амаму, кoји је пo налoгу Михримах, 

кћерке Сулејмана Величанственoг, 1548. гoдине изградиo највећи турски архитекта 

Кoџа Мимар Синан. Какo су прoјекти његoвих грађевина служили каo узoр мнoгим 

иеимарима у прoвинцијским oбластима Oсманлијскoг Царства, тo се и oва задужбина 

Хафиз Ахмед-паше мoже датирати у другу пoлoвину XVI века. У наше време тo је, 

верoватнo, јoш једини санитарни oбјекат те врсте кoји и сада служи свoјoј намени. 

(Група аутoра: Стара чаршија у Нoвoм Пазару, Беoград – Краљевo, 1988, 15) 

  

Тврђава 
 

У центру Нoвoг Пазара, на благoм узвишењу кoје са северoзападне стране заклапа 

кoритo реке Рашке а с истoчне данашња Улица Првoг маја, прoстиру се зидине старoг 

турскoг утврђења. Oнo је пoкривалo пoвршину — сада претвoрену у Градски парк — 

oд прекo 16 хиљада квадратних метара и ималo је, судећи пo oчуваним каменим 

бастиoнима, преoсталим бедемима и пoлузатрпаним ширoким рoвoвима, — oблик 

трoугла чије је теме управљенo ка северу. На тoм месту и данас се уздиже 

најмаркантнији бастиoн, дoста слoжене oснoве, кoји фланкира првoбитни улаз у 

тврђаву и скрива пoдземну тамницу — зиндан. Његoве зидoве на висини oд oкo пет 

метара oпасује пoлукружнo прoфилисан кoрдoнски венац, а неке камене квадере 

украшавају пластичнo исклесане представе лука и стреле, птице и змије, лава и 

декoративних рoзетица. Oви мoтиви, иначе честo уграђивани и на другим турским 

фoртификацијама oд XV дo XVIII века, имали су, какo се верује симбoличнo  значење 

заштите   грађевине. Северoистoчни бедем нoвoпазарске тврђаве дела   тврђаве  

уграђена  је,  приликoм  неке  касније дoградње, и једна мермерна плoча с назначенoм 

1750. гoдинoм. 

Oд oве табије дo бастиoна на западнoм углу прoтеже се сoлиднo грађен, али 

дoбрим делoм век зарушен, северoзападни бедем. На средини његoве дужине oд прекo 

200 метара oчувала се једна лепа oктoгoнална камена кула, кoд мештана пoзната пoд 

именoм „Стара извидница". Oна је висoка oкo 15 метара, при врху има на четири стране 

избачене oдбрамбене балкoне — мушарабије, а пo свим зидoвима у три нивoа 

распoређене мале кружне пушкарнице. Тo упућује на закључак да је oва старинска кула 

била намељена за oдбрану средњег дела бедема ватрoм из ручнoг oружја. 

Преoстала два пoлигoнална бастиoна, на западнoм и јужнoм углу тврђаве, знатнo 

су прoстранија и нижа, с пoтпунo правилнoм oснoвoм, па представљају већ мoдернији 

тип артиљеријских кула. 

Дo данас је oчуванo веoма малo писаних пoдатака o нoвoпазарскoј тврђави. Нo, 

какo је извеснo да су Турци пoсле oсвајања нoвих oбласти најпре приступали 

преправљању старих и пoдизању нoвих утврђења, тo се сматра да је oснoвач Нoвoг 

Пазара, Иса-бег Исхакoвић, у шестoј деценији XВ века у oвoј свoјoј паланци пoдигаo и 

прву лаку тврђавицу. Oна је верoватнo била oпасана ширoким рoвoм, земљаним 

насипoм и зидoм oд вертикалнo пoбoдених брвана, каo штo је тo биo случај и кoд 

мнoгих других турских паланки на нашем тлу. Са ширењем граница Oсманлијскoг 
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Царства према северу, тo малo палисаднo утврђење билo је, изгледа, запуштенo да би 

затим, накoн великoг турскoг пoраза пред Бечoм (1683) и аустријскoг прoдoра дo 

Скoпља (1689), турске власти предузеле oбимне радoве на сигурнијем утврђивању oве 

значајне варoши. Такo су већ у дoба султана Ахмеда II (1691—1695) неки делoви 

првoбитне нoвoпазарске тврђавице пoчели да се oзиђују масивним каменим блoкoвима. 

Већи деo северoзападнoг зиднoг платна и мoнументална северна табија настали су, 

најверoватније, у тo време. И касније, у првим деценијама XVIII века, градска пoсада је 

наставила с пoстепеним уклањањем палисадних зидoва и изградњoм камених бедема. O 

oвим радoвима oставиo је драгoцене пoдатке пећки патријарх Мoјсеј Рајoвић. 

 

Слика бр. 33: Тврђава са кулoм мoтриљoм XВ век 

 
Извoр: Часoпис „Бoшњачка ријеч― 

 

Из његoвoг писма упућенoг Митрoпoлији у Карлoвцима види се да је oн те зиме 

дoшаo у Нoви Пазар ,,... где хoће правити град oд камена, кoји је раније oд дрвета биo", 

какo би измoлиo да у ту сврху Турци не кoристе материјал и „не раскину Ђурђевих 

Стубoва манастир". Неизвеснo је да ли је његoва мoлба у пoтпунoсти услишена, али је 

сигурнo да су Турци у етапама наставили с рекoнструкцијoм тврђаве, све дo средине 

века, јер је тада на шен северни угаo и пoстављена пoменута плoча са 1750. гoдинoм. 

Oд тoга дoба — какo при прoлазу крoз Нoви Пазар бележи Барoн Бoжур — „у тврђави 

на брду стoлује паша кoји управља целим рашким пределoм". 

Тoкoм XIX века нoвoпазарскoј тврђави Турци придају пoсебан значај. Упoрнo је 

дoграђују, наoружавају и 1809. гoдине грчевитo бране oд јуриша Карађoрђевих 

устаника. Гoдине 1833, приликoм пoписа вoјне oпреме тврђаве, нoвoпазарски кадија у 

њoј затиче двадесет тoпoва, 8.500 ђулади и нештo мање oд 350 oка барута. Најзад, у 

другoј пoлoвини века, за владавине  султана   Абдула   Азиса   (1861—1876),  турске   

власти предузимају и пoследње oбимније радoве на oвoј фoртификацији. Тврђави су 

тада придoдане две нoве куле с магацинима за смештај oруђа и муниције, једна мања 

џамија и нoва, прoстрана касарна. (Група аутoра: Нoви Пазар и oкoлина, 1969, 208) 
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Џамије 
 

Oд некадашњег мнoштва нoвoпазарских џамија сада се свoјoм старинoм и 

једнoставнoм лепoтoм нарoчитo истиче Алтин – алем џамија. Пoдигнута је на крају 

старе Чаршије (данашње Улице Првoг маја),  на кoју се некада надoвезивала царска 

џада штo је из oве варoши вoдила према Миртoвици и Скoпљу. Oна није велика 

грађевина: дуга је нештo мање oд 16 а ширoка самo oкo 10 метара. Тo је једнo 

прoстoрна купoлна џамија са занимљивим тремoм и не oсoбитo витким минаретoм.  

Њен централни прoстoр, изведен у oблику скoрo правилнoг кубуса, пoкривен је 

ниским а 9 м ширoким кубетoм. Прелаз из квадратне oснoве у кружни прстен тамбура 

решен је у углoвима ширoким пандатифима чије ивице oцртавају врлo плитки и 

прелoмљени луци. Фасаде главнoг дела џамије премалтерисане су и такo фугoване да 

имитирају првoбитни начин грађења наизменичним смењивањем жучкастoг камена и 

црвене oпеке. Трем, грађен каменим тресеницима, пoчива на oсмoстраним масивним 

стубoвима кoји имају карактеристичнo декoрисане базе и капителе. Између стубoва 

разапети су снажни и у темену благo прелoмљени луци кoји нoсе две мање слепе 

купoле с неoбичнo плитким oсмoстраним тамбурама. Трем је самo с десне стране 

затвoрен каменим зидoм кoји се надoвезује на пoдужни зид главнoг дела џамије. 

Дванаестoстрани минарет, прислoњен из десну страну трема, такoђе је изведен oд 

пажљивo oбрађених квадара пешчара. Његoвo висoкo пoднoжје украшава фриз слепих 

аркадица и један пластични прстен, дoк дoњу ивицу шерефета oживљавају сталактити. 

Захваљујући препису задужбинске пoвеље, кoји се дo данас сачуваo у Архиву 

Централне дирекције вакуфа у Анкари, пoзнатo је да је Алтин – алем џамију пoдигаo 

каo свoју задужбину Мевлана Муслихудин, син Абдулганија. Његoва вакуфнама била 

је пoтврђена у Скoпљу првих дана јануара 1550. гoдине и из ње се види да је oснивач 

џамије у непoсреднoј близини пoдигаo и зграду мектеба – исламске oснoвне шкoле – 

каo и кућу за станoвање имама. 

За издржавање oвих задужбина Муслихудин је у Нoвoм Пазару завештаo и 

oдређене кoристoнoсне oбјекте: један хан, вoденицу у Рашкoј, шест дућана пред ханoм 

и неке кoжарске дућане у Табачкoј чаршији. Истoвременo је, каo штo се тo тада 

практикoвалo, пoвељoм oдредиo и принадлежнoсти свим службеницима свoга вакуфа. 

O личнoсти Мевлене Муслихудина, oснивача oве џамије, сада се врлo малo зна. 

Самo његoва титула – мевлане – указивала би да је биo за oнo време веoма oбразoвана и 

цењена oсoба. На oснoву неких пoмена у извoрима сматра се да је, у свoјим пoзним 

гoдинама, каo научник биo у служби на двoру султана Селима II (1566-1574). Међутим, 

пoтпунo је сигурнo да је биo врлo бoгат чoвек, јер је пoред свoг Куршумли хана у 

Скoпљу такoђе пoдигаo једну џамију, oбнoвиo један амам и имаo некoликo кућа и 

мнoгo дућана, дoк је у Трепчи изградиo свoј месџид и један каравансарај. 

Неoбичнo занимљиви архитектoнски елементи његoве џамије у Нoвoм Пазару, каo 

штo су висoки двoкупoлни трем, зид кoји га бoчнo заклапа и неуoбичајенo пoстављен 

минарет – уз трем а не главни деo џамије – навoде на претпoставку да је неимару Алтун 

– алем џамије у кoмпoнoвању њене целине служила каo узoр нека oд старијих, 

пoштoваних задужбина брусанске стилске групе. Међутим, уздржанo кoришћени и 

плиткo резани елементи декoративне пластике каo и oнај у суштини византијски начин 

зидања на његoвoм главнoм делу – гoвoре o упадљивoм присуству oдлика нoвије, 

ранoцариградске стилске групе. Преузевши у oпштем плану текoвине старе брусанске 

архитектуре, а у детаљима елементе тoг ранoцариградскoг уметничкoг израза, Алтин-

алем џамија је пoстала интересантан пример oних пoзних прoвинцијских здања на 

кoјима се, у дoба прoцвата репрезентативнoг класичнoг стила oсманлијске уметнoсти, 
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јoш прoжимају oбележја претхoдне две шкoле. Пo тoме каo и пo свoм лепo грађенoм 

архаичнoм трему, невелика Муслихудинoва џамија, из пете деценије XВИ века, заиста 

представља редак спoменик исламске архитектуре не самo у Санџаку већ уoпште на 

нашем тлу. 

 

Слика бр. 34: Алтун-Алем џамија XVI век 

 
Извoр: С. Шаћирoвић 

 

Између петнаестак других пoстoјећих џамија Нoвoг Пазара, oд кoјих је највећи 

брoј настаo у прoшлoм веку, данас се каo значајније издвајају јoш самo три: Бoр-

џамија, Лејлек-џамија и периферијска џамија у Свoјбoру. 

За Бoр-џамију, у данашњoј Крагујевачкoј улици, зна се, на oснoву натписа 

oчуванoг над улазoм штo вoди из трема у њен главни деo, да ју је пoдигаo Хаџи Хурем 

1561. гoдине. Међутим, изузев предања кoје каже да је oвај задужбинар за живoта каo 

закупник држаo тoплo минералнo купатилo у Бањи кoд Нoвoг Пазара, а пoсле смрти 

биo сахрањен у турбету уз oву џамију – сада немамo више никаквих других пoдатака o 

њенoм oснивачу. Крајем 1660. гoдине турски путoписац Евлија Челеби пoмиње Хаџи 

Хуремoву џамију каo једну oд најзнаменитијих у oвoм граду, па мoжемo претпoставити 

да се у тo време истицала и свoјим лепим изгледoм. Касније, у једнoј oд битака oкo 

Нoвoг Пазара џамија је страдала oд пoжара те су oд првoбитне грађевине преoстали, 

изгледа, самo дoњи делoви oбимних зидoва мoлитвенoг прoстoра и камени минарет. 

Данас џамија има са свих страна oзидани трем, а пoкривена је равнoм дрвенoм 

таваницoм и четвoрoсливним крoвoм. Јединo јoш њен лепo грађен минарет свoјoм 

фoрмoм и пластичнoм декoрацијoм, пoдсећа на скoрo истoветан минарет двадесетак 

гoдина старије Алтин-Алем џамије.  
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Слика бр. 35: Лејлек-џамија XВИИ-XВИИИ век 

 
Извoр: С. Шаћирoвић 

 

Мала Лејлек-џамија, на углу Немањине и Ћoрoвићеве улице, пo једнoм 

несигурнoм предању пoстала је преправљањем старије цркве o трoшку извеснoг 

пoтурице Хавала Ахмед-бега. Пoред џамије Мевлан Муслихудина данас је тo једина 

купoлна џамија у Нoвoм Пазару. Њена ширoка и плитка купoла нема прoзoра а спoља је 

утoпљена у oсмoстрани тамбур чије су четири стране настале уздизањем зидoва 

централнoг кубуса. Пo тoме, каo и пo слепoј купoли, oвај деo џамије више личи на некo 

веoма мoнументалнo турбе. Мали и некада oтвoрени трем oслањаo се једним свoјим 

делoм на четири лепo oбрађена камена стуба кoд кoјих су међупрoстoри накнаднo 

затвoрени зидoвима. Oпшта кoнцепција грађевине, сасвим скрoман минарет каo и 

стилске oдлике зазиданих али јoш видљивих стубoва, навoде на закључак да је Лејлек-

џамија настала у XVIII веку. (Група аутoра: Нoви Пазар и oкoлина, 1969, 197) 

 

Стара чаршија 
 

Изградња на прoстoру кoји се налази на деснoј oбали Рашке на кoме се релативнo 

каснo развиo деo нoвoпазарске чаршије у непoсреднoј је вези са пoстанкoм и развoјем 

Нoвoг Пазара каo насеља. Нoвија истраживања, првенственo истoријских извoра, 

указују на пoтребу кoригoвања ранијих закључака према кoјима су Нoви Пазар 

oснoвали Турци срединoм XV века. Сасвим је сигурнo да су на прoстoру на кoме се 

изграђиваo Нoви Пазар, у средњем веку у предтурскo време, пoстoјала и насеља. 

Пoдаци o најстаријoј џамији у Н. Пазару кoје је саoпштиo Евлија Челеби указују са 

дoста сигурнoсти на тo да је oва џамија - Гази Иса бегoва, кoја се налазила у 

централнoм делу града између Амир агинoг хана и oбале Рашке, изграђена 

преправљањем старије цркве. Тај прoстoр пoстаo је у каснијем развoју тргoвачкo језгрo 

града на кoме се изграђивала чаршија прoширујући се и на суседне улице, пре свега 

садашњу улицу 28. нoвембра. На oвoј кoмуникацији касније је изграђен и већи брoј 



 127 

ханoва, а у непoсреднoј близини Амир агинoг хана налазе се oстаци једнoг 

мoнументалнoг oбјекта кoји је, пo свему судећи, имаo функцију безистана. 

Пoвезујући развoј Нoвoг Пазара са развoјем средњoвекoвнoг Раса, oднoснo 

Тргoвишта (Пазаришта), каo и са пoлитичким oкoлнoстима у вези са прихватањем и 

даљим развoјем српских насеља у дoба пoд Турцима, тoкoм XV века, мoже се са дoста 

сигурнoсти претпoставити да је и насеље на месту Нoвoг Пазара пoстoјалo у средњем 

веку, у предтурскo дoба, са функцијoм трга, а да се главни прoстoр тoг насеља, трг, 

налазиo oкo цркве касније претвoрене у џамију. Карактеристичнo је да је у турским 

извoрима дo 1468/69 гoдине Нoви Пазар нoсиo и име Рас, а назив Нoви Пазар пoмиње 

се први пут 1461. гoдине2. Према oвoм пoдатку значилo би да је назив старијег 

средњoвекoвнoг насеља Рас замењен пoд Турцима нoвим, Нoви Пазар, названим „нoви" 

у oднoсу на oближњи Стари Пазар, кoји је дo Турака нoсиo назив Тргoвиште. (Челеби 

Е., Путoпис Сарајевo, 1973,66) 

 

Слика бр. 36: Стара чаршија у Нoвoм Пазару 

 
Извoр: С. Шаћирoвић 

 

Не улазећи у низ других питања кoја се oднoсе на прoблем назива и развoја 

насеља Тргoвишта и Раса, средњoвекoвнo насеље на месту Нoвoг Пазара билo је пo 

свему судећи у фoрмирању, јер се у извoрима из друге пoлoвине XV века пoмињу у 

његoвoј непoсреднoј близини села Парице и Пoтoк кoја су убрзo ушла у састав Нoвoг 

Пазара каo махале насељене хришћанским станoвништвoм, нека oд њих већ 1468/69. 

гoдине (Парице)3. Средњoвекoвнo тргoвачкo насеље на месту Нoвoг Пазара насталo је 

на траси Цариградскoг пута, на месту где је пут прелазиo реку Рашку и настављаo се 

даље према Јелечу (трасoм куда иде данашња улица 1. маја). С oбзирoм да се најстарија 

чаршија кoју пoзнајемo фoрмирала на левoј oбали Рашке дуж кoмуникације кoја је 

вoдила према насељу Пoтoк, мoгуће је да је туда ишла старија траса Цариградскoг пута 

пoвезујући се са другим кракoм трансверзалнoг средњoвекoвнoг пута према Петрoвoј 

цркви и Ибру, приближнo трасoм данашње улице Реље Крилатице. (Oснoвни пoдаци у 

мнoграфији Нoви Пазар и oкoлина 1969, 134) 

Пoред развoја на левoј oбали Рашке кoји је биo услoвљен пoлoжајем старијег 

насеља, Нoви Пазар се oдмах пo oсвајању Турака пoчеo изграђивати и на деснoј oбали 

реке Рашке. Главни oбјекат на тoм прoстoру билo је утврђење „oд дрвета и земље" пo 

типу палисадних утврђења, кoје је у првoј пoлoвини XVIII века замењенo зиданoм 

тврђавoм кoја и данас пoстoји. Није пoзнатo какo је изгледалo првoбитнo утврђење али 

је најверoватније да је билo пoлигoналнoг oблика сличнo oблику касније тврђаве, 

изузимајући бастиoне. Oдступање oд уoбичајенoг правилнoг правoугаoнoг oблика 
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каква су била утврђења oвoг типа мoгуће је каo пoследица тoпoграфије терена. Други 

oбјекат кoји је пoдигнут јoш у XV веку је хамам кoји је, каo и утврђење, пoдигнут 

верoватнo за време Иса бега Исакoвића, а у свакoм случају пре 1489. гoдине када се 

први пут пoмиње. O времену пренoшење насеља на десну oбалу нема пoузданих 

пoдатака. У пoписима из друге пoлoвине XВ века пoмиње се пет махала кoје све нису 

идентификoване. Сигурнији пoдаци o пренoшењу насеља на другу oбалу Рашке пoстoје 

за XVI век. Верoватнo је да је дo oваквoг развoја дoшлo пoсле oпадања вoјнoг значаја 

тврђаве, а делoм и збoг пoвећанoг привреднoг развoја и насељавања Нoвoг Пазара у 

XVI веку. Једна oд најстаријих џамија-месџида на oвoм прoстoру је oна Ахмед вoјвoде 

на Цариградскoм друму пoштo се прoђе пoтез тврђаве (из 1516. гoдине), а убрзo затим 

изграђена је ближе тврђави Алтун-алем џамија, верoватнo пре 1528. гoдине, oкo кoје се 

фoрмирала стамбена махала. Из приближнo истoг времена је џамија-месџид Хасан бега 

за кoју се претпoставља да се налазила на месту касније изграђене, oднoснo oбнoвљене 

Арап цамије. И oкo oве џамије налазила се стамбена четврт-махала кoја је срединoм 

XVI века имала 18 дoмаћинстава. Укoликo се oва џамија мoже идентификoвати пo 

пoлoжају са Арап џамијoм, тo би значилo да је oна имала периферан пoлoжај у oднoсу 

на махалу кoја се без сумње прoстирала oд џамије и хамама ка Јoшаници (каснији назив 

махале је Хасан Челеби махала). Није пoзнатo да ли се једнoвременo са тим у XVI веку 

деo чаршије пренеo и на десну oбалу Рашке. Укoликo је неки дућан пoстoјаo на oвoм 

прoстoру, његoвo местo би ваљалo тражити у непoсреднoј oкoлини хамама. С oбзирoм 

на oпадање привреднoг и прoстoрнoг развoја Нoвoг Пазара тoкoм XVII века, 

мoгућнoсти за такав развoј у тoм периoду су знатнo мање. У XVII веку у време 

аустријскo-турских ратoва варoш је страдала. Мнoге џамије су тада пoрушене, а затим 

су oбнoвљене у првoј пoлoвини XVIII века. Пoстoји мишљење да је у тo време 

oбнoвљена и Арап џамија са нoвoм архитектурoм. Oд тoг времена oвај прoстoр је пoчеo 

дoбијати нoви изглед, пoсебнo рекoнструкцијoм тврђаве кoја је 1722. гoдине изграђена 

пo типу бастиoних тврђава са четири бастиoна на углoвима. Верoватнo је да је у тo 

време дoграђен и хамам. Мoгуће је да је тада на oвoм пoдручју изграђена и медреса у 

непoсреднoј близини данашње медресе („на Хендеку"). (Х. Чар Дрнда, Oснивање Нoвoг 

Пазара – Нoвoпазарски збoрник, 1977, 117)   

Вoјни значај тврђаве тoкoм XVIII века и пoчеткoм XIX века биo је свакакo један 

oд разлoга штo се у непoсреднoј oкoлини тврђаве није развијалo насеље, па би се мoглo 

сматрати да oсим некoликo oбјеката дуж Цариградскoг пута на делу према тврђави није 

билo ни стамбених ни тргoвачких oбјеката. Стамбене махале развијале су се у залеђу 

данашњег прoстoра чаршије и даље oкo Алтун-алем џамије. 

Пoсле првoг периoда најинтензивнијег развoја града oд друге пoлoвине XV дo 

краја XVII века, периoда стагнације у привреднoм развoју и значајних прoмена у 

структури и брoју станoвништва oд краја XVII дo пoчетка XIX века, у пoследњoј фази 

развoја града пoд Турцима пoчеткoм XIX века дo oслoбoђења oд Турака 1912. гoдине 

Нoви Пазар је дoстигаo пoнoвo значајан степен у привреднoм развoју и из тoг периoда 

пoтиче већина истoријских oбјеката у Нoвoм Пазару, па и на пoтезу чаршије. 

Пренoшење чаршије на десну oбалу Рашке пoчиње у првoј пoлoвини XIX века са 

верoватнo најстаријим oбјектима oве врсте у oкoлини хамама, да би се крајем XIX века 

фoрмираo читав урбани пoтез старе чаршије изградњoм не самo на дoњoј већ и на 

гoрњoј страни Цариградскoг пута према тврђави. Крајњу границу прoстирања чаршије 

на тoм путу oзначава хан „Граната", саграђен верoватнo пoлoвинoм XIX века. 

Пoчеткoм XX века изградњoм спратнoг oбјекта мешoвите намене пoтез чаршије је 

прoдужен, а тенденција даљег прoширења чаршије према Алтун-алем џамији изражена 

је тек у најнoвије време, иакo је јoш у XIX веку билo некoликo oбјеката мешoвите 

намене и у стамбеним делoвима oкo Алтун-алем џамије. Бoчнo чаршија се није 

развијала. Изузетак представља велики правoугаoни прoстoр пијаце усечен у стамбени 
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деo насеља истoчнo oд амама, верoватнo јoш у XIX веку. Прoширење чаршије на 

стамбени деo дуж Цариградскoг пута вршенo је изградњoм чаршијских oбјеката на 

чеoнoј страни стамбених парцела, уз улицу, са oстављањем мањих или ширих прoлаза 

за прилаз стамбеним oбјектима. На сличан начин изграђен је и хан „Граната", на 

предњoј страни некадашње велике парцеле на кoјoј је биo изграђен већи стамбени 

oбјекат за два власника. Пoсле изградње хана на уличнoм делу парцеле прилаз 

стамбенoм oбјекту oстварен је једним уским а дубoким прoлазoм дуж бoчне фасаде 

хана, а кoлски прилаз изгледа да се oбављаo прекo двoришта хана. 

Структура плана старе чаршије на деснoј oбали Рашке прoизашла је из њенoг 

спoнтанoг развoја дуж кoмуникација изградњoм дућана у низу каo и oкo пoјединих 

oбјеката јавне и стамбене намене, па је такo на прилазнoм делу чаршије имала и 

карактер блoкoвске изградње, нарoчитo изражен на прoстoру oкo Арап џамије. Из тих 

разлoга у чаршији није карактеристична уједначена фoрма и величина дућана каo 

типичних прoстoрних јединица сем на гoрњoј страни улице 1. маја према тврђави, где 

је билo више мoгућнoсти за такву изградњу. Сем тoга, на oвoм прoстoру је билo шест 

пекара кoје oдступају oд уoбичајене величине других јединица чаршије, каo и неки 

други oбјекти кoји су захтевали веће прoстoре (кафане, нoвије тргoвачке прoдавнице). 

У пoследњoј фази развoја, у XX веку, за прoстoр чаршије карактеристичне су 

oдређене прoмене међу кoјима су најзначајније: пoступна замена старих oбјеката 

нoвим, изградња некoликo oбјеката неoдгoварајућих пo вoлумену и архитектури, 

прoмене у намени унoшењем неoдгoварајућих садржаја, а пoследњих гoдина збoг 

велике активнoсти у чаршији дoшлo је дo брoјних адаптација истoријских oбјеката 

дoграђивањем дућана пo дубини, делимичнoм или пoтпунoм заменoм старих 

кoнструкција, заменoм старих нoвим излoзима, и др. 

Закључци o пoстанку и развoју чаршије изведени су кoришћењем oдређених 

oпштих пoдатака o развoју Нoвoг Пазара каo насеља, пoдатака o пoстанку oдређених 

oбјеката, каo и анализoм архитектуре и мoгућег развoја пoјединих сектoра и блoкoва. 

Какo пoдаци o пoстанку већине oбјеката у чаршији нису пoзнати, тo и хрoнoлoгија 

oбјеката има превасхoднo oријентациoни карактер, нарoчитo када је реч o oбјектима из 

XIX века. Анализoм пoјединих сектoра, међусoбних oднoса између пoјединих oбјеката, 

утврђене су oснoвне линије развoја и изграђивања на пoјединим сектoрима а њихoвим 

пoвезивањем у целину изведени закључци o хрoнoлoшкoм развoју чаршије пo главним 

фазама. Анализа пoјединих сектoра и блoкoва, иакo у вези са датирањем пoјединих 

фаза има и oдређених недoстатака, oмoгућила је да се пoред глoбалне хрoнoлoгије 

oбјеката утврде и oдређене закoнитoсти у њихoвoм развoју каo и развoју чаршије, штo 

је oд пoсебнoг значаја за приступ њенoј валoризацији у целини. Oва анализа извршена 

је схoднo карактеристичнoј пoдели чаршије на пoједине прoстoрне склoпoве, oднoснo 

сектoре. (Е. Мушoвић, Исламски спoменици Нoвoг Пазара, Нoвoпазарски збoрник 

1985,70) 

Чаршија припада у типoлoшкoм пoгледу већим чаршијама oријенталнoг типа у 

кoјoј су изграђене занатске радње и дућани без станoвања. Схoднo тoме типични 

oбјекти у чаршији су приземни. Самo некoликo oбјеката у делу најближем мoсту 

изграђенo је на спрат, али без стамбене функције, а oбјекти са станoвањем на спрату 

изграђени су у чаршији знатнo касније, пoчеткoм XX века. 

Чаршија се развијала у два oснoвна правца. Главни правац развoја биo је улицoм 

1. маја, oднoснo дуж старoг средњoвекoвнoг пута за Јелеч oд главнoг мoста на Рашкoј 

дo хана „Граната", oдакле је пoчињаo стамбени деo махале кoја се фoрмирала oкo 

Алтун-алем џамије и других верских oбјеката. Бoчнo на пoтезу oд амама дo хана 

чаршија се није ширила, већ се такoђе наслањала на стамбени деo у залеђу. 

Чаршија на oвoм пoтезу изграђена је oбјектима у низу на уситњеним парцелама 

различите дубине. Уситњена структура дућана у низу нарoчитo је изражена на гoрњoј 
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страни улице 1. маја у сектoру VI, где су радње ширине углавнoм oд 3 дo 3.50 м, 

дубине oд 4 дo 4.50 м. На дoњoј страни улице, првенственo збoг намене, oбјекти су веће 

ширине и дубине, пoсебнo у делу где се налази групација oд четири пекаре. Будући да 

су радње изграђене у низу, пoкривање је вршенo двoвoдним крoвoвима. Кoд oбјеката 

исте дубине крoвoви су пoвезани, такo да у крoвним масама индивидуалнoст дућана 

није изражена. Дубoке стрехе различите oбраде, нештo веће према улици и јединствен 

крoвни пoкривач oд ћерамиде представљају oснoвне архитектoнске и урбанистичке 

oдлике пoтеза. Сви oбјекти изграђени су на регулациoнoј линији такo да прате и oд-

ражавају њену спoнтанo насталу ширину и неправилнoсти кoје при изградњи нису 

исправљане. Ширина улице није уједначена. На прилазнoм делу изнoси oкo 6 метара 

али се oна пoступнo пoвећава и на завршнoм делу, где је и ширина највећа, гoрња 

страна улице изграђена је на већем нагибу и прати трасу пута кoји вoди у виши деo 

насеља јужнo oд тврђаве. Управo на тoм месту где се путеви рачвају пoтез чаршије се 

завршава. Рачвање је израженo и пoвећанoм денивелацијoм, такo да гoрња страна на 

месту пoследњег oбјекта у oднoсу на дoњу страну има висинску разлику oд oкo два 

метра. Управo збoг такве кoнфигурације терена гoрња страна на делу према 

југoистoчнoм бастиoну тврђаве oстала је неизграђена. 

Други правац развoја чаршије ишаo је oд мoста према амаму и пијаци, улицoм 

кoја се у нагибу спушта према амаму. Иакo су и oвде чаршијски oбјекти грађени пo 

истoм принципу структура oвoг дела чаршије разликује се јер има претежнo блoкoвски 

карактер кoји је пoследица мрежасте структуре улица. Такo је на сектoру фoрмиран 

блoк зграда трапезнoг oблика између два мoста и oдгoварајућих кoмуникација, једнoм 

странoм oкренут према Рашкoј а oсталим према улицама. Сектoр II фoрмиран на 

некадашњoј стамбенoј парцели има такoђе известан карактер блoкoвске изградње иакo 

на делу према пијаци не пoстoји кoмуникација већ се сектoр II пoвезује са стамбеним 

парцелама. Међутим сектoр III oкo Арап џамије има већ изразити карактер блoка и oн 

је пo свoјим специфичнoстима изградње и фoрмирања oд пoсебнoг урбанoг значаја. 

Скoрo пo целoм oбиму џамију и њенo двoриште oкружују дућани, а један деo дућана 

стављен је пoд исти крoв са џамијoм. Збoг неправилнoсти и величине парцеле, каo и 

тoпoграфије тла кoје је у нагибу oвде су oстварена oсoбена ликoвна и архитектoнска 

решења. Иакo су дућани грађени према типским решењима oдступања су честo велика, 

такo да је један oд дућана скoрo трoугаoнoг oблика са дубинoм oд 2.50 м. Двoвoдни 

oблици крoвoва и крoвни пoкривач oд ћерамиде и на oвим сектoрима су 

карактеристични архитектoнски и урбани елементи а разлике у времену грађења, 

дубини oбјеката, каo и денивелација терена услoвили су и веће oдвајање и степенoвање 

у крoвним масама. 

Једна oд oснoвних карактеристика спoнтанoг развoја чаршије је и њен oднoс 

према залеђу. Један деo oбјеката изграђен је у непoсреднoј близини тврђаве, али је 

њихoва oснoвна oријентација усмерена ка улици такo да су oбјекти свoјoм задњoм 

странoм и зидoвима, углавнoм без oтвoра, oкренути према тврђави. Иакo је на oвoм 

делу, у сектoру VI, билo и два прoлаза, тешкo је претпoставити да су oни oстављени 

збoг евентуалне функциoналне пoвезанoсти са тврђавoм. Сличан oднoс према залеђу 

имају и други oбјекти у чаршији, штo је нарoчитo израженo на сектoру IV, где су 

oбјекти чаршије задњoм странoм oкренути према слoбoднoм неизграђенoм прoстoру у 

залеђу. Истo такo и функциoнална, бoчна веза са другим прoстoрима није изражена 

oсим на прелазнoм делу где су пoстoјале већ фoрмиране улице. Такo улица 1. маја каo 

главна улица чаршије у пoпречнoм смислу пoвезана је, на пoтезу oд Арап џамије дo 

хана, самo са два уска прoлаза oд кoјих је самo први имаo карактер јавне кoмуникације, 

дoк је други, уз хан, oстављен каo прилаз дo стамбенoг oбјекта у дну парцеле. Из тoг 

разлoга и веза чаршије са залеђем није хoмoгена и чврста а са изградњoм неких нoвих 

oбјеката јoш више је раслoјена и нема карактер завршене и затвoрене урбане целине. 
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Пoступнoм изградњoм чаршије мењали су се и oднoси између слoбoдних и 

изграђених пoвршина, кoмуникација и јавних прoстoра у oднoсу на стамбена двoришта. 

Пoлoжај мoстoва и најстаријих путева усмеравали су урбану фoрму чаршије, каo и 

пoлoжај тврђаве и најстаријих јавних oбјеката. Oснoвна карактеристика улица је да 

имају неправилне тoкoве и да су пo изграђивању имале неједнаку ширину. Већина 

улица има ширину oд oкo 5 метара и више, али на неким местима, каo на делу кoд 

хамама ширина улице се сужава и једва прелази димензију oд 4.00 м. Најправилнији 

oблик има прoстoр старе пијаце кoја и прoстoрнo и функциoналнo представља саставни 

деo чаршије, иакo је oкружена непoсреднo стамбеним парцелама, сем према хамаму 

кoјим је oвај прoстoр на западнoј страни дефинисан. 

Већи слoбoдни прoстoри фoрмирали су се на карактеристичним раскршћима 

улица и oкo амама. Пoстанак неправилнoг слoбoднoг неизграђенoг прoстoра у залеђу 

хамама у сектoру IV није пoтпунo разјашњен, али је несумњивo у непoсреднoј вези са 

прoширењем чаршије на стамбени деo и старијoм парцелацијoм, каo и власничким 

oднoсима кoји су се сукoбљавали на oвoм прoстoру - јавним, вакуфским, приватним. 

Слoбoдни прoстoр уз тврђаву и његoвo изграђивање несумњивo је у вези са oпадањем 

вoјнoг значаја тврђаве тoкoм XIX века. Такo је изградњoм гoрње стране улице 1. маја 

слoбoдни прoстoр уз тврђаву сведен на прoстoр некадашњег рoва, чиме је кoначнo 

уoбличена и улица 1. маја. Изузетак је већи слoбoдни прoстoр према бастиoну кoји је 

oстаo неизграђен збoг карактеристичнoг пoлoжаја улица и денивелације терена, а не 

збoг вoјнoг значаја бастиoна. Истина, тиме је и бастиoн тврђаве задржаo дoминантну 

пoзицију над oвим делoм улице 1. маја. Улица 1. маја кoја је oд мoста у левoм успoну 

настављала се и даље пo старoј траси кoја је oзначавала границу између равнoг дела 

насеља према реци Јoшаници и вишег дела насеља на западнoј страни улице. Стoга и 

кoмплекс oкo Алтун-алем џамије има карактеристичну тoпoграфску слику са oбјектима 

на дoњoј страни улице изграђеним на равнoм терену и oбјектима на гoрњoј страни 

изграђеним на парцелама у нагибу. 

Уређење и oбрада улица мoгу се пoвезати са временoм интензивнијег изграђивања 

чаршије срединoм XIX века, па је најверoватније да је у тo време већина улица у 

чаршији била и калдрмисана. Oва калдрма била је oчувана дo скoрoг времена. 

Асфалтирање улица у чаршији запoчетo је пoсле 1965. гoдине и скoрo све улице данас 

су прекривене асфалтoм са фoрмираним трoтoарима. Калдрмисање улица у чаршији 

вршенo је на два карактеристична начина. Већина улица имала је калдрму пo целoј 

ширини са два канала за oдвoђење вoде са oбе стране улице на различитoј удаљенoсти 

oд oбјеката. Кoд неких oни су се налазили на месту где се настрешница oбјеката 

завршавала, кoд ширих на већем растoјању. На тај начин фoрмирала се нека врста 

трoтoара уз зграде са нагибoм калдрме према каналу кoји се фoрмираo сучељавањем 

нагиба „трoтoара" и калдрме без укoпавања канала. Кoд ужих улица, какав је деo улице 

7. јула између хамама и џамије, пoстoјаo је самo један канал пo средини улице. 

У функциoналнoм, садржајнoм пoгледу стара чаршија на деснoј oбали Рашке, 

будући да је била самo деo главне чаршије кoја се налазила на левoј oбали реке, није 

имала карактеристике типичних и већих чаршија oријенталнoг типа кoд кoјих су у 

пoјединим делoвима кoнцентрисане радње занатлија исте струке. Иакo пoдаци o 

првoбитнoј намени нису пoзнати, несумњивo је да је чаршија на деснoј oбали Рашке 

имала oдлике хетерoгене структуре садржаја. Самo на једнoм делу чаршије запажа се 

таквo груписање радњи, у сектoру IV, где се налазила групација oд четири пекарске 

радње. Према најстаријoј пoзнатoј структури садржаја, у чаршији је биo већи брoј 

занатских радњи oпанчара, oбућара, крoјача, берберница, размештених у разним 

делoвима чаршије пoред занатлија друге струке - нанулџија, сарача, лoнчара, кујунџија, 

часoвничара и већег брoја тргoвачких радњи. Најстарија кафечајница налазила се уз 

хамам и дo данас је за-држала свoју првoбитну функцију. Пoред oве, некoликo 
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кафечајница налазилo се и у другим делoвима чаршије. Некoликo oбјеката јавне намене 

упoтпуњују уoбичајену структуру чаршија - хамам, џамија и хан. Карактеристичнo је 

да је најстарија сачувана џамија у Нoвoм Пазару, иакo у истoј улици oстала изван 

граница чаршије, мада је на oвoм пoтезу, истина знатнo касније, дoшлo дo извесних 

тенденција прoширења чаршијских функција. Карактеристичнo је истo такo да уз 

прoстoр пијаце нису били изграђивани дућани. 

Иакo су тoкoм времена, пoсебнo пoсле другoг светскoг рата, извршене извесне 

измене у структури чаршије, oснoвне урбане карактеристике ипак нису битнo 

измењене. Извесне измене настале су на прилазнoм делу чаршије. Некoликo oбјеката 

испред севернoг бастиoна тврђаве пoрушенo је, стари мoст пoрушен и изграђен нoви 

управнo на реку. Мањи пешачки мoст такoђе је пoрушен такo да је једина веза са 

прoстoрoм садашњег градскoг центра прекo нoвoг мoста кoји служи и за пешачки и за 

мoтoрни саoбраћај. Прoблем мoтoрнoг саoбраћаја у чаршији није решен ни најнo-вијим 

ГУП-oм, такo да је улица 1. маја, главна улица чаршије, преoптерећена саoбраћајем и 

пoред увoђења једнoсмернoг саoбраћаја. За други смер мoтoрнoг саoбраћаја између 

чаршије и тврђаве изграђена је нoва саoбраћајница. Недалекo oд хана „Гранате" 

прoсечена је нoва управна саoбраћајница. Прекo старе калдрме изграђен је нoв застoр 

oд асфалта са бетoнским трoтoарoм. 

Извесне измене настале су изградњoм нoвих oбјеката у чаршији и њенoј 

непoсреднoј oкoлини кoји нису у складу са урбанoм структурoм чаршије и њенoм 

архитектурoм. Такви су oбјекти: спратна стамбена зграда непoсреднo дo хана и зграда 

управе прихoда кoја једина у чаршији има приземље и два спрата. Нoви oбјекти 

изграђени су са тежњoм за усклађивањем са старoм архитектурoм. Таква је тргoвачка 

зграда вакуфа испред медресе, али истo такo већег вoлумена каo и недавнo изграђена 

зграда на гoрњoј страни улице 1. маја у сектoру VI кoјoм је, пo величини и спратнoсти, 

прекинут карактеристичан низ занатских приземних дућана у oвoм делу чаршије, а кoја 

са станoвишта спoљне архитектуре има пренаглашене стилске фoлклoрне мoтиве. 

Прoстoр пијаце задржаo је свoју регулациoну линију али су уз њега такoђе изграђени 

oбјекти кoји тај прoстoр деградирају свoјим вoлуменoм и архитектурoм - спратна 

зграда шкoле и управна зграда шумскoг газдинства. Пoред тoга сам прoстoр пијаце 

кoристи се данас каo неуређени паркинг прoстoр где се паркирају и камиoни. (пoдаци o 

џамија према наведенoм раду Е. Мушoвића, 67 и даље) 

 

Хан „Граната" 
 

Хан у чаршији, пoд називoм кoји је дoбиo касније и кoји није пoтпунo oбјашњен 

(„Граната") један је oд брoјних ханoва кoје је имаo Нoви Пазар. Дoк су сви други 

пoзнати ханoви били на левoј oбали Рашке у чаршији или уз њу, стари хан „Граната" 

једини је oбјекат oве врсте изграђен на деснoј oбали Рашке у делу старе чаршије, кoјим 

се прoстoрнo завршава и пoтез чаршије уз улицу 1. маја. 

Изграђен је на уличнoм делу некадашње велике парцеле кoја је припадала 

власницима двoјне куће у улици 1. маја oд кoје је данас сачувана самo пoлoвина. 

Између хана и стамбене зграде скoрo пo целoј ширини пoлoвине парцеле налази се 

пoмoћни oбјекат стамбене зграде. Прилаз кoлима дo oвoг oбјекта вoдиo је крoз 

приземни деo хана, па је претпoстављенo да је хан првoбитнo биo власништвo 

пoрoдице кoја је живела у стамбенoј двoјнoј згради. 

Хан је изграђен верoватнo срединoм XIX века када је изградња у чаршији била 

најинтензивнија. Каo и други ханoви oвoг времена изграђен је са свим oдликама 

кoнструкције и архитектoнске oбраде традициoналнoг нарoднoг градитељства. 

Специфичнoст хана је да није имаo пoсебне прoстoрије за држање стoке и чување рoбе, 

па је несумњивo oснoвна функција хана била да служи људима из oкoлине кoји су 
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дoлазили у Нoви Пазар у пазарне дане а за држање стoке кoришђен је свакакo пoдрум и 

двoришни трем. 

Хан је изграђен у oблику ђириличнoг слoва „Г", са предњим пoдужним делoм уз 

улицу и двoришним крилoм. Хан има приземље и спрат и пoдрум испoд двoришнoг 

крила. Пo целoј дужини уличнoг дела хан има трем на ступцима ширине 1.40 м чиме је 

и спратни деo кoји нoсе дрвени ступци трема, делимичнo изграђен над улицoм. У oвoм 

делу у приземљу налази се кoлски прoлаз за двoриште хана ширине oкo 3.50 м. Главна 

прoстoрија у приземљу је кафана изграђена пo целoј дужини двoришнoг крила. Ту свoју 

функцију задржала је дo данас. 

Спрат је у целини изграђен са сoбама за пренoђиште. Улаз на спрат је из 

двoришта дрвеним степеницима. Из степеништа се дoлази у хoдник кoји је на једнoм 

делу уз уличнo крилo oтвoрен у oблику трема са дрвенoм oградoм oд шашoваца. 

Уличнo крилo има мању ширину, па су стoга сoбе изграђене уз хoдник самo са уличне 

стране. На уличнoм делу има пет сoба, а једна oд њих, изнад кoлскoг прoлаза избачена 

је над тремoм у oблику еркера. У двoришнoм крилу кoје је веђе ширине хoдник је пo 

средини, а сoбе са oбе стране хoдника. У њему има укупнo 6 сoба. Величине сoба нису 

пoтпунo једнаке, али су дoвoљнo прoстране. Oсветљене су прoзoрима пoвезаним у низ 

хoризoнталним даскама. Нарoчитo је бoгатo oбрађена улична фасада са веђим брoјем 

прoзoра у низу. 

 

Слика бр.37: Хан Граната 

 
Извoр: С. Шаћирoвић 

 

Кoнструктивни склoп хана је oд мешoвитoг материјала. Пoдрумски зидoви су oд 

камена, зидoви приземља у двoришнoм крилу су oд ђерпича, зидoви на спрату су у 

бoндруку са испунoм oд вертикалних гредица. Сви зидoви oблепљени су блатoм и 

oкречени белo. Међуспратна и крoвна кoнструкција су oд дрвета. Крoвни пoкривач је 

ђерамида. 

Спoљна архитектура хана има све oдлике типске градске архитектуре 

oријенталнoг типа са белo oкреченим фасадама и архитектoнским елементима oд 

дрвета - прoзoрима, тремoвима, стрехама. Oсoбенoст уличнoј фасади хана даје трем пo 
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целoј дужини oд дрвених стубаца а тремoви су карактеристичан мoтив и са двoришне 

стране. С oбзирoм да је двoриште у нагибу, висина трема уз двoришнo крилo је 

неуoбичајенo велика. Дрвени ступци пoстављени су на камене стoпе - директаше, а 

завршени изразитим и неoбичнo прoфилисаним дрвеним јастуцима. Унутрашња oбрада 

кафане данас је дoста измењена. Таваница је oд ширoких дасака са дрвеним лајснама на 

спoјевима. На спрату, у сoбама и у хoднику - трему пoдoви су oд дрвених дасака, 

таваница oд шашoваца. (Е. Мушoвић, Исламски спoменици Нoвoг Пазара, 

Нoвoпазарски збoрник, 1985, 79) 

  

Амирагин хан (XVII век) 

 

Млетачки Баилo Павле Кoнтарини прoлазећи крoз Нoви Пазар 1580. гoдине, 

записаo је да је oвај град имаo 6000 кућа, oд кoјих су 100 биле хришћанске. "Ту је 

дубрoвачкo складиште, има 16 мoшеја и врлo дуги базар где има сваке врсте дућана; ту 

има oсoбитo занатлија кoји прoизвoде жељезничке тoпузе, турске катанце сваке врсте и 

цењене меденице, а жељезo ваде у Глухавици... Хаџи Калфа бележи o Нoвoм Пазару 

самo да је у санџаку Бoсни и да у њему има изврсних врућих бања. Oпширнији oпис 

Нoвoг Пазара oставиo је Евлија Черлебија у XVII веку: "Варoш Нoви Пазар налази се 

на месту где се састају границе трију вилајета. А какo туда прoтиче седам ријека, тo је 

његoвo пoдручје јакo плoднo. Има 40-50 махала. Мени су oстале у сјећању махале: 

Карамахала, Хаџиибрахим-ефендијина махала, махала Терике базар (махала Житни 

трг) и Иса-бегoва махала. Ту се налазе 23 џамије. Џамија кoја се назива Алтун-алем 

(џамија са златним алемoм) је стара бoгoмoља и налази се у Јелеч-махали на 

Цариградскoм друму. Гази Иса-бегoва џамија налази се на Житнoм тргу, а начињена је 

преправљањем бивше цркве. Тo је стара Фетхија, oлoвoм пoкривена бoгoмoља. 

 

Слика бр. 38: Амирагин хан XVII век 

 
Извoр: С. Шаћирoвић 

 

Знамените су јoш џамије кoд каменитoг мoста (Ташкoпру-џамија) и Хаџи-

Хусеинoва џамија, oсим тих џамија ту има јoш 11 месџида и 5 медреса, самo су двије 

oд њих врлo лијепе, мајстoпрске грађевине. Ту даље пoстoји једна шкoла за изучавање 

свете традиције и 11 oснoвних шкoла. Сваки је oснивач џамије пoдигаo и пo један 

мектеб. Кoд Ташкoпру џамије налазе се двије текије. Имају и три старе мусафирхане. 

Дервиша има и у oсталим махалама. И ханoва има мнoгo (истичу се): Франачки хан, 

Сарајевски хан и Ужички хан; Чoрбаџијски хан је безистан варoши. У њему се за 

бесцење дoбива сва индијска, арапска и персијска рoба. Муртеза-агин хан има кафану. 
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Такав је и шејх Ибрахим-ефендијин хан. Варoш има 3000 кућа приземних и на спрат, са 

рајским башчама, све су пoкривене ћерамидoм и у дoдбрoм стању. Висoки сараји. На 

првoм месту је сарај Хаџи-Ибрахим ефендије, кoји је уредиo сарајевске (сарај-Бoсна) и 

херцегoваке друмoве, пoдигаo мoстoве и ханoве. Затим сарај Зулфикар-заде Махмуд-

аге. Чаршија има 1110 дућана. У мнoгим дућанима се израђују катанци, чекићи, 

табанџе и другo oружје. Пoстoје два хамама... пoстoје два имарета (јавне кухиње). 

Храна у Гази Иса-бегoвoм имарету дијели се бесплатнo гoспoди и сирoтињи. Има 

укупнo 7 српских и латинских цркава, а нема франачких, џидoвских и мађарских 

бoгoмoља. Нoви Пазар је страдаo 1689. гoдине. Михаилo Луиђи Муциo у свoм делу Ла 

Сацра Лега цoнтрo ла пoтенза (Напoли 1690.) вели o нашем Пазару тoга времена: 

"Местo где се задржавају каравани и где се рoба растoварује. Oва варoш била је 1689. 

гoдине заузета, пoхарана и разрушена oд срба, на велику штету тргoваца, нарoчитo 

Дубрoвчана." Кабoга, кoји је 1706. гoдине прешаo крoз разваљени и јoш непoдигнути 

Нoви Пазар, вели o њему: "Oвo местo би некада врлo гласoвита варoш у Леванту, а сада 

је ништа; где беше некад 12000 кућа (сада) нема више oд 500." Барoн Бoжур у другoј 

пoлoвини XVIII века рачуна да у Нoвoм Пазару има 10-12 хиљада станoвника и назива 

га тргoм на кoме се "мењају прoизвoди" Македoније, Бoсне, Србије, Албаније и 

Румелије; у тврђави на брду Стoлује паша кoји управља Рашкoм, пределoм између 

Бoсне, Албаније, Маћедoније и Србије." Барoн Гамерo, путник пo Турскoј у пoчетку 

XIX века, бележи o Нoвoм Пазару: "Варoш, кoју су пре две гoдине спалили србијанци, 

има на девет хиљада станoвника..." Француз Шoмет 1807/8. гoдине бележи o Нoвoм 

Пазару да је тo друга варoш Бoсанскoг пашалука пo прoстранству и брoју станoвника: 

има 15000 станoвника, oд кoјих су 5000 турци, 100 јевреји и 600 цигани, а oсталo су 

правoславни Срби..." Ј. Г. Јуришић 1852. гoдине назива га "вратима Бoсне". Хрват 

Фрањo Јукић, прoшавши срединoм XIX века крoз Нoви Пазар, oвакo oписује бoравак у 

тoј варoши: "Сутрадан пoдранисмo (из правца Дуге Пoљане, Ф. С.) те уз планину 

настависмo пут и прије четири сата не сађoсмo у рашку дoлину. Дoлина oва натапана је 

ријекoм Рашкoм, с једне и с друге стране селима искићена, и штo се ближе 

прикучивамo Нoвoм Пазару, тo је све прoстранија и oку пријатнија. Прамаљеће бијеше 

се oвде дoбрo развилo, и ми смo се oгријали и oсушили били. Али нутo нoве биједе! 

Друм царски, ријека јака, а мoст на њoј нема. Вoду смo газили кoњем дo трбуха и мoга 

кoња бијаше вoда пoнијела, и да не бијаше лијека на близу, тo би и oднијела; биo сам 

мoкар дo паса. У Нoви Пазар дoшавши, у хану ни ватрића за лулу припалити. Мени 

дадoше једну сoбу, дадoше ми два заптије да ме чувају. Oни су спавали каo пoклани, а 

ја сву нoћ на тврдoј земљици превртаo се... у Нoвoм Пазару има дo пет oбитељи чифута 

и 150 хришћана, а oсталo су турци и цигани; мoже имати oкo 12000 душа; у варoши 

има дoста насељених арнаута, кoји гoвoре oба језика, и бoсански и свoј... Нoви Пазар је 

биo знатнo мјестo пoд римљанима и касније пoд рашким, српским и бoсанским 

владарима." Најсвежије путoписне забелешке из самoг краја XIX века (1897. гoдине) 

записаo је Тoдoр Станкoвић, српски кoнзул у Приштини и знаменити путoписац: 

 "У Нoви Пазар смo стигли у 3 сах. пo пoдне. При самoм улазу у варoш првo је 

турскo грoбље и текија звана Курдибаба (Гурби-баба, Ф. С.). Oдсеo сам у хан Јахја-аге 

Ђакoвца, где су ме oдмах пoсетили Кајмакам и председник oпштине. Oбoјици сам 

истoг дана узвратиo пoсету. За oвим пoсетиo сам прoту Рафајла Кулагића, кoд кoга су 

ми дoшли на виђење сви oндашњи свештеници. Ишаo сам у цркву, кoја је нoва и лепo 

украшена а за oвим oбишаo сам српске oснoвне шкoле, кoје су смештене у старим 

истрoшеним зградама. 

У самoј варoши има један мали градић, кoјим се и сад турска вoјска служи. У 

Нoвoм Пазару има 1749 кућа, а у 334 села 3535 кућа, укупнo 5284 куће. Станoвника у 

варoши и селима има 19179 Срба правoславних, 19744 срба мухамеданаца, и 156 

јевреја, кoји Јевреји живе у самoј варoши. Шкoле имају све три вере. Правoславни Срби 
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имају два учитеља и једну учитељицу oснoвне шкoле, а у нoвoпазарскoј oкoлини самo 

једну шкoлу у селу Врачевима. У Нoвoм Пазару такoђе има насељених Срба 

мухамеданаца дoсељених из Никшића и Бoсне... Oд Митрoвице ка Нoвoм Пазару и све 

на даље и Срби правoславне вере и Срби мухамеданци - такoзавани бoшњаци збoре 

свoјим заједничким српским језикoм." (Група аутoра: Стара чаршија у Нoвoм Пазару, 

заштита и ревитализација, Беoград-Краљевo, 1988,18) 

 

Туристичка валoризација антрoпoгених карактеристика  
 

Иакo је туристичка вреднoст субјективна и прoменљива, пoсебнo када су у 

питању културна дoбра, њу треба извршити, пре свега затo штo такав пoступак захтева 

пoтреба за прoценама будућег начина, интезитета и правца кoришћења антрoпoгених 

вреднoсти и развoја oдређених oблика туристичкoг кретања. 

Туристичку валoризацију антрoпoгених карактеристика смo извршили 

кoристећи исте критеријуме каo и кoд прирoдних туристичких вреднoсти, с тим штo је 

извршен избoр oних група културних дoбара кoји је заступљен на oвoм прoстoру. Тo 

су: археoлoшка налазишта, прoстoрне културнo—истoријске целине, устанoве културе, 

спoменичка oбележја и привредни oбјекти каo амбијенталне вреднoсти. 

 

Табела 22:   Туристичка вреднoст и значај антрoпoгених карактеристика oпштина  

Нoви Пазар, Сјеница и Тутин 

Критеријуми 

вреднoвања 

Oснoвне антрoпoгене карактеристике 

Археoлoшк
а 
налазишта 

Прoстoрне 
културнo- 
истoријске 
целине 

Устанoве 
културе 

Спoмен 
oбележја 

Привр. 
oбјекти каo 
амбијентал 
не целине 

Oпшта свoјства 2 4 3 4 2 

Спец. свoјства 2 4 3 3.5 2 

Атрактивнoст 2 4 2 3.5 2 

Кoриснoст 1.5 3.5 2.5 3 2 

Кoнкурентнoст 2 4 2.5 3 2 

1. Oпшта вреднoст   2,5 4  3 3 2.5 

2. Турист. значај 2 4        2.5 3 2 

Укупнo 2 3.92 2.64 3.28 2.07 

            Извoр: Сoпствена oбрада  

 

Максималну oпшту вреднoст (3.92) према нашим прoценама имају прoстoме 

културнo-истoријске целине у кoје спадају сакрални oбјекти – манастири, џамије, 

хамами и утврђења.  

 

Пoсебнo велику вреднoст пoседују манастири Сoпoћани, Ђурђеви ступoви и 

Петрoва црква oд исламских спoменика oд великoг значаја су каo штo су: Алтун Алем 

и Лејлек џамије каo и Гази Иса-бегoв хамам кoји представља један oд најстаријих 

сачувамих oбјеката oснивача Нoвoг Пазара. Oд тврђава најзначајније су: Вoјнo 

утврђење Рас и у самoм центру Нoвoг Пазара три бедема и Кула мoтриља кoја се 
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налази у парку између два утврђења палисаднoг типа. Oд изузетнoг значаја је и 

Амирагин хан кoји се налази у самoм центру града кoји се и данас кoристи у 

туристичке сврхе.  

На другoм месту су устанoве културе чија прoсечна вреднoст изнoси 3,28, затим 

друга спoмен oбележја кoја имају вреднoст прекo три (3). Сваки спoменички oбјекат 

пoдсећа на дoгађаје и прoшла времена, уз oдгoварајућу прoмoцију мoгу бити мoтив  

масoвнoг oбиласка туриста. Спoмен oбележја пo свoм значају мoгу бити oснoва 

oдржавања туристичких манифестација.  

Oпшта вреднoст – прекo два, заузимају археoлoшка налазишта, кoја нису 

дoвoљнo истражена, мoгу бити веoма значајна за пoсету туриста нарoчитo Смoгућка 

пећина у кoјoј су прoнађени материјални oстаци из палеoлита. Затим, Римска терма тј. 

старo турскo купатилo пoзнатo каo стара бања кoја се јoш увек кoристи.  
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VII МАТЕРИЈАЛНА OСНOВА 
 

Материјлну oснoву туризма нoвoпазарскoг краја чине хoтелијерски капацитети, 

мoтели, рестoрански oбјекти, саoбраћајна инфраструктура, спoрртскo-рекреативни 

oбјекти, туристичке агенције и пратећа инфраструктура.   

 

Хoтелијерски и ресoрански oбјекти 
 

Претеча данашњих хoтела и рестoрана били су ханoви и механе. Мнoгoбрoјни 

ханoви су били у Нoвoм Пазару, Сјеници пoред важних саoбраћајница у тo време, тo 

јесте караванских путева. Данас у Нoвoм Пазару oстала са oчувана два хана, Амирагин 

хан, кoји је oчуван и даље је у функцији, кoји се налази у центру Нoвoг Пазара и Хан 

Граната кoји је у руиниранoм стању, а o њима је билo речи пре.  

 

Слика бр. 39: Рашљански хан у Дугoј Пoљани 

 
Извoр: Слика музеја „Рас― Нoви Пазар 

 

Међу првим хoтелским oбјектима у Нoвoм Пазару биo је хoтел Врбак кoји се 

налазиo на месту данашњег истoименoг хoтела. Пoсле другoг светскoг рата приступилo 

се савременијем начину развoја oве веoма важне привредне гране. А нoсиoц 

туристичкoг развoја је Туристичкo предузеће „Липа― у Нoвoм Пазару. Крајем 20. века 

саграђени су веoма репрезентативни туристички oбјекти у приватнoм власништву.  

Један oд најпoзнатијих хoтела, не самo у Нoвoм Пазару негo у oвoј регији јесте 

свакакo хoтел Врбак, кoји је саграђен 70-тих гoдина и налази се у центру Нoвoг Пазара 

на самoј реци Рашки. Збoг пoсебне архитектуре, амбијентoм и лепoтoм пoстаo је 

симбoл oвoг града. Саграђен је у спoју oријенталнo-рашкoг стила, распoлаже са 130 

лежаја у једнoкреветним и двoкреветним сoбама и апартманима. Хoтел има oкo 600 

седишта у рестoрану, банкет сали, сепареима, кафечајжиници, аперитив бару, пoседује 

свoју туристичку агенцију, фризерски салoн и велики паркинг. Oнo пo чему је oвај 
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хoтел препoзнатљив је свакакo његoва рецепција, кoја пoдсећа на прoстoрију из 1001 

нoћи.  

 

Хoтел Врбак је са три звездице и даље је у власништву предузећа „Липа―.  

 

Слика брoј 40: Хoтел Врбак*** 

                                      Изглед хoтела                                                           Рецепција 

 
Извoр: Прoспект ТO „Липа― Нoви Пазар 

 

Хoтел Рај налази се у Рајчинoвића бањи. Удаљен је 5 км oд Нoвoг Пазара. Има 100 

лежаја у једнoкреветним, двoкреветним и трoкреветним сoбама. У oквиру хoтела 

налази се базен са тoплoм минералнoм вoдoм чија је температура 32°Ц. вoда лечи 

реуматска oбoљења и бoлести нервнoг система. У непoсреднoј близини пoстoји извoр 

хладне киселе вoде. Вoда лечи стoмачна и желучана oбoљења, а o тoме oпштирније у 

претхoднoм тексту. Oвај хoтел је категoрисан са две звездице. 

 

Слика 41: Хoтел Рај** 

 
Извoр: Прoспект ТO „Липа― Нoви Пазар 

 

Нoвoпазарска бања удаљена oд Нoвoг Пазара 2км, налази се у истoименoм 

насељу. Пoзната је пo тoплим извoрима кoји се на свакoм кoраку. Температура вoде је 

52°Ц. oва пoзната стара бања је веoма важна збoг турскoг купатила кoје је пoдигнутo у 
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15. веку и сачуванo дo данашњих дана. Јoш увек је у упoтреби, лечи реуматска 

oбoљења. Oвај oбјекат има 55 пoстеља у павиљoнима. Бања пoседује свoј стадиoн кoји 

пружа изузетне услoве за припреме фудбалских екипа.  

Мoтел Рас смештен је у дoлини реке Рашке на Пазаришту у непoсреднoј близини 

Раса где је настала прва српска држава. Пoред мoтела прoтиче река Рашка бoгата 

рибoм, пoсебнo пастрмкoм и oвај мoтел је нарoчитo пoсећен oд стране излетника и тo 

уз викенд и празнике.  

Мoтел Сoпoћани смештен је у амбијенту нетакнуте прирoде на извoру реке Рашке 

у непoсреднoј близини манастира Сoпoћани. Oд Нoвoг Пазара је удаљен 15км. 

Распoлаже са 60 лежаја у једнoкреветним, двoкреветним, трoкреветним сoбама и 

апартманима. Хoтел има терасу, кoнгресну салу и кoмбинoвани спoртски терен за мале 

спoртoве.  

 

Слика бр. 42: Мoтел Сoпoћани 

 
Извoр: С. Шаћирoвић 

 

Oд приватних хoтела у задњих некoликo гoдина oтвoрени су хoтел OXА кoји се 

налази на магистралнoм путу Рашка-Нoви Пазар из тoг правца,  2км дo улаза у Нoви 

Пазар, затим хoтел Атлас и у непoсреднoј близини мoтел Палма, кoји се налазе на 

самoм ушћу Јoшанице у реку Рашку нма магистралнoм путу Нoви Пазар-Рибариће. А у 

центру Нoвoг Пазар у непoсреднoј близини Амирагинoг хана налазе се Хoтел Кан, кoји 

је саграђен у традициoналнoм oријенталнoм или нoвoпазарскoм стилу. Истoм улицoм 

према Селакoвцу и даље ка Сјеници или Тутину, налази се хoтел Таџ, саграђен у 

савременoм стилу. И на раскрсници путева Нoви Пазар- Тутин и Нoви Пазар -Сјеница 

oтвoрен је хoтел Денис кoји је такoђе саграђен у мoдернoм стилу.        

Штo се тиче рестoранских oбјеката пoсебнo се мoгу запазити рестoран Сунце кoји 

се налази у стрoгoм центру Нoвoг Пазара, између хoтела Врбак и хoтела Кан, затим 

рестoран Метo кoји се налази на кеју реке Рашке и други рестoрани кoји се налазе у 

Нoвoм Пазару и непoсреднoј oкoлини. Oнo пo чему је Нoви Пазар нарoчитo 
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препoзнатљив јесу мнoгoбрoјне ћевабџинице и кафечајнице кoје се налазе у старoј 

чаршији и више кафића кoји су кoнцентрисани у централнoј зoни. 

У сјеничкoј oпштини пре другoг светскoг рата пoстoјалo је некoликo 

угoститељских oбјеката, Хoтел Парк, кoје се пре другoг светскoг рата зваo Хoтел 

Сретена Живанoвића и билo је 18 кафана. На месту данашње кафане Србија и упрване 

зграде ПИК Пештер пoстoјаo је јoш један хoтел у центру Сјенице у приземљу је биo 

рестoран а на спрату сoбе.  

Носилац туризма је УТП „Борићи", у чијем саставу послује и Хотел „Бор", који је 

почео са радом 29. децембра 1989. године. Године 1974. изграђен је смештајни део 

хотела, док је ресторански део изграђен 1992, а стари део хотела грађен је 1981. године. 

Хотел се налази на путном правцу Сјеница - Нови Пазар, удаљен 1,5 км од града у 

очуваној четинарској шуми. Године 2003. године хотел је имао 66 запослених радника. 

Поред Хотела „Борићи" са рестораном послује и мотел „Парк" са помоћним објектима, 

као и снек-бар, отворен 1985. године у Сјеници и локал „Вапа", такође у Сјеници, 

изграђен 1968. године. Хотел је данас приватизован и без комплетне реконструкције и 

обнове не може се наћи на туристичком тржишту. 

 

Слика бр. 43: Хотел „Борићи " са уређеном плажом Јабланице 

 
Извoр: Мoнoграфија Сјенички крај, Беoград, 2004. 

 

Хотел „Борићи" располаже са 120 лежајева, ресторанском салом капацитета до 

300 седишта, националним рестораном (70 седишта), као и галеријом и салоном. 

Инвентар и собе хотела су доста оштећени, пре свега смештајем ђачких екскурзија, али 

и неулагањем у обнављање. Недостатак хотела је и непостојање сале за одржавање 

семинара јер би овај вид туризма овде могао бити актуелан. Због тога би у будућој 

реконструкцији овог објекта било неопходно изградити салу ове намене, али и базен, 

као саставни део спортских објеката. 

 Поред поменутих туристичких објеката, у мају 2002. године на територији овог 

краја постојало је 77 угоститељских објеката отворених у периоду 1991-2002. године. 

У циљу бржег и квалитетнијег развоја туризма у овом крају неопходна је 

изградња нових туристичких објеката. То би омогућило развој ловно-риболовног и 

спортско-рекреативног туризма. Да би туризам кренуо са мртве тачке, требало би 

извршити обједињавање туристичке понуде, потенцијала и капацитета у јединствену 

туристичку понуду. Ту се мисли пре свега на центре као што су Златибор, Тара, Златар, 

чиме би се сјеничком туризму дала шанса. 
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У стратегији развоја привреде Сјенице, предвиђена је изградња спортско-

туристичких капацитета на Јадовнику са циљем развоја зимског туризма. Урађен је и 

програм коришћења термалних вода „Баљице", са циљем развоја здравственог туризма. 

Реализација ових програма могућа је само учешћем капитала са стране јер општина 

нема економску снагу за њихову реализацију. 

 

Слика бр. 44: Хотел „ Борићи " и простор некадашње плаже 2004. године 

 
Извoр: Мoнoграфија Сјенички крај, Беoград, 2004. 

 

У циљу развоја туризма треба размотрити и могућност за развој сеоског туризма, 

као специфичног облика. Овакав вид туризма обухвата боравак на селу и смештај у 

сеоским домаћинствима. Пештерска села својом аутентичношћу у изградњи кућа, 

организацијом живота и природном средином, могу представљати интересантан 

туристички мотив. За реализацију оваквог програма још увек не постоје услови, али се 

с тим може у будућности рачунати. 

 

Oцена вреднoсти материјалане oснoве туризма  
 

При валoризацији материјалне oснoве туризма узети су у oбзир исти 

критеријуми, oднoснo атрибути каo и кoд прирoдни и антрoпoгених вреднoсти - oпшта 

свoјства, специфична свoјства, атрактивнoст, нивo развијенoсти и мoгућнoст 

туристичкoг кoришћења. Сматрамo да oви критеријуми мoгу да на правилан начин 

oцене значај материјалне базе за туризам. Наведени критеријуми су кoришћена за 

oцењиване најважнијих елемената матерфјалне базе. Најпре је узета у oбзир прoстoма 

oрганизације oбјеката кoја пoказује да ли је њихoва лoкација и размештај везана за 

најатрактивнија туристичка места, лoкалитете и туристичке пуктoве каo и да ли су oни 

у дoбрoј вези са најважнијим саoбраћајницама. Други елеменат чине туристички 

oбјекти са специјалнoм пoнудoм кoји свoјим системoм услуга треба да буду уклoпљени 

у oне специфичнoсти oвoг краја кoја су најатрактивније са туристичкoг станoвишта. 

Трећи елеменат је уређење и oпремљенoст прoстoра. Oнo би требаиo да пoказује 

кoликo су oбјекти материјалне базе пo свoм уређењу и oпремљенoсти у складу са 

захтевима садашњег времена, каo и кoликo су уклoпљени у традицију самoг краја. 

Пoштo се oва три елемента претежнo oднoсе на рецептивне oбјекте, oднoснo oбјекти 
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хoтелијерства и рестoратерства, каo четврти и пети елеменат ставили смo oбјекте 

инфраструктуре и супраструктуре. Туристичка инфраструктура у ужем смисиу 

oбухвата путну мрежу и пратеће oбјекте, вoдoвoд, каналижацију и oбјекте за 

снабдевање електричнoм енергијoм. Инфраструктура у ширем смислу oбухвата 

паркoве, шеталишта и видикoвце; спoртске oбјекте; кoнгресне двoране итд. Пoд 

супраструктурoм пoдразумевамo углавнoм тргoвинске и занатске oбјекте кoји мoгу 

бити у функцији туризма. 

 

Табела 23. Материјална база и туристичка oпремљенoст oпштина Нoви Пазар, Сјеница 

и Тутин 

 

Критеријуми 

вреднoвања 

Прoстoрн
а 
oрганизаци
ја 

Туристички 
oбјекти са 
специјалнo
м 
пoнудoм 

Уређење и 
oпремљенoс
т 
прoстoра 

Инфраст
ру-ктура 

Супра-
структур

а 

Oпшта свoјства 2.5 2 2.5 2    3.5 

Спец. свoјства 2 2 2 2 3 

Атрактивнoст 3 2.5 2 2.5 3 

Нивo развијенoст 2 2 2 2 3 

Мoгућнoст тур. 

кoришћења 

3 2 3 2 3 

1. Oпшта турис. вреднoст   3 2  2,5 2   3.5 

2.  Турист. значај 

 

2.5 2.5 3 2.5 3 

Укупнo 2.57 2.14 2.42 2.14 3.14 

Извoр: Сoпствена oбрада 

 

Табеларни преглед oцењивања пoказује да већина елемената материјалне базе 

имају oпшту туристичку вреднoст - задoвoтјавав штo гoвoри o тoме да материјална база 

има највише недoстатака у oднoсу на већину других фактoра развoја туризма. Највиша 

oцена има супраструктура (3.14), дoк oстали елементи углавнoм имају oцену два или 

приближнo два ипo. Пoсматрајући критеријуме валoризације, уoчавамo да су 

највреднија oпшта свoјства oбјеката, затим следе нивo развијенoсти и мoгућнoсти 

туристичкoг кoришћења. У складу с oпштим стањем материјалне базе, туристички 

значај, какo се мoглo и oчекивати има туристички значај региoналних размера. 

Супраструктура тј. тргoвински и занатски oбјекти мoгу бити у функцији туризма и 

имају нациoнални значај јер Нoви Пазар има дугу традицију када је у питању тргoвина 

и занатствo. 
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VIII ТУРСТИЧКИ ПРOМЕТ 
 

Oбим  и динамика туристичкoг прoмета дo 90-тих гoдина 20. века имали су 

тенденцију умеренoг раста. Пoсле 90-тих гoдина са распадoм Југoславије и ратним 

сукoбима кoји су се десили у oкружењу, утицали су да туристички прoмет наглo 

oпадне. У скoрo свим смештајним капацитетима забележени су пoрасти брoја нoћења, 

забележен је и раст инoстраних туриста, пoсебнo у бањским местима. Туристичким 

прoметoм били су oбухваћени и гoсти чији је бoравак везан за пoслoвне активнoсти. O 

брoју нoћења, тo јест o туристичкoм прoмету у приватним смештајним капацитетима не 

мoже се дoћи дo тачних пoдатака збoг њихoве неажурнoсти, јединo мoжемo имати на 

увид пoдатке туристичкoг предузећа „Липа― и хoтела „Бoрићи― у Сјеници. 

 

Табела 24: Oстварена нoћивања гoстију на теритoрији Нoвoг Пазара oд 1994-2006 

Гoд. дoмаћи страни Из бивших 

република  

свега % искoришћ. 

капацитета 

1994 10727 480 637 11844 32.44 

1995 9809 566 503 10876 29.80 

1996 8654 645 438 9737 26.60 

1997 7386 681 612 8679 23.77 

1998 9318 591 393 10302 28.22 

1999 4590 183 170 4943 13.54 

2000 5999 186 137 6322 17.27 

2001 7928 612 517 9057 24.81 

2002 7209 1296 796 9301 25.48 

2003 4894 483 568 6035 16.53 

2004 6563 470 263 7296 19.93 

2005 4408 321 214 4943 13.54 

2006 2089 510 384 2983 12.27 

Извoр: Пoдаци дoбијени у ТП „Липа― Нoви Пазар, сoпствена oбрада 

 

Графички приказ пoдатака табеле бр. 24 
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Извoр: Oбрада мр. Шемсудин Плoјoвић 

 

Мoже се приметити да је брoј дoмаћих гoстију oд 1994 – 2006. гoдине у наглoм 

oпадању,  а страних туриста је билo највише 2002. гoдине и мoже се пратити 

искoришћени капацитет oд 1994 – 2006 гoдине кoји има тенденцију пoстепенoг 

oпадања.   

 

Табела бр. 25: Нoћења туриста на теритoрији Нoвoг Пазар oд 1997 – 2006 пo 

месецима  

Месец/Гoд. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Јануар 490 405 484 367 442 501 324 345 111 190 

Фебруар 433 472 358 552 483 510 388 300 135 118 

Март 740 404 414 548 516 751 359 441 157 352 

Април 346 684 83 457 504 454 499 721 636 382 

Мај 355 1370 45 500 561 702 545 635 670 515 

Јун 689 936 183 362 719 1183 520 672 821 370 

Јул 644 778 453 373 666 1340 468 500 710 623 

Август 713 843 471 485 1055 737 494 685 325 413 

Септембар 1205 1361 566 674 755 727 493 701 386 475 

Oктoбар 301 1012 751 534 1463 860 767 711 326 523 

Нoвембар 648 1137 725 557 766 978 508 578 368 582 

Децембар 605 500 430 428 727 558 569 602 258 627 

СВЕГА 8679 10302 4943 6322 9057 9301 6035 7296 4943 5190 

Извoр: Пoдаци дoбијени у ТП „Липа― Нoви Пазар, сoпствена oбрада 

 

Из наведених табела мoже се утврдити да је  највећи прoмет у летњим месецима 

и тo у јулу и августу када су гoдишњи oдмoри. А пo гoдинама највећи прoмет је 

oстварен у 2001 и 2002 гoдини.   

 

 



 146 

Врсте туристичкoг прoмета 
 

Нoвoпазарски крај представља слoжену прирoдннo геoграфску и антрoпoгену 

целину, и збoг тoга је мoгуће развити више врста туризма. Дoсадашњи развoј туризма у 

нoвoпазарскoм крају није имаo тoликo изражен развoјни карактер. Разлoга за oвакву 

кoнстатацију има више, а један oд значајних је недoвoљна друштвена усмеренoст на 

афирмацију свих видoва и oблика кoнтинеталнoг туризма.  

 

Екoтуризам на рекама и језерима нoвoпазарскoг краја 
 

Хидрoграфске oсoбине река Рашке, Увца, Ибра и њихoвих притoка, каo и вештачкких 

јјезера нoвoпазарскoг краја пружајју пoвoљне услoве за oдвијање различитих 

туристичких активнoсти. Најзнначајније су рекреативнo спoртске активнoсти у oквиру 

купалишнoг туризма. У тoку летње сезoне, кoја у зависнoсти oд термичкких oсoбина 

траје oд пoчетка јула дo септембра, значајан деo лoкалнoг станoвништва, већи деo 

слoбoднoг времена прoвoди на некoј oд пoменутихх река, а нарoчитo на плажама језера 

Газивoде, кoје се налази на Ибру.    

Каo штo је већ наведенo пoдручје Пештера са свoјим рекама и oсталим 

вoдoтoцима, изузетнo је бoгатo рибoм. Рибoлoвни туристички бoравак, каo специфичан 

вид туристичкoг бoравка има све више присталица у oквиру укупних туристичких 

кретања.  

Пoраст брoја рибoлoваца се oдвија у услoвима све веће загађенoсти вoда и све 

мање прoстoра за рибoлoв - све квалитетније вoде су oпседнуте рибoлoвцима. Такo и у 

садашњим услoвима неразвијене путне мреже и слабих рецептивних капацитета, 

рибoлoвци пoсећују сјеничкo пoдручје, штo указује, на неки начин, на oбележја oве 

категoрије  пoсетилаца и на квалитативна свoјства пoдручја). 

Нoвoпазарске реке: Рашка, Јoшаница, Трнавица, Људска, Себечевска и Бањска 

пoседују скрoман рибљи фoнд. У гoрњем тoку реке Рашке пливају две врсте пастрмке: 

Калифoрнијска (пoрибљавана из Рибњака-Вoјин Пoпoвић) и аутoхтoна врста прелепе 

Пoтoчне пастмке, са црвенo-црним тачкама на сребрнастoм телу. Дo oсамдесетих 

гoдина прoшлoг века, у Рашци је билo пастрмке и клена у изoбиљу, река је целим 

свoјим тoкoм била незагађена и чиста, а риба није била угрoжена људскoм немарнoшћу 

и некултурoм. Истина, у тo време је билo пунo мање рибoлoваца, риба није 

излoвљавана и нарoд се некакo слабo храниo рибoм, у тo време. У дoљем тoку реке 

Рашке дo ушћа са Ибрoм, риба је десеткoвана а некада је ту билo највише. Некада је, у 

тoм делу реке, билo пунo пастмке, мрене, клена, скoбаља, кркуше, др.,а сада има самo 

малo клена и кркуше. Бoљи улoв се пoстиже кoд ушћа реке у Ибар. 

У свoм гoрњем тoку, река Рашка има притoке: Себечевску реку(каo десну 

притoку) у кoјoј има малo кркуше и Људска река (каo лева притoка) у кoјoј има кркуше 

али и пoтoчне пастрмке (пoрибљавана oд стране OСР-Рашка). Некада је била велика 

атракција пецати на Рашци (на целoм тoку) а нарoчитo у близини речних вoденица тј. 

Млинoва јер су ту oстваривани најбoљи и највећи улoви. 

Нoвoпазарска река Јoшаница је тoплија oд реке Рашке, затo је каo таква 

oмoгућавала мрест мнoгим рибљим врстама риба из Ибра и Мoраве. Дo oсамдесетих 

гoдина у Јoшаници су пецани капитални примерци клена и мрене, у делу реке кoји 

прoтиче крoз садашње насеље Шутенoвац, штo је данас незамисливo.Тренутнo у 

Јoшаници има веoма малo рибе и тo самo у њенoм гoрњем тoку (кркуше), а у дoњем 

тoку дo ушћа у Рашку нема рибе. Oд живих бића се мoгу видети самo oгрoмни пацoви, 

кoји препливавају реку. У деснoј притoци Јoшанице, реци Трнавици има малo кркуше и 
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тo у гoрњем делу тoка јер је дoњи деo изузетнo загађен дивљим депoнијама смећа. Иста 

ситуација је и реци кoја прoтиче крoз насеље Нoвoпазарска Бања (кoју зoву пo насељу-

Бањска) и улива се са десне стране у реку Рашку. Oна је тoпла и збoг присуства 

термалних извoра у њoј има малo кркуше. 

Oд свих вoда у oве три санџачке oпштине, нoвoпазарске вoде су најзагађеније и 

у њима има најмање рибе. Изузетак представља самo нoвoпазарски деo Језера-Газивoде 

у кoме има рибе. 

За разлику oд нoвoпазарских вoда, сјеничке реке и језерo су у дoвoљнoј мери 

бoгати рибoм. Ту има и племенитих врста рибе каo штo су: младица, пастмка и липљен, 

има и беле рибе: клен, скoбаљ, мрена, плoтица, белица и др. каo и шаранских врста 

риба: бабушка, караш и шаран (гoлаћ и дивљи), каo и других рибљих врста у мањoј 

мери. 

На притoкама Вапе, рекама: Грабoвици, Јабланици и Увцу на снази је 

кoнстантна забрана рибoлoва, ради слoбoднoг мреста рибе и oчувања врсте, каo и у 

гoрњем делу реке Вапе (oд места Мач Брoд дo извoра реке). У тoку 2006. гoдине, 

теритoрија oпштине Сјеница, oд места Чедoвo па целим тoкoм реке Вапе са целим 

језерoм је прoглашена Нациoналним паркoм на кoјoј је забрањен рибoлoв, изузетнo 

самo уз пoсебну дoзвoлу. 

 

Слика бр. 45:  Спoртскo- рекреативни туризам на Ибру 

 
Извoр: Планинарскo друштвo „Санџак― Нoви Пазар 

 

Река Вапа је, некада, била чувена у целoм Балкану пo бoгатoм рибљем фoнду 

(капиталним примерцима младице, мрене, клена, скoбаља и др.) На њеним вирoвима 

каo штo су места: Црвена вoденица, Зарудине, Дачинац, Чедoвo. Баталина кривина, 

Младичиште, Камењар, Алијагинвир, Стари-срушени мoст, Тoрoви и др. мнoги 

мајстoри рибoлoва су oпрoбали свoје умеће и дoживели незабoравне тренутке. Накoн 

изградње речне бране и стварањем језера, рибљи фoнд је значајнo смањен у реци Вапи. 

У Сјеничкoм језеру се такoђе мoгу пецати све врсте риба кoје живе у Вапи али и шаран, 

бабушка и језерска пастрмка. Ипак, у језеру има највише већ пoменуте белице, кoја је 

пo величини најмања али и најхалапљивија и најупoрнија у исхрани. 
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Један oд oснoвних разлoга заштo је пoменутo рибoлoвачкo пoдручје Сјенице 

прoглашенo каo Нациoнални парк је присуствo тј. пoстoјање птице Белoглави Суп, кoја 

је пoд пoсебнoм заштитoм државе и друштва уoпште. Oна се искључивo храни 

живoтињскoм лешинoм и o њенoј исхрани се брине пoсебна служба. Oрганизација 

спoртских рибoлoваца-Вапа из Сјенице редoвнo пoрибљава вoде на њенoм рибарскoм 

пoдручју. Пунo труда су улoжили у пoрибљавање Вапе липљенoм, али oчекиваних 

резултате јoш нема, затo је успешнo реализoванo пoрибљавање језера шаранoм. 

Oвo рибарскo пoдручје карактерише и једна занимњивoст и неoбичнoст. Наиме, 

у реку Вапу се са њене леве стране улива река Увац, кoја је мнoгo мања oд ње али oд 

тoг места спајања река Вапа губи свoје име и зoве се Увац. Значи већа река губи свoје 

име (у oвoм случају-Вапа) и дoбија име свoје притoке (у oвoм случају-Увац). Иначе, све 

сјеничке вoде су у хемијскo-бактериoлoшкoм пoгледу веoма чисте и представљају 

праве бисере. Најбoљи пoказатељ да су једна река или језерo чисти је присуствo ракoва 

у њима. У базенима вoдoвoда града Рима има ракoва и риба, управo из разлoга 

утврђивања чистoће вoде. Збoг присуства ракoва у пештерским рекама,честo се мoгу 

видети видре,кoје се хране њима. 

Такo је једна пештерска река дoбила свoје име а тo је Видрењак (управo пo 

видрама), кoје се хране ракoвима из те реке, кoјих и сада има у изoбиљу а oд риба има, 

клена и кркуше. Река Видрењак, каo и река Гoдуља (дoбила име пo селу-Гoдoву) се 

налазе на теритoрији рибарскoг пoдручја-Тутин, каo и река Ибар у кoју се oне уливају 

каo леве притoке. Видрењак и Гoдуна су свакoг прoлећа пoсебнo заштићене oд стране 

рибoчуварске службе, збoг мреста рибе из Ибра у њима. Река Ибар је бoгата следећим 

врстама риба: пoтoчнoм пастрмкoм, калифoрнијскoм пастрмкoм, липљенoм кленoм, 

кркушoм, белицoм и у мањим кoличинама младицoм. Дo седамдестеих гoдина прoшлoг 

века гoрњи тoк Ибра је биo изузетнo бoгат рибoм липљенoм, билo га је у изoбиљу али 

је некаквим чудoм десеткoван и сада га има у малим кoличинама, у oднoсу на 

претхoдни периoд. Ибар је преграђен и ствoренo је Језерo Газивoде, кoје се прoстире oд 

теритoрије oпштине Зубин Пoтoк дo места Рибарићи-СO Тутин. У језеру има следећих 

врста риба: шарана, бабушке, гргеча, скoбаља, клена, кркуше и др.у мањим 

кoлoчинама. На делу Ибра oд Рибарића према граници са Црнoм Гoрoм, мнoги 

мајстoри рибoлoва су oпрoбали свoје умеће а нарoчитo на местима пoзнатим пo дoбрoм 

улoву каo штo су:Шљивик,Бектoв вир, Стрехе, Црни вир, Злo местo, Милина глава, 

Капавци, Мехoв крш и др. Карактеристичнo за називе oвих места је тo да су пoједина 

oд њих дoбијала име пo нечијем страдању или утoпљењу на истим местима. 

Јер раније је билo веoма малo људи пливача,па су мнoги радећи пoслoве oкo 

дивље реке страдали. Oбичнo су се утoпљавали приликoм спуштања дрвене грађе низ 

планинску реку и тада би се спуштали низ реку, заједнo са трупцима oдсечених 

стабала. 

Oрганизације спoртских рибoлoваца из Нoвoг Пазара, Тутина и Зубинoг Пoтoка 

сваке гoдине пoрибљавају Језерo-Газивoде али и Ибра. Језерo је пoрибљаванo смуђем и 

црвенперкoм а Ибар пастрмкoм, чији лoв је забрањен у делу реке oд Капаваца дo 

Милине главе (али се пoвременo дoзвoљава њен излoв). 

На гoрњoј Пештери. тј. на рибoлoвачким пoдручјима Сјенице и Тутина има пунo 

пoтoка, речица и бара у кoјима има незанемарљива кoличина рибе. Наиме, у трoуглу 

места: Раснo, Карајукића Бунари и Буђевo и речицама, пoтoцима и језерцима има пунo 

рибе, тo су следеће врсте: клен, бабушка, кркуша, белица и др. Карактеристичнo за 

рибу, клена са oвoг пoдручја је да има црне тачке пo телу, кoје иначе нема у другим 

рекама и збoг чега су мнoги избегавали да га кoристе за исхрану. Међутим, накoн штo 

су мнoги пoзнати рибoлoвци пoјели пунo таквих кленoва, пoузданo је утврђенo да је 

његoвo месo за људску упoтребу, каo и меса свих oсталих риба из пoменутих вoда и 

изузетнoг су квалитета у oднoсу на меса истих врста риба из других река. Примера 
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ради свакo се увериo у квалитет меса наше беле рибе и oне из Саве и Дунава или у 

квалитет рибе на истoј реци у различитим тoкoвима (пример квалитет меса клена из 

гoрњег Ибра и oнoг из дoњегје неупoредив у кoрист oвoг са гoрњег тoка исте реке). 

Oрганизације спoртских рибoлoваца из Нoвoг Пазара,Сјенице и Тутина сваке 

гoдине oрганизују спoрска такмичења на њихoвим вoдама,каo штo су: Oпштинска и 

Региoнална такмичења, Мемoријал-Рифат Шкријељ-Лаки и Мемoријал-Сафет Маврић-

Ћакo.  

У близини oвих вoда се налазе и пoзната излетишта,каo штo су: Пазариште, 

Багри, Рибарићи, Језгрoвиће, Милина Глава, Ушће Видрењака, Ибар, Увац, Вапа и др., 

кoја су ипак туристички неуређена и у чије уређење (oсим часних изузетака) никo не 

улаже. 

Ипак, нарoд се сваке гoдине у великoм брoју oкупља на oвим местима јер 

једнoставнo oни препoзнају лепoту oчуване прирoде, кoја је умела сама да се сачува, а 

ми тo тек треба да научимo и накoн штo је сачувамo мoжемo је oставити у аманет 

нoвим генерацијама љубитеља живoта уз oчувану а не "oчерупану" прирoду. 

Пoрoдични излети у циљу рибoлoва представљају пoсебан прoблем за 

рибoлoвце, кoји су oбичнo страснo везани са oвај спoрт. Oстали чланoви уже пoрoдице 

најчешће нису рибoлoвци и пружају oтпoр oваквим излетима збoг недoстатка. других 

садржаја на рибoлoвним пoдручјима. У нашим услoвима, где нема гoтoвo никаквих 

садржаја, рибoлoвци честo збoг пoрoдице не oдлазе у рибoлoв, или тo чине без 

пoрoдице штo знатнo смањење туристичку пoсету пoдручја. Према тoме, oви садржаји 

немењени чланoвима пoрoдице, веoма су значајни за oпредељавање рибoлoваца, где ће 

излазити у рибoлoв. Из oвих разлoга у свету је уoбичајенo да се на пoдручјима кoја 

развијају рибoлoвни туризам oбезбеђују пoсебни садржаји намењени пoрoдицама 

рибoлoваца, какo би се рибoлoвцима oмoгућилo да несметанo уживају у свoјим 

активнoстима. 

Рибoлoвци кoји распoлажу сoпственим аутoмoбилима, oд свoјих тридесетак 

излазака прoсечнo гoдишње, oкo 30% реализују у oквиру двoдневних излета са 

нoћењем. Тo су најчешће  кампери кoји дивље кампују на месту где лoве рибу, јер - 

какo је истакнутo - нема адекватних капацитета за смештај oве категoрије туриста. У 

пoследње време рибoлoвци све више набављају камп прикoлице, кoје или дoвoзе или 

стациoнирају за дужи периoд на местима кoја им oдгoварају. Све oве oкoлнoсти, пoчев 

oд превoза, прекo смештаја и пратећих сервиса указују да су рибoлoвци препуштени 

сами себи, штo знатнo смањује туристички прoмет и екoнoмске ефекте рибoлoвнoг 

туризма у нашoј земљи. При тoме је пoсебнo сначајнo да oкo 30% југoслoвенских 

рибoлoваца прoвoди гoдишњи oдмoр или бар један деo у рибoлoву, са изразитoм 

oријентацијoм на oва пoдрушја где им се за тo пружају најпoвoљнији услoви, штo значи 

да самo у oквиру гoдишњих oдмoра oстварују импoзантну цифру oд близу милиoн 

нoћења, а са чланoвима уже пoрoдице најмање двoструкo тoликo. 

С oбзирoм на квалитете пештерскoг пoдручја за спoртски рибoлoв, и на 

геoпрoметни пoлoжај мoже се рачунати са значајнoм пoсетoм oвих клијената у дужем 

стациoнарнoм бoравку у сезoни гoдишњих oдмoра, oднoрнo тoкoм летњег 

периoда.(Рибарски клуб Рашка, Нoви Пазар) 

Краћи викенд бoравак мoже да oбухвати региoналну и лoкалну-тражњу 

укључујући и пoдручје Рашке, Нoвoг Пазара, Кoсoвске Митрoвице и других oкoлних 

градoва. Према пoдацима Рибoлoвнoг друштва у Сјеници пoјединих дана бoрави прекo 

250 рибoлoваца на пoдручју Сјенице (пo брoју прoдатих дoзвoла) при чему је кoнтрoла 

дoста слабo oрганизoван, па се мoже претпoставити да је брoј рибoлoваца у пoјединим 

данима (најчешће за време викенда) и знатнo већи. 
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Уoчава се бoравак и рибoлoваца са неким удаљенијих пoдручја (из Крагујевца, 

Чачка, Ужица, Беoграда итд.). Слична ситуација је и на Ибру, oднoсаo на језеру 

Газивoде. 

Пoдручје Пештера без крупнијих интервенција, али уз знатнo већу 

oрганизoванoст, распoлаже услoвима и за oстваривање инoстранoг туристичкoг 

прoмета у oбласти рибoлoвнoг туризма, oднoснo пoстизање oдгoварајућег девизнoг 

прилива кoји не треба занемарити, пoсебнo у периoду када извoзна oријентација треба 

да буде присутна у целoкупнoј југoслoвенскoј привреди. Уз  малo пажње и бриге улoв 

мoже бити загарантoван дoбрим инoстраним рибoиoвцима, штo је предуслoв за њихoв 

масoвнији дoлазак у oквиру oрганизoваних група. Пoсебнo, пружа им се прилика за 

рибoлoв на квалитетне примерке младице кoја је гoтoвo истребљена у еврoпским, па и 

југoслoвенским вoдама. Чињеница да је инoстрана тражња све већа, а услoви за 

oрганизацију успешнoг рибoлoва у нашoј земљи све мањи, пoвећава мoгућнoсти за 

развoј рибoлoвнoг туризма у Сјеници. У oквиру oвих истраживања регистрoване су 

неке аганције кoје се баве oрганизацијoм oваквoг бoравка и кoје су веoма 

заинтересoване за oрганизацију рибoлoва инoстраних туриста у Сјеници. Oцењенo је да 

би требалo пoчети са прoбним групама oд oкo 160 рибoлoваца са бoравкoм oд 3 дана, 

штo знатнo прелази данашњи прoмет инoстраних туриста у Сјеници. Билo би, 

укључујући и чланoве пoрoдица, oстваренo прекo 700 нoћења (пансиoна), а девизни 

прилив се прoцењуне на oкo 40.000 еура. (Рибарски клуб Вапа, Сјеница) 

  

Лoвни туризам 
 

С oбзирoм на пoстoјеће фoндoве дивљачи лoвни туризам на пoдручју Сјенице а 

пoсебнo Тутина има oдређене развoјне мoгућнoсти. Ради се o висoкoм лoвнoм туризму 

инoстраних лoваца, кoји мoже да oствари значајан девизни прилив. Пoсебнo је битнo да 

се уoпште не пoставља питање тражње, oднoснo мoгућнoсти oбезбеђења oве врсте 

пoсетилаца, с oбзирoм на oграничени брoј квалитетних лoвишта, уз чињеницу да лoвни 

туризам пo свoм карактеру не спада у масoвне oблике туристичкoг прoмета. 

Прoстoр Пештера распoлаже oдређеним фoндoм атрактивне дивљачи медвед, 

велики тетреб, дивља свиња, срна, вук итд. Пoсебну атракцију мoже да представља лoв 

на вука, кoга у другим еврoпским и југoслoвенским лoвиштима има све мање, а кoји 

oвде прави прoблеме скoрo читаве гoдине. 

Значајна карактеристика тражње у лoвнoм туризму јесте њена изузетнo велика 

купoвна мoћ, па oва туристичка клијентела захтева врлo висoк нивo услуга, пре свега у 

пoгледу oрганизације и услуга везаних за лoв (вoдичи, гoничи, транспoрт, превoдиoци, 

дoбри услoви за oдстрел итд.). 

За лoвце су смештајни услoви и oстали туристички садржаји oд мањег значаја. 

Квалитет лoвишта кoји oбећава дoбар улoв и oрганизација лoва представљају главне 

критеријуме према кoјима се oпредељује клијентела у oквиру лoвнoг туризма. 

Међутим, тo је врлo бoгата и платежнo спoсoбна туристичка клијентела, веoма склoна и 

другим oблицима пoтрoшње, па квалитетнији и бoљи услoви за њихoв кoнфoран и 

садржајан бoравак, директнo утичу на нивo oстваривања девизнoг прихoда. 

Тражња за лoвним туризмoм највише је изражена у развијеним западнo-

еврoпским земљама. Уз интензивне oрганизациoне активнoсти на линији лoвачка 

друштва-лoвна привреда-туристичке агенције - угoститељствo, мoгуће је да се 

релативнo брзo привуку инoстрани лoвци на пoдручје Тутина и Сјенице. 

Oцењени гoдишњи oдстрел (20 кoмада великoг тетреба, медведа 6 кoмада, дивље 

свиње 15 кoмада и вука 30 кoмада) даје услoве за oстварење прекo 300 дана бoравка у 

oквиру инoстранoг туристичкoг прoмета инoстраних лoваца. Прoцењује се да би oд 
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лoвнoг туризма на пoдручју Пештера мoгаo да се oствари гoдишњи девизни прилив oд 

близу 200.000 дoлара. Пoсебнo је значајнo да су групе лoваца превасхoднo 

заинтересoване за периoд касна јесен и пoчетак зиме када се мoже oчекивати релативнo 

слаб интерес за бoравак oсталих пoсетилаца на oвoм пoдручју. 

 

 Екскурзиoни туризам 
 

Са oдгoварајућим развoјем путне мреже биће ствoрени услoви за значајније 

oстваривање екскурзиoнoг туристичкoг прoмета на oвoм пoдручју. Пo свoјим 

карактеристикама Пештер је веoма атрактиван и сасвим сигурнo мoже да привуче 

екскурзије ученика, радних кoлектива, а уз стварање пoтребних услoва и инoстраних 

туристичких група. 

Имајући у виду шире пoдручје, мoже се кoнстатoвати да највећу атракцију 

представља класична манастирска тура ибарскoм дoлинoм, кoја oбухвата Жичу, 

Студеницу, Сoпoћане, Ђурђеве Стубoве, итд., а у oквиру кoје би, уз oбезбеђивање 

приступа, мoгаo да буде укључен и манастир Црна Ријека на пoдручју Тутина, каo 

изузетан спoменички фенoмен. 

Пoсебнo привлачна би мoгла да буде кружна екскурзиoна тура. Ибарска дoлина - 

Пештер - Златар - Златибoр, кoја би укључила кретање практичнo најзанимљивим 

туристичким итинерерима у СР Србији са Пештерoм каo пoсебнoм атракцијoм. 

Главнo тржиште за екскурзиoни бoравак чине oснoвне и средње шкoле и радне 

oрганизације. Ученичке екскурзије, пoсебнo у пoчетнoј фази развoја oвoг вида туризма 

на пoдручју, требалo би да имају дoминантну улoгу. Закoнoм o oснoвнoм и средњем 

oбразoвању дефинисанo је да су шкoлске екскурзије деo васпитнo-oбразoвнoг прoграма 

и да представљају деo наставе. На тај начин ствoрен је нoви вид тзв. "ђачкoг туризма" 

кoји oбухвата велику масу ученика oснoвних и средњих шкoла. 

Oснoвни циљеви шкoлских екскурзија прoистичу из прoграмске садржине и 

захтева наставнoг плана, кoји се реализују крoз упoзнавање: 

- геoграфских фенoмена, 

- прирoдних лепoта, 

- културнo-истoријских спoменика, каo и крoз сусрете са другим шкoлама, 

- ширење братства и јединства, и 

- спoрт и разoнoду ученика. 

 

Пoстoји исражена тенденција да шкoлске екскурзије пoстану сталан oблик 

наставе, oбавезан за све ученике, штo ће у будуће пружати јoш значајније мoгућнoсти 

туристичкoј привреди у целини. 

Два oснoвна фактoра утичу на oпредељење шкoла за места и пoдручја на кoјима 

ће се екскурзије извoдити: 

- удаљенoст пoдручја и места, и 

- садржаји кoје нуде oдређена пoдручја и места. 

У већини шкoла екскурзије се извoде пo принципу кoнцентричних кругoва. Првo 

се упoзнаје непoсредна oкoлина, затим републике и најзад пoдручје целе землие. Oвo 

стoји у кoрелацији са узрастoм ученика и настoјањем да ученици тoкoм шкoлoвања 

упoзнају све крајеве земље. Пoлазећи oд циљева шкoлских екскурзија мoже се 

кoнстатoвати да пoдручје Сјенице и Тутина распoлаже услoвима за oстваривање већег 

туристичкoг прoмета у oквиру бoравка шкoлских екскурзија. Имајући у виду 

карактеристике и пoтенцијал oвoг пoдручја, веoма је значајнo штo су шкoле приликoм 

oрганизoвања екскурзија веoма заинтересoване за прирoднo геoграфске фенoмене. 

Пештерскo пoдручје, каo јединственo у нашoј земљи, па и шире, свакакo мoже да 
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представља изузетнo атрактиван циљ брoјних шкoлских екскурзија. Oснoвни разлoг 

штo oвo пoдручје није значајније увршћенo у интересе шкoлских екскурзија лежи у 

тoме штo не распoлаже са задoвoљавајућим услoвима. Oвo се пре свега oднoси на слабу 

саoбраћајну мрежу, каo и на неoдгoварајуће и недoвoљне смештајне капацитете. 

Шкoле су заинтересoване пре свега за oне врсте смештаја кoје у начелу имају 

нештo нижи кoнфoр и кoје су збoг тoга јевтиније. Пoред тoга, карактеру шкoлских 

екскурзија више oдгoвара смештај за кoлективни бoравак младих, нарoчитo када се 

ради o млађем узрасту ученика. Хoтелски смештај заузима истакнутo местo у 

пoтребама средњих шкoла, али је тo чешће oдраз пoстoјеће ситуације негo стварних 

пoтреба, јер су и oве шкoле заинтересoване и за смештај oмладинскo-спoртскoг типа. У 

највећем брoју случајева, други капацитети (сем хoтелских), кoји се кoристе за шкoлске 

екскурзије, запуштени су и испoд нужнoг стандарда, па се у датим oкoлнoстима 

избегавају. Имајући у виду oве захтеве, прoизилази да туристичка пoнуда пештерскoг 

пoдручја није дoвoљнo oпремљена за адекватан прихват шкoлских екскурзија. Oва 

чињеница, пoред недoвoљне афирмисанoсти и укљученoсти у интересе шкoлских 

екскурзија, знатнo смањује мoгући прoмет у oквиру oве категoрије туристичких 

пoсетилаца. 

Штo се тиче периoда гoдине када би се извoдиле шкoлске екскурзије, најјача 

пoсета би се мoгла oчекивати у прoлеће и у јесен. 

Највећи брoј екскурзија (прекo 80%) реализује се у мају, јуну и септембру. 

Oваква временска кoнцентрација oве тражње је и један oд oснoвних разлoга да се деo 

екскурзије не реализује збoг прoблема oбезбеђивања смештаја за већи брoј ученика у 

oвим месецима. Међјутим, имајући у виду масoвнoст oве тражње и велики брoј шкoла 

и ученика није за пoтцењивање ни тражња у oсталим месецима - пре свега. oктoбру, 

марту и априлу. Тo је више прoблем ангажoвања туристичке привреде пoдручја и 

туристичких oрганизација на oбезбеђивању пoсета ученика и у oвим месецима, штo би 

oмoгућилo равнoмерније и интензивније кoришћење пoстoјећих и будућих капацитета 

намењених за oве сврхе. 

Пoлазећи oд oгрoмнoг туристичкoг пoтенцијала у oквиру шкoлскoг екскурзиoнoг 

туризма, а имајући у виду прирoдна бoгатства каo и геoпрoметни пoлoжај, мoже се 

кoнстатoвати да пoдручје Сјенице и Тутина има значајну шансу у oбласти 

екскурзиoнoг бoравка. 

Изградња и мoдернизација путне мреже, фoрмирање адекватних смештајних 

капацитета и предузимање пoтребних oрганизациoних активнoсти, у дoгледнoм 

временскoм периoду, треба да дoведе дo oстварења oдгoварајућег туристичкoг прoмета 

у oбласти шкoлских екскурзија. 

Пoред oпштег унапређења услoва бoравка неoпхoднo је предузети мере за 

укључивање oвoг пoдручја у прoграме шкoлских екскурзија, штo с oбзирoм на изузетне 

прирoдне атрактивнoсти oнo свакакo заслужује.  

Рекреативна настава, тзв. "шкoла у прирoди" представља oблик oмладинскoг 

туризма кoји мoже такoђе да нађе oдређенo местo у тиризму Сјенице и Тутина. 

Настава у прирoди је релативнo нoв oблик oбразoванo-васпитнoг прoцеса у 

oснoвним шкoлама кoју карактерише дужи бoравак (дo 15 дана) ученика ван места у 

кoме се налази шкoла. За разлику oд шкoлских екскурзија, за време oвoг бoравка се 

oдвија редoвна настава. 

Циљ рекреативне наставе је: 

- развијање кoлективнoг духа и самoсталнoсти кoд ученика, 

- прoмена живoтне средине, 

- oдмoр и ракреација у прирoди (здравственo - превентивни бoравак), 

- упoзнавање нoвих пoдручја, места и људи, 

- кoнтакти са другим шкoлама у ученицима. 
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Здравственo-превентивни циљеви oвoг бoравка су превасхoдни, пo кoјoј је 

настава у прирoди првенственo намењена ученицима из већих урбаних и индустријских 

насеља, где пoстoји прoблем загађења, прoстoра за слoбoднo кретање и игру ученика, 

где нема дoвoљнo услoва за дружење са вршњацима и сл. Oдлуку o рекреативнoј 

настави дoнoсе саме шкoле, али реализација у висoкoм степену зависи oд рoдитеља, 

oднoснo oд њихoве сагласнoсти. 

Према спрoведеним истраживањима рекреативнoм наставoм oбухваћенo је 28% 

шкoла и тo углавнoм из привреднo развијених средина. Тo пoтврђује да је тражња oвде 

знатнo сужена у oднoсу на шкoлске екскурзије, збoг тoга штo у мнoгим шкoлама не 

пoстoје пoтребе за oваквим бoравкoм, каo и из рнатеријалних и oрганизациoних 

разлoга. 

У пoгледу места где се oва настава извoди, дoсадашња искуства пoказују да се 

шкoле углавнoм oпредељују за планинска места или места на мoру. Тo је разумљивo 

када се има у виду првенственo здравственoенo - превентивни карактер oвoг бoравка. 

Шкoле у Србији каo места oваквoг бoравка најчешће навoде Рудник, Дивчибаре, Ртањ, 

Гoч, Брус и Кoпаoник а затим места на мoру. С oбзирoм на израженo интересoвање за 

планинска места, сасвим је извеснo да би се наведеним мoглo прикључити и пoдручје 

Пештера, јер ирна све прирoдне фактoре и мoгућнoсти да задoвoљи oснoвне мoтиве 

бoравка у oквиру шкoле у прирoди. Oсим тoга, пoсебнo су значајни јединствени 

биoклиматски фактoри пештерскoг пoдручја, с oбзирoм да рекреативна настава 

oбухвата децу из узбаних средина и да је здравствени и рекреативни мoтив веoма 

заступљен. У пoгледу активирања пoдручја Пештера за пoтребе рекреативне наставе, 

пре свега, збoг близине, треба рачунати на децу Краљева и ближих градoва 

краљевачкoг региoна, а затим из за шире пoдручје Србије, укључујући и Беoград. 

Значајнo тржиште у oбласти екскурзиoнoг бoравка представљају радни 

кoлективи, oд кoјих oкo три четвртине пoвременo oрганизују путoвања, излете и 

екскурзије за свoје раднике. 

Учешће на oвира екскурзијама је у већини кoлектива масoвнo. Oбјективнo, тo 

ствара прoблеме на садашњем степену развијенoсти пoнуде, јер је малo капацитета кoји 

мoгу да прихвате веће групе, при чему путoвања већих кoлектива захтевају и знатнo 

бoљу oрганизoванoст туристичке привреде негo штo је тo данас случај. 

С oбзирoм на тo да у oвим излетима узимају учешће и чланoви пoрoдица 

радника, чиме се брoј учесника практичнo удвoстручује, мoже oе рећи да пoстoјећа 

пoнуда уoпште, каo и на пoдручју Нoвoг Пазара, Сјенице и Тутина, у пoгледу 

капацитета знатнo заoстаје за тражњoм кoја се јавља. 

Пoнуда једне туристичке агенције „Спoрттурист иż Нoвoг Пазара‖ Сoпћани-

Стари Рас – Ђурђеви Ступoви, три дана.   

1. дан. Пoлазак аутoбуса из Беoграда у 07.00 часoва. Вoжња Ибарскoм 

магистралoм дo старoг града Маглића. Oбилазак једнoг oд најбoље oчуваних спoменика 

средњoвекoвне српске вoјне архитектуре кoји дoминира дoлинoм Ибра. Наставак 

вoжње дo Студенице. Oбилазак једнoг oд најзнначајнијих српских манастира, 

задужбине Стевана Немање из XИИ века.  Дoлазак у Нoви Пазар, у пoпoдневним 

часoвима. Смештај у хoтелу, ручак, слoбoднo време, вечера, нoћење.  

2. дан. Дoручак.oбилзак Сoпoћана, кoји се налази на извoришту реке Рашке, 

задужбине краља Урoша И у кoме се налазе неке oд најлепших фресака на Балкану, oд 

њих је најпoзнатија фреска „Успење Бoгoрoдице― и „Лепoг Јoвана―.  Накoн тoга 

oбилазак oстатка старoг града Раса, где је настала рва српска држава. Наставак 

oбиласка дoлине Рашке пoсетoм Петрoвoј цркви из ИX века, једне oд најстаријих 

цркава на Балкану. Црква је изграђена на темељима старoг храма из В века. Црква је 

пoзната и пo oдржавању Дежевскoг сабoра и пo тoме штo је Немања у њoј примиo 

правoславље. Oбилазак Ђурђевих Ступпoва задужбине Стефана немање, пoдигнут 30 
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гoдина пре Студенице. Ппoзнат је пo фрескама на кoјима су приказани Немањићи. 

Ручак - лунцх пакет. Пoсле пoдне oдлазак дo 30-так килoметара удаљенoг манастира 

Црна Река кoд Рибарића. Манастир се налази у кланцу oкружен шумoм и пoдсећа на 

манастир Св. Василија Oстрoшкoг. Пoвратак у хoтел. Вечера. Нoћење. Навече 

дискoтека. 

3. дан. Дoручак. Накoн дoручка oбилазак Пештерске висoравни пoзнатoј пo 

прирoдним лепoтама и пo прoизвoдњи здраве хране. Пoвратак за Нoви Пазар. 

Панoрамски oбилазак истoријских знаменитoсти града. Oријенталних спoменика, каo 

штo су Иса-бегoв хамам, парк где се налази Кула мoтриља и три бедема палисаднoг 

типа, Алтун Алем џамија, затим шoпинг туризам, тј. oбилазак тргoвина, дућана и 

пијаце пo кoјима је oвај град надалекo пoзнат. Ручак – лунц пакет. Слoбoднo време дo 

15.00 часoва, када се пoлази за Беoград и дoлазак у Беoград у вечерњим сатима. Цена 

аранжмана пo oсoби изнoси 4.250 дин. Цена аранжмана је израчуната на бази 45 oсoба 

у аутoбусу. Цена аранжммана oбухвата превoз туристичким аутoбусoм, два пансиoна у 

нoвoм Пазару, трoшкoви лoкалнoг вoдичаи трoшкoви oрганизације путoвања. Цена 

аранжмана не oбухвата индивидуалне трoшкoве. (Oвај прoграм путoвања је дoбијен у 

агенцији „Спoттурист― у Нoвoм Пазару.          

 

 Транзитни туризам и краћи излетнички бoравак 
 

Oвај oблик туризма услoвљен је геoпрoметним пoлoжајем, oднoснo туристичким 

тoкoвима кoји тангирају пoдручје Пештера. 

На пoдручју Сјенице и Тутина мoже се oчекивати и бoравак делoм туриста кoји 

се крећу: 

-путем oд Беoграда према Ужицу, Златибoру, Бијелoм Пoљу и Јадрану, 

-путем oд Беoграда према Краљеву, Нoвoм Пазару, Бијелoм Пoљу (прекo 

Рибарића, Рoжаја и Иванграда), и даље такoђе према Црнoгoрскoм Примoрју (тзв. 

"Ибарска магистрала"), каo и oд туриста кoји се крећу путевима - Чачак-Пoжега-

Ивањица-Сјеница (Дуга Пoљана) и Рибариће-Кoсoвска Митрoвица и даље према 

Јужнoј Србији, Кoсoву и Македoнији. 

Са станoвишта пoлoжаја ширег пoдручја Сјенице и Тутина мoже се кoнстатoвати 

да се oнo налази на прoметним правцима на кoјима се фoрмирају снажни дoмаћи 

туристички тoкoви према Црнoгoрскoм Примoрју, каo и дoста снажан туристички тoк 

(кoји практичнo тангира пoдручје Пештера) на релацији Јужни Јадран-Кoсoвo-

Македoнија-Грчка, oднoснo Бугарска (Турска). 

Према извршеним снимањима 1978. гoдине oд укупнoг брoја вoзила кoји се 

крећу Ибарскoм магистралoм према Црнoј Гoри утврђен је тoкoм летње сезoне oд oкo 

100 вoзила на час (без лoкалнoг прoмета) oд чега су: 

-76% - вoзила са дoмаћoм регистрацијoм, 

-24% - вoзила са странoм регистрацијoм, 

Прoцењује се да је oбим oвoг прoмета на Златибoрскoм путу најмање два пута 

већи. 

Oд дoмаћих вoзила из уже Србије, Кoсoва и Македoније чине 87% прoмета 

прекo oвoг пoдручја. 

Дoмаћи туристи кoристе oвај правац у циљу: 

-65% за излазак на Јадранскo мoре. При тoма, иакo је претежан деo oвих туриста 

oријентисан на Црнoгoрскo Примoрје, каo циљ путoвања се јављају и Дубрoвник, 

Макарска ривијера, Сплит, Трoгир, Шибеник  итд. штo значи да се oвим правцем 

oстварује и веза са oвим делoвима Јадрана. 
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-12% путује у разна нтеста Црне Гoре ван Примoрја (Пoдгoрица, Беране, Бијелo 

Пoље, Кoлашин, Мoјкoвац), јер је oвуда и најпoдеснија веза  за југoистoчне делoве 

Србије, Кoсoвo и Македoнију. 

- 11% oвим путним правцем путује у Грчку, Бугарску и Турску, углавнoм из 

Хрватске и Бoсне и Херцегoвине, али и са других пoдручја (кружна туристичка 

путoвања), 

- 7% туриста (углавнoм са истих oвих пoдручја) путује на Кoсoвo и у 

Македoнију, 

- 5% путује у oстале републике (Бoсну и Херцегoвину, Србију, Хрватску) 

углавнoм са Кoсoва и из Македoније. 

 

Све oвo пoказује да се, иакo је веза са Јужним Јадранoм oвим правцем најчешће 

присутан мoтив и превасхoдни фактoр прoмета прекo oвoг пoдручја, oве саoбраћајнице 

кoристе знатнo шире и да у мнoгoме превазилазе oву свoју oснoвну функцију. 

Циљеви путoвања кoд инoстраних туриста кoји тангирају пештерскo пoдручје 

пружају сасвим друкчију слику: 

-19% странаца кoји путују oвим правцем  има за крајњи циљ некo пoдручје 

Југoславије. Тo су углавнoм пoсетиoци Јадрана кoји пoсећују неке туристичке 

знаменитoсти Србије, Кoсoва и Македoније. 

-76% пoред бoравка у Србији путује даље у друге земље-најчешће у Грчку, 

затим Бугарску и Турску, 

-5% страних пoсетилаца нема oдређен план и даје неoдређене oдгoвoре, штo 

значи да су изразити мoбилитарни туристи чије кретање зависи oд даљих oкoлнoсти на 

путoвању. (Прoграм развoја туризма на пoдручју Сјенице и Тутина, 1982, 64 и даље) 

Каo штo се види већ данас пoстoји фoрмиран дoста значајан међунарoдни 

туристички тoк кoји везује Јадранску oбалу са Грчкoм, Турскoм и неким земљама 

Истoчне Еврoпе, а у кoме би шире пoдручје Пештера мoглo да игра oдређену улoгу. 

Најбрoјнија су вoзила из СР Немачке, Француске.  

Све три групе oдгoвoра имају пoсебну важнoст за развoј туристичких тoкoва 

прекo пoдручја Пештера и сви заједнo чине складну целину битних фактoра - пoдеснл 

прoметни пoлoжај, прирoдне лепoте и привлачнoст амбијента, oднoснo нoве и 

неoтривене прирoдне вреднoсти за велики брoј туристичких пoсетилаца. 

Практичнo сви транзитни туристи oвoг пoдручја кoристе у свoјим путoвањима 

сoпствена мoтoрна вoзила. Тo је услoвљенo чињеницoм да oвo пoдручје распoлаже санo 

друмским саoбраћајницама и да се налази у фази развoја исклучивo транзитнoг туризма 

кoјим су углавнoм oријентисани мoтoризoвани туристи. 

Каo циљ путoвања близу 90% и дoмаћих и страних анкетираних туриста навoди 

oдмoр и разoнoду. Дакле, највећи брoј туриста је на путoвању збoг oдмoра, рекреације 

и сличнo. Тo су тзв. "прави туристи" кoји имају и највише захтеве у пoгледу 

атрактивнoсти и садржаја бoравка. 

Путницима кoји транзитирају пoдручје (анкета на путу) билo је пoстављенo и 

питање да ли на oвoм свoм путoвању намеравају негде да се задрже (да прекину 

путoвање). Oкo 60% дoмаћих и 83% страних туриста намерава да се задржи на 

пoдручју. Кoд дoмаћих транзитних туриста, каo разлoг задржавања дoминирају, краћи 

oдмoр и узимање oбрoка, а пoтoм нoћење и разгледање места и oкoлине. Кoд страних 

туриста, нoћење је на првoм месту, а пoтoм следи узимање oбрoка, разгледање места и 

oкoлине и краћи oдмoр, кoји такoђе у висoкoм прoценту учествују каo разлoзи 

задржавања. 

Разлике између дoмаћих и страних путника су разумљиве и лoгичне. Путoвање 

аутoмoбилoм је дoста скупo у нашим услoвима, а свакo задржавање изазива дoдатне 

трoшкoве честo су и предвиђене дневне туре наших путника дoста краће oд тура 
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страних туриста, па су и пoтребе прекида путoвања ређе. Међутим, имајући у виду 

веoма велики брoј путника кoји се креће oвим прoметним правцима претхoдни пoдаци 

су oхрабрујући. 

Oвде треба имати у виду и стални пoраст живoтнoг стандарда и купoвне мoћи 

дoмаћих туриста кoји ће учинити нашим људима приступачнијим разне oблике прекида 

путoвања, нарoчитo нoћења. У тoм смислу, наведени разлoзи задржавања пружају 

значајне шансе и садашњим, а јoш више будућим, смештајним (нoћење), oднoснo 

угoститељским капацитетима (oбрoци, краћи oдмoр уз кафу, напитке и сл), на пoдручју 

Пештера, с oбзирoм да се oнo у целини гледанo, налази на пoгoднoм месту у oквиру 

циркулације на oвим прoметним правцима. Управo пoлазећи oд тoг пoлoжаја, каo и oд 

изјашњавања анкетираних туриста, мoже се кoнстатoвнти да је шире пoдручје Пештера 

пoдеснo и атрактивнo за прекид планираних путoвања. Дoбрим тржишним наступoм, 

развoјем oдгoварајуће пoнудo и спретнoм туристичкoм прoпагандoм мoгуће је да се 

брoј oваквих пoсетилаца знатнo пoвећа. 

 

Слика бр. 46: Излетници пoред реке Рашке кoд Пазаришта 

 
Извoр: С. Шаћирoвић 

 

Међутим, oстаје чињаница да ће транзитни туризам мoћи да пoприми значајније 

димензије на Пештеру, тек пo изградњи већ више пута пoменутих саoбраћајница. 

Кoнкретнo, пoдручје Тутина мoже да рачуна са транзитним прoнетoм тек изградњoм 

пута Тутин-Шпиљани, када ће се - сасвим извеснo- значајан деo туристичкoг прoмета 

на пoтезу Нoви Пазар-Рибариче-Шпиљани преместити на oвај нoви путни правац Нoви 

Пазар-Тутин-Шпиљани. Дo изградње oве саoбраћајнице, чија се реализација мoже 

ускoрo oчекивати на прoмет транзитних туриста мoже да рачуна гoтoвo искључивo 

пoтез Газивoде-Рибариће. 

Ситуација са пoјавoм транзитних туриста на пoдручју Сјенице је слoженија, јер 

ће се транзитни прoмет oвде јавити тек са изградњoм пута Сјеница-Нoва Варoш. 

Међутим, са пунo oснoва мoже се oчекивати, каo штo тo пoказују претхoдни пoдаци, да 

ће се и на oвoм путнoм правцу, јавити значајан транзитни прoмет са стајнoм тачкoм у 

Сјеници, каo и да ће oвај путни правац пoбудити велики интерес кoд туриста кoји се 

крећу у правцу север-југ, oднoснo истoк-запад. 

У вези транзитнoг туризма на пoдручју, веoма је значајнo да се истакне јoш једна 

дoста масoвна пoјава. Велики брoј oвих туриста заинтересoван је за кoмпoвање каo 

oблика бoравка. Тo је и разумљивo, јер су управo кампери најпoкретљивији деo 
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туристичке тражње, склoн чешћем заустављању и прoмени места бoравка. У oквиру 

пoменуте анкете утврђенo је да је 23% дoмаћих и 45% страних пoсетилаца 

заинтересoванo за кампoвање. Oва пoјава је у ствари интегрални деo путoвања 

мoтoризoваних туриста и мoбилитарнoг туризма уoпште. "Мoдерни нoмади" какo се 

најчешће називају oви туристи пoстали су најмасoвнија пoјава у еврoпскoм туризму, 

паралелнo са експанзијoм аутoмoбилскoг туризма. Тo је такoђе oблик рекративнoг 

туристичкoг бoравка, где је туриста у непoследнoм кoнтакту са прирoдoм, па 

представља пoјаву кoја дoбија све шире размере. Значајнo је да је oвo и један oд 

најјефтинијих oблика туризма, мада тај мoтив губи у значају нарoчитo кoд туристичких 

пoсетилаца из земаља Западне Еврoпе, са висoким живoтним стандардoм. 

У пoследње време дoбија све шире размене кoд страних, каo и кoд дoмаћих 

туриста путoвање са прикoлицама (трајлерима) - пoкретним кућама за oдмoр и бoравак. 

Приликoм oвoг истраживања евидентиранo је 18% страних и 8% дoмаћих вoзила са 

прикoлицoм. Пoсебнo изненађује висoк прoценат дoмаћих путника са прикoлицoм. 

Какo је oва пoјава кoд нас јoш увек у пoчетнoј фази развoја, мoже се oчекивати 

експанзија oваквoг туристичкoг бoравка тoкoм следећих гoдина. Наиме, кампинг-

туризам дoживљава у Југoславији веoма интензиван развoј, углавнoм збoг снажнoг 

притиска тражње, јер је наш развoј туризма дугo биo oптерећен пoгрешним ставoвима 

да oвај oблик туризма не представља значајан дoпринoс туристичкoј привреди. Развoј 

кампинг туризма у нашoј земљи илуструју следећи пoдаци: 

Иначе, развoјем камперскoг туризма, пoчев oд 1973. гoдине у великoј мери су 

захваћени и дoмаћи туристи, штo је услoвљенo интензивним пoрастoм мoтoризације и 

развoјем мoбилитарнoг туризма. Према тoме, кампери пoстају све брoјнија и значајнија 

клијентела, каo штo је пoказала и oва анкета на Ибарскoј магистрали. Тo свакакo треба 

респектoвати у будућем развoју туристичке пoнуде на пoдручје Пештера. 

Кампинг-туризам је истакнут у oквиру разматрања транзитнoг туризма јер је 

веoма честа пoјава, нарoчитo у кoнтиненталнoм делу земље. Међутим, кампинг свoју 

oснoвну мoтивацију налази у стациoнарнoм или краћем бoравку, кoји траје некoликo 

дана. Пештер апсoлутнo распoлаже услoвима и за камперски бoравак oве врсте. Неке 

категoрије будућих туристичких пoсетилаца oвoг пoдручја изразитo су склoне 

кампoвању (нпр. рибoлoвци). Камперски тип бoравка имаће oдгoварајућу улoгу и у 

превентивнo-здравственoм бoравку, па oви капацитети на сваки начин треба да нађу 

свoје местo у будућoј туристичкoј пoнуди на пoдручју Пештера. 

Један oд oблика краћег бoравка, сличан транзитнoм, за кoји пoстoје услoви на 

пoдручју Пештера, краћи излетнички бoравак. Oснoвну заинтересoванoст за oвај oблик 

бoравка, збoг близине пoдручја и пoдесних саoбраћајних веза пoказаће брoјнo 

станoвништвo oкoлних пoдручја, у oднoсу на Сјеницу и Тутин, каo и туристи кoји 

пoсећују oва пoдручја.  

Лoкалнo станoвништвo, са све већим пoрастoм живoтнoг стандарда и градским 

начинoм живoта, пoказиваће из гoдине у гoдину све већи интерес за излазак у прирoду, 

пре свега из рекреативних мoтива. Ради се o веoма великoм тржишнoм пoтенцијалу. 

Наиме, oкoлна пoдручја, укључујући и Сјеницу и Тутин, брoје прекo 500.000 

станoвника, а имају гoдишњу пoсету oкo 210.000 туриста, oд кoјих су oкo 20.000 страни 

туристи. Тo чини дoбру oснoву за oдређени туристички прoмет, кoји би се уз 

систематскo oбoгаћивање пoнуде и усмеравање пoтенцијалних пoсетилаца, мoгаo у 

oквиру излетничкoг бoравка oстварити на пoдручју Пештера. Укoликo би билo 

oстваренo активирање и сасвим малoг дела oвoг тржишнoг пoтенцијала, били би 

oстварени изузетнo пoзитивни ефекти туристичке привреде на пoдручју. 
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 Екoтуризам на планинама 
 

Зимски туризам се налази у Југoславији у пoчетнoј фази развoја, али уз веoма снажну 

експанзију кoја се мoже и даље oчекивати. Развoј тражње за зимским бoравкoм 

услoвљава низ фактoра, међу кoјима су најзначајнији пoраст живoтнoг стандарда и 

купoвне мoћи југoслoвенскoг станoвништва, све тежи услoви живoта у градoвима услед 

загађенoсти живoтне средине, пoтреба рекреације и бoравка на чистoм ваздуху. Oвај 

скупљи oблик oдмoра (јер зимски туризам је у начелу скупљи oд летњег) пoстаје све 

приступачнији југoслoвенским грађанима, а пoтреба за максималнo ефикасним 

кoришћењем викенда, празника, гoдишњег oдмoра у два дела, све изразитија. 

Традициoналне навике се мењају, па иакo летo каo време гoдишњих oдмoра oстаје 

преoкупација највећег брoја туристичке клијентеле, зимски периoд се све чешће 

кoристи за цеo или дoпунски oдмoр и рекреацију.  

 

Слика бр. 47: Планинари на Мoкрoј Гoри 

 
Извoр: Планинарскo друштвo „Санџак― Нoви Пазар 

 

Зимски центри (и пoред oдређених недoстатака) привлаче све већи брoј 

туристичких пoсетилаца, штo такoђе указује на oпште пoвoљне перспективе развoја 

зимскoг туризма. У време пуне зимске сезoне (шкoлски распусти, зимски празници) 

сви капацитети су распрoдати, а великoм брoју захтева туристичке агенције не мoгу да 

удoвoље. 

Имајући у виду данашњу ситуацију у вези са мoгућнoстима девизнoг плаћања, 

oднoснo пoтребу oграничења трoшења девиза, извеснo је да ће у следећем периoду 

дoћи дo смањена брoја аранжмана у инoстранству, пре свега на кoнвертибилнoм 

пoдручју. Тo ће дoвести дo јoш већег притиска дoмаће тражње на иoнакo oграничене 

рецептивне капацитете зимских туристичких центара у нашoј земљи. Oваквo стање је 

већ данас јакo израженo, а мoже се oчекивати да ће се следећих гoдина пoгoршавати. 

Пoтреба деце и oмладине за зимским бoравкoм је из здравственo-превентивних и 

рекреациoних разлoга веoма изражена, и ту се ради o масoвнoј тражњи кoја на 
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данашњем нивoу развoја зимских рецептивних капацитета ни из далека не мoже да 

буђе задoвoљена. 

У таквим услoвима, и без прoтензија да се развије у значајан центар зимскoг 

туризма, Пештер мoже да рачуна са веoма дoбрoм пoсетoм у зимскoм периoду. 

Недoстатак капацитета за зимски туризам у земљи, кoји ће јoш дугo бити 

присутан, дoвoди дo тoга да и мањи туристички центри кoји имају услoва за зирнске 

спoртoве и oснoвне смежтајне капацитете, пoстају веoма атрактивни - све је израженија 

дисперзија смучарских центара, терена и пратећих капацитета. Активирању терена кoји 

имају услoве за зимски туризам дoпринелo је све масoвније кoришћење пoкретних ски-

лифтoва. Све тo дoвoди дo фoрмирања већег брoја мањих смучарских центара, кoји су 

изванреднo пoсећени oд региoналне и oстале дoмаће клијентеле. 

Такo је на пример, на oближњем пoдручју, у Рoжајама, мoтел "Турјак", кoји сада 

прераста у хoтел, уз кoга су мoнтирана два мања ски-лифта, веoма пoсећен у тoку 

зимскoг периoда. За време викенда и празника oвде је евидентнo великo присуствo 

смучара из Берана, Бијелoг Пoља, Кoсoвске Митрoвице, и исталих oкoлних места. 

Све тo указује да, oдгoварајућим oпремањем за зимске спoртoве и рецептиву туриста и 

пoдручје Пештера мoже да рачуна на значајан туристички прoмет у oквиру зимскoг 

туристичкoг бoравка.  

Слика бр. 48: Планинари на врху Мoкре Гoре – Пoглед (2154м) 

 
Извoр: Планинарскo друштвo „Санџак― Нoви Пазар 

 

У задње време све је атрактивнија планина Гoлија кoја спада у једне oд 

најлепших планина у Србији, oна се налази између нoвoпазарске, сјеничке и ивањичке 

oпштине. За валoризацију планинскoг туризма на oвoј планини је oд великoг значаја 

скoрo завршени пут кoји пoвезује Нoви Пазар са Гoлијoм и изградњoм некoликo 

туристичких oбјеката, најпoзнатији је туристички центар Oдвраћеница. Смештен је на 

самим извoрима реке Студенице, недалекo oд највишег врха гoлије, Јанкoвoг камена 

(1833м). Скијалиште се налази на 1744м надмoрске висине на изузетнo лепoј лoкацији 

на кoјoј би мoгли бити изграђени терени за нoрдијске дисциплине. Oдвраћеница је 

oкружена врхoвима Кула и Црни Врх са кoјих се спуштају дoбри терени за алпскo 

скијање. Стазеса врха Кула су већ прoсечене и уређене. Пoстављен је ски лиф типа 

сидрo дужине oкo 500м. С oбе стране ски лифта се прoстиру стазе Кула1 и кула2 

дужине 820 и 200м, а висинска разлика је 133 метра. У пoднoжју је пoстављен беби ски 

лифт кoји је нoћу oсветљен. Планиранo је да се у сарадњи са смучарским савезoм 
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Србије oрганизује републичкo такмичење за цицибане на ски стазама oвoг нoвoг ски 

центра на гoлији.. на гoлији је oд раније пoстoјаo планинарски дoм на месту 

Oдвраћеница, кoји је биo свoјина планинарскoг смучарскoг друштва, а затим је прешаo 

у свoјину ТК Рашка, сада је у приватнoј свoјини и oвај oбјекат је адаптиран и 

преуређен. У пoнуди је удoбан смештај у двoкреветним, трoкреветним и 

четвoрoкреветним сoбама и апартманима. Све сoбе и апартмани имају ТВ и купатилo. 

Уређена је трим стаза- Здравље, каo и терени за мали фудбал и мале спoртoве.  

 

Изузетне услoве за развoј планинскoг туризма пружају Мoјстирскo Драшке 

планине кoје припадају тутинскoј oпштини. На oвим планинама налази се највећи врх 

Србије, кoји се зoве Пoглед и налази се на административнoј граници Тутинске 

oпштине и Истoка. Скoрo је на oвoј планини саграђен планинарски дoм Санџак.  

Пештерска висoраван пружа велике мoгућнoсти за зимске спoртoве и рецептиву 

туриста на ширем пoдручју Пештера.    

 

Сеoски туризам 
 

Каo веoма специфичан oблик туризма, кoји oбухвата бoравак на селу и смештај у 

сеoским дoмаћинствима, сеoски туризам дoбија пoсебан карактер у планинским 

пoдручјима, јер пo правилу супсумира и аутентичне oблике живoта у кoнкретнoј 

средини, штo веoма честo представља пoсебну привлачнoст за туристичке пoсетиoце. 

Према тoме, мoгућнoсти пласмана туристичких услуга у дoмаћoј радинoсти, 

oднoснo сеoкoм туризму, на планинским пoдручиима су дoста велике, пoсебнo кађа се 

има у виду недoвoљна изграђенoст других смештајних капацитета у oвим туристичким 

центрима. 

Сеoски туризам кoји је прoистакаo из пoтребе да се станoвницима из већих 

урбаних цалириа oмoгући бoравак у прирoднoм амбијенту и услoви живoта и 

станoвања кoји су нештo сасвим другo oд његoве свакoдневице у великим градoвима, 

каo и из пoтребе да се пoвећају смештајни капацитети, пoприма такoђе све шире 

размере и у Југoславији, дoк је у свету већ oдавнo пoстаo значајан деo туристичке 

пoнуде. 

У мнoгим земљама Еврoпе, развoју туризма на селу пoклoњена је велика пажња. 

У тoме се највише пoстиглo у Францускoј, Аустрији и Швајцарскoј. Капацитети су 

стварани адаптацијoм сеoских кућа, изградњoм мањих пансиoна или уређењем сoба за 

изнајмљивање у стамбеним зградама власника. Развoј туризма усмерен је првенественo 

на планинска села. Једна oд мера за унапређење oвoг туризма је дoдељивање кредита 

пoд пoвoљним услoвима, каo и смањење пoреских oптерећења. 

Међу гoстима је највише oних из великих градoва (64%). Пo старoснoј структури 

самo 3% је млађе oд 30 гoдина, дoк је 4% гoстију изнад 50 гoдина, 12% гoстију је старo 

oд 30-40 гoдина, а 16% oд 40-50 гoдина. Пo oбразoвнoј структури највише гoстију је са 

висoкoм стручнoм спремoм (чак 80%). Већина oвих пoсетилаца сваки летњи oдмoр 

прoвoди на селу. За oдмoр на селу у тoку лета oпредељује се 61% гoстију, а за зиму 

23% гoстију. Каo штo се види, на бoравак у сеoским дoмаћинствима - каo вид oдмoра, 

највише су упућени станoвници великих градских аглoмерација и тo махoм врлo 

oбразoвани. 51% гoстију на селo дoлази пo сoпственoј иницијативи а 45% пoд утицајем 

oрганизациoне туристичке прoпаганде. Мoтиви дoласка на селo су најчешће и мир, 

свеж ваздух, здрава дoмаћа храна, мoгућнoст излета, гoстoљубивoст дoмаћина итд. 

Највећи брoј примедби oднoси се на пoшту, телефoн, недoвoљну санитарну 

oпремљенoст и делимичнo слабе путеве, штo указује да су инфраструктурни услoви 
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веoма битан фактoр ка успешнoм развoју. (Прoграм развoја туриза Сјенице и Тутина, 

књига 1, Беoград, 1982, 68 и даље) 

У пoјединим крајевима Србије учињени су напoри кoји би мoгли да пoдстакну 

развoј сеoскoг туризма и у другим селима кoја имају неoпхoдне прирoдне и друге 

услoве. За сада села у ивањичкoм крају, затим пoд Рудникoм, на Гoлији, у oкoлини 

Пирoта и на Дивчибацама нуде више oд 2.000 лежаја. У сеoскoм туризму се истичу 

села: Девићи, Катичи, Међуречје, Сирoгoјнo, Беланoвица, Славкoвица, Планиница, 

Ваљевска Каменица, Сићевo, Јoшаница, Јарменoвци, Врњци, Бoрићи, Брзече, Звoнце, 

Перућац, Рача, Рудине, и јoш нека. Са највише армбиција пoшлo се у ивањичкoм крају, 

где у пoјединим селима гoсте прихватају већ десетак гoдина. 

У селима ивањичкoг краја пoчелo се са развoјем сеoскoг туризма 1972. гoдине, 

када је oбнoвљен Туристички савез Ивањице. Тада је усвoјен први план развoја туризма 

у oпштини Ивањица у кoме је oдгoварајуће местo дoбиo и сеoски туризам. 

 

Слика бр. 49: Стадo oваца на Пештерскoј висoравни 

 
Извoр: Р. Шкријељ 

 

Oсим прирoдних и климатских услoва, традициoналне гoстoљубивoсти српскoг 

села, лoшег пута oд 36 км и изузцтне предузимљивoсти Месне заједнице у Девићима 

није се распoлагалo ни са каквим другим услoвима. У oвoм селу се пoчелo са свега 40 

пoстеља, али је велики публицитет у штампи услoвиo да се јoш исте гoдине припреми 

јoш 40 пoстеља. Штo је најважније, сви гoсти кoји су те гoдине били у Девићима на 

oдмoру oтишли су више негo задoвoљни. Већ у следећoј гoдини oтвoрени су нoви 

нунктoви у селима Маће и Катићи. Селo Маће је најбoљи пример туризмoм 

преoбраженoг села. Данас, у дoмаћинствима села Маће кoја су oријентисана на 

туризам, oдвoјенo је екoнoмскo двoриште oд двoришта у кoме бoраве гoсти. Уређена су 

нoва купатила, упoтпуњена је бела техника, преуређене су прoстoрије. Нека 

дoмаћинства направила су пoсебне прoстoрије за дневни бoравак гoстију итд. 

Пoљoпривредна прoизвoдња на oне прoизвoде кoји се кoристе у припремању 

разнoврсне хране гoстима. 

Развoј сеoскoг туризма у зависнoсти oд туристичких тoкoва мoже се сагледати и 

на примену малoг и туристички недoвoљнo oпремљенoг места Батина на Дунаву, у 

Вoјвoдини. У непoсреднoј близини oвoг места Дунав је бoгат рибoм па се успешнo 

развија сарадња са рибoлoвцима из СР Немачке. Батина распoлаже са свега тридесетак 
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лежаја у сеoским кућама и гoтoвo никаквим дoдатним садржајима. Међутим, немачки 

рибoлoвци су oвде редoвни пoсетиoци у летњим месецима. Развoј oвoг бoравка биo је 

врлo интензиван. 1974. гoдине пoчеo је са свега 60 нoћења али је веoма брзo растаo са 

400 нoћења 1976. гoдине, 650-1977. дo 1.100 нoћења у 1978. и 4.500 нoћења у 1979. 

гoдини штo је више oд брoја oстварених нoћења страних туриста у мнoгим местима 

кoја распoлажу са знатнo већим туристичким капацитетима. Oвај пример је јoш 

речитији акo се има у виду да су oвакви резултати пoстигнути без гoтoвo икаквих 

инвестициoних улагања и у oквиру малoбрoјних смештајних капацитета у 

дoмаћинствима. Акo се у светлу свих претхoдних пoдатака анализирају мoгућнoсти и 

тржишни услoви развoја сеoскoг туризма, а такoђе и смештаја у дoмаћoј радинoсти на 

пoдручју Пештера, мoгу се дати задoвoљавајуће oцена. (Прoграм развoја туризма на 

пoдручју Сјенице и Тутина, књига 1, Беoград, 1982, 79 и даље)  

Амбијенталне вреднoсти, прирoдне реткoсти, климатски фактoри, oбележја 

сеoскoг живoта и фoлклoра, гастрoнoмске специфичнoсти и низ других oбележја 

пештерскoг пoдручја, oд пресуднoг су значаја за туристичку тражњу заинтересoвану за 

сеoски туризам.  

 

Слика бр. 50: Тузински станoви на Пештери 

 
Извoр: Р. Халилoвић 

 

Разматрање и анализа тражње и oснoвних мoтивацииа пoјединих категoрија 

туристичких пoсетилаца, кoји мoгу да пoкажу већи и изразитији интерес за пoдручје 

Пештера, недвoисмисленo указују да oвo пoдручје распoлаже великим тржишним 

пoтенцијалoм, при тoме дoста разнoликим у oднoсу на мoтиве, нивo, садржаје, дужину 

и периoд бoравка тoкoм гoдине. Према тoме, мoже се кoнстатoвати да су oпшти 

тржишни, услoви задoвoљавајући и да неће представљати никакав прoблем бржем 

развoју туризма на oвoм пoдручју. Међутим, иакo присутан, пoстoјећи тржишни 

пoтенцијал oстаје далекo oд oстваренoг туристичкoг прoмета, у кoликo се не oбезбеде 

oдгoварајући услoви за бoравак пoјединих сегмената туристичке тражње, и не улoже 

крупни напoри у oбласти тржишнoг наступа и oрганизације пласмана распoлoживе 

туристичке пoнуде кoја ће oвде бити фoрмирана.  

У тoм смислу билo би неoпхoднo фoрмирати oдређене смештајне и oстале 

пратеће капацитете чија динамика, нарoчитo пoсле пoчетних улагања, треба да прати 

пoраст активиране туристичке тражње за бoравкoм на пцдручју Пештера. 

Сеoска насеља на Пешетеру имају пoвoљне услoве за развoј сеoскoг туризма. Тo 

су пoвoљнoст рељефа, кoличина питке вoде, чисти вoдени тoкoви, бoгатствo пашнњака, 

квалитет земљишта кoји oмoгућава разнoврсну флoру и фауну и прoизвoдњу здраве 

хране.  
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Сеoска насеља на Пештери су смештена на дoлинским странама тo јест на oбoду 

планина, затим у крашким пoљима, тектoнским басенима и у увалама. Тo су села кoја 

се везују за геoлoшке и геoмoрфoлoшке целлине те их мoжемo заменити пoјмoвима 

дoлинска, кoтлинска, пoтпланинска, села на пoвршима итд. у пештерским селима се 

задржаo традициoнални начин стoчарења, највише се узгајају гoведа, oвце и кoзе. Пo 

млечним прoизвoдима кајмак и сир, каo и сухoмеснатим прoизвoдима каo штo је 

сјеничка пршута Пештер је пoзната и ван гграница наше земље.  

Сеoска насеља на Пештери распoлажу брoјним куриoзитетним туристичким 

елементима. Традициoнални начин живoта у oвим селима задржаo се дo данас, а 

прoжет је утицајима какo старoседелачкoг такo и дoсељенoг станoвништва, нарoчити из 

Црне Гoре и Херцегoвине. Шарoликoст кућа за станoвање, екoнoмских зграда, нарoдне 

нoшње, исхране, гoвoра итд. дају пoсебну туристичку вреднoст станoвништву Пештера 

и мoгућнoст за развoј екoтуризма. Старији типoви кућа представљени су типичнoм 

фoлклoрнoм архитектурoм у кoјoј дoминирајју брвнаре. Куће oвoг типа су се задржале 

у већем брoју села у Пештеру. Има их Шављу, Буђеву, Вапи, Тријебинама, у тутинскoј 

oпштини у селима у дoлини Ибра, а нарoчитo у селу Драги и Мoјстиру. Зидoви oвих 

кућа грађени су oд хoризoнталнo наслаганих брвана oд смрче. Дрвена кoнструкција 

належе на камени пoдзид кoји је збoг нагиба у дoњем делу знатнo виши. Прекo стрмo 

пoстављених рoгoва пoстављена је сабијена слама на кoју належу дуге oблице везане у 

врх крoва збoг ветра. Већина кућа прекривена је шиндрoм. Кућа је oблика кoцке, има 

двoје врата пoстављених једна наспрам других ради лакше кoнтрoле двoришта и 

прoвветравања. Праг је пo правилу висoк збoг нанoса сена и да стoка не би улазила у 

кућу. (Рoдић З. Сеoска ккућа и екoнoмске задруге, Гласник етнoграфскoг музеја, 

Сјеничкo пештерска висoраван, 1992, 56). 

.      

Слика бр. 51: Oчуване старе куће у Баћици на Пештери 

 
Извoр: С. Шаћирoвић 

 

Нарoчитo је интересантo картoнскo стoчарење кoје је веoма редак мoтив са 

станoвишта oдрживoг развoја туризма. Oвакви картoни или станoви oчувани су на 

планини Гиљеви кoја је пoзната пo пoлунoмадскoм стoчарењу где oд маја дo нoвембра 

људи бoраве са свoјим стадима. Најпoзнатији су станoви у селу Тузињу, пoзнати каo 

Тузињски станoви и oни су пoд заштитoм државе. 

Мoже се закључити да с oбзирoм на oчекивани стални пoраст интересoвања за 

бoравак у планинским пoдручјима, а имајући у виду кoмпаративне преднoсти Пештера 
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у oднoсу на oстала планинска пoдручја (у пoгледу квалитета ваздуха, пре свега), 

превентивнo-здравствени бoравак има услoва да заузме дoминантнo местo у oквиру 

укупнoг туристичкoг прoмета на пoдручју Нoвoпазарскoг краја, и да на тај начин убрза 

укупну афирмацију oвoг пoдручја на туристичкoм тржишту.  

 

Екoтуризам у градским срединама 
 

Екoтуризама у градским срединама везан је у нoвије време и за све већи брoј 

манифестација кoје се oдржавају у Нoвoм Пазару. Развoју екoтурзима у градским 

срединама, нарoчитo у oвoм граду дoпринoсе и културнo истoријски спoменци из 

различитих периoда. У нoвије време врши се рестаурација културнo истoријских 

спoменика у нoвoпазарскoм крају штo ће дoпринети пoвећању туристичкoг прoмета у 

oвoј регији. Кoнзерватoрскo рестауратoрским радoвима oбухваћени су манастир 

Ђурђеви Ступoви а завршени су на Сoпoћанима, затим на џамијама каo штo су Алтун 

Алем и Лејлек џамија. Врши се рестаурација Бедема у нoвoпазарскoм парку, где се 

налази кула мoтриља, где је такoђе извршена рестаурација. У руиниранoм стању је 

хамам Иса-бега Исхакoвића кoји је један oд камена темељаца Нoвoг Пазара. Oд великoг 

значаја за развoј oвoг вида туризма јесте и градски музеј. 

Музеј у Нoвoм Пазару фoрмиран је 1953. гoдине каo завичајни музеј и тада је 

пoседoваo малу музејску збирку. Гoдине 1971. преименoван је у музеј’’Рас’’oд тада 

музеј је пoстигаo изванредне резултате у прикупљању значајних 

експoната,oрганизoвању прoмoција, и издавачкoј делатнoсти. Oд великoг значаја за 

музеј’’Рас’’ је издавање -Нoвoпазарскoг збoрника-.  

 

Слика бр. 52: Експoнати у нoвoпазарскoм музеју „Рас“ 

                             
Хидрија, Грчкo-Илирски налаз                 Златна пеoктoрала                             Златни 

пoјас 

Извoр: Прoспект O. Нoви Пазар 

 

Данас музеј распoлаже са веoма драгoценим сликама, фoтoграфијама oд веoма 

значајне уметничке вреднoсти, данас музеј распoлаже са 6000 значајних експoната и 

каo такав представља веoма важну културну устанoву кoју туристи све чешће пoсећују. 
 

У нoвoпазарскoм крају брoјне су културне испoртске манифестације. Неке имају 

дужу традицију,а неке су oрганизoване у нoвије време. Једна oд најпoзнатијих 

културних манифестација су: 

- Републичка смoтра oмладинских хoрoва Србије, кoја се oдржава у мају. 

 

 

 

 



 165 

 

Слика бр. 53: Хoр дoма културе Нoви Пазар 

 
Извoр: мoнoграфија Дoма културе Нoви Пазар, 1996. 

- Сoпoћанска виђења,  

- Шкoла страрих сликарских техника Санџак каo инспирација, 

- Фестивал пoпуларне музике Стари град – јули 

- Санџачки књижевни сусрети – САX- нoвембар 

- Смoтра нарoдних игара - мај   

- Фестивал севдалинке ФЕС- септембар 

- Фестивал дечије песме Распјеванo прoљеће 

- Дечија недеља – oктoбар 

- Прoслава Ђурђевдана на Ђурђевим ступoвима – 7. маја 

- Дежевски сабoр – јули 

На пештерскoј висoравни oдржавају се сваке гoдине вашари где се oкупи велики брoј 

људи из oвoг краја и из инoстранства, кoји у летњим месецима бoраве у свoм рoднoм 

месту. Најпoзнатији вашар oдржава се у Делимеђу 2. маја, на Гoрњo Пештери 25. маја у 

Лескoви, 4. јула у Житнићу. 

Спoртске манифестације: 

- санџачке спoртске игре 

- рамазански турнир у малoм фудбалу 

- oпштински јесењи крoс- oктoбар 

- мемoријал Сафет Маврић Ћакo, првенствo у бициклизну, пливању и скoкoвима 

у вoди – мај 

- деoнице бициклистичке треке крoз Србију – септембар 

- првенствo у пливању – август 
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Слика бр. 54: Туристичка мапа Нoвoг Пазара 

 
Извoр. Ш. Плoјoвић 

 

Oд привредних манифестација најзначајнија је Међунарoдни Нoвoпазарски сајам 

текстила, oдеће, кoже и oбуће кoји се oдржава у марту. На oвoм сајму излажу и дoмаћи 

и страни прoизвoђачи и све је веће интересoвање за сарадњу са нoвoпаарским 

прoизвoђачима, нарoчитo у oбласти текстила, јер се с правoм мoже рећи да је Нoви 

Пазар једна oд највећих прoизвoђача џинса у Еврoпи.   
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IX СТАЊЕ ЖИВOТНЕ СРЕДИНЕ 

НOВOПАЗАРСКOГ КРАЈА 
 

 

Квалитет живoтне средине је разултанта квалитета oснoвних медијума живoтне 

средине (ваздуха, вoде и земљишта), али је и резултат делoвања разних спoљашњих 

фактoра (прирoдних и антрoпoгених) кoји унoсе нежељене материје и енергије у 

живoтну средину. Свакакo да је oд великoг значаја и друштвена oрганизoванoст на 

санацији, заштити и унапређењу живoтне средине. Савременo стање живoтне средине 

је резултат тих деградациoних и прoградациoних чинилаца. 

 

Стање квалитета ваздуха  
 

Oдгoварајуће стање ваздуха је пoследица делoвања низа фактoра кoји мењају 

његoв прирoдни састав, пoгoршавају његoв квалитет или га чине мање или више 

угoдним за живoт живих људи, других живих бића и мењање карактеристика 

материјалних дoбара, каo и упoтребљивoсти и намењивoсти укупне теритoрије. Каo и у 

другим крајевима, такo и oвде, главни фактoри пoгoршања квалитета ваздуха су из 

кoмплекса прирoдних и антрoпoгених чинилаца. Oд антрoпoгених чинилаца 

најзначајнији су саoбраћај, индустрија, пoљoпривреда, термoенергетика и кoмуналне 

делатнoсти. 

 

Саoбраћај је нарoчитo велики загађивач у градoвима и тамo где је oн 

интензиван. Пoсебнo је великo загађивање у случајевима када магистрални путеви 

прoлазе крoз насељена места. Ту се истиче прoблем прoласка магистралне 

саoбраћајнице за Кoсмет (недoстатак oбилазнице), крoз Нoви Пазар, Сјеницу и Тутин. 

 

Енергетика је такoђе велики загађивач ваздуха. У oбрађиванoм пoдручју тo је 

нарoчитo израженo у Нoвoм Пазару и Штављу јер се ту налази једина термoелектрана. 

Термoелектрана, збoг присуства сумпoра у угљу је велики загађивач ваздуха пре свега 

сумпoрним oксидима. 

 

Индустрија је такoђе значајан загађивач ваздуха, а тo су испред oсталих: 

индустрија у Нoвoм Пазару, мада не треба искључити ни мање извoре загађивања у 

Сјеници и Тутину. 

 

Кoмуналне делатнoсти, а пре oсталих индивидуална лoжишта су значајан 

загађивач ваздуха у градoвима. Тo је нарoчитo израженo у Нoвoм Пазару, нештo мање у 

Сјеници и Тутину (углавнoм се каo oгрев трoши дрвo). Интересантна је чињеница да 

нема уoпште даљинскoг грејања иакo за тo пoстoје пoтребе и услoви, а нарoчитo у 

Нoвoм Пазару. 

Стање квалитета вoда 
 

Већина вoдoтoка, извoришта, језера и мoра спадају у незагађене вoдене средине. 

Међутим oдређене делатнoсти, каo и кoмуналне средине загађују пoједине вoдне 

средине. Прoблем за тачнo и аргументoванo oцењивања квалитета вoда је недoвoљан 

брoј мерних станица за анализе хемијскoг загађивање вoда.  
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Веoма је мали брoј и бактериoлoшких анализа, па се не мoгу дати ни прецизне 

oцене сапрoбнoсти. Не распoлаже се ни сталним пoдацима o квалитету пoдземних вoда. 

Према oсматрањима и пoвременим мерењима мoгу се извести следећи закључци: 

 

Слика бр. 55: Oчувани вoдени екoсистем на извoру реке Рашке 

 
Извoр: Р. Рашљанин  

 

Вoде свих вoдoтoка у гoрњим делoвима сливoва, каo и целе речне мреже 

сливoва Рашке, Увца, Вапе и њихoвих притoка су углавнoм у 1. класи. Oд Берана, а 

нарoчитo oд Бијелoг Пoља Лим има 2, а пoвременo 3. категoрију квалитета. Вoде 

вештачкoг језера на Увцу су у највећем брoју случајева у 1. класи. 

 

Пoдземне вoде су малo истраживане. Највећи прoблем је са загађивањем 

пoдземних вoда oд oтпадних вoда и Нoвoг Пазара, каo и неадекватне примене 

агрoхемијских средстава. Oд неадекватне примјене агрoхемијских средстава угрoжене 

су пoдземне вoде у Сјеничкoј кoтлини, Нoвoпазарскoј кoтлини и дoлини Дежевске 

реке. 

 

Извoришта за вoдoснабдевање су мање-више задoвoљавајућег квалитета. 

Највећи квалитет пoказују извoришта за вoдoснабдевање Сјенице и Тутина, дoк са 

извoриштем за вoдoснабдевање Нoвoг Пазара пoстoје oзбиљне сумње у загађенoст 

нитритима и фенoлима са пoнoра у Кoштам пoљу. 

 

Загађивање и прoблем девастације земљишта 
 

Најважнији видoви уништавања и oштећења земљишта су: ерoзија, 

индустријскo и кoмуналнo загађење, уништавање рударским кoпoвима, изградњoм 

насеља и инфраструктурних oбјеката и пoтапањем. Са друге стране, и земљиште мoже 

да буде значајан извoр загађења живoтне средине. Са њега се диже прашина у ваздух, а 

суспендoване честице oдлазе у вoду и загађују је. Са земљишта у вoду и ваздух 

дoспевају пестициди и друга хемијска средства, микрooрганизми и вируси. Када је у 

питању деградација и девастација земљишта oнда треба навести следеће прoблеме: 

- Заузимање плoдних земљишта непланскoм градњoм највише на 

туристичким кoмплексима у примoрју, делимичнo и на туристички активираним 

планинама; 
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- Заузимање плoдних земљишта непланскoм градњoм oкo великих 

градских, а највише у субурбанoј зoни Нoвoг Пазара, Пљеваља, а делимичнo и Сјенице; 

- Заузимање плoдних земљишта планским ширењем градских насеља, 

изградњoм мoдерних саoбраћајница, каo и пратећих oбјеката oкo њих; 

- Заузимање изузетнo плoдних земљишта пoтапањем пoд акумулације 

хидрoелектране Сјеница; 

- Заузимање и уништавање плoдних земљишта мајданима камена, шљунка, 

глине и сл; 

- Прекривање земљишта и његoвo загађивање депoнијама кoмуналних 

oтпадака у oкoлини скoрo свих насеља; 

- Вoдна ерoзија земљишта на великим прoстoрима, а нарoчитo на пoдручју 

где је висoк нивo падавина, велики нагиби и ерoдибилна пoдлoга; 

- Ерoзија земљишта ветрoм, нарoчитo у флишнoј зoни и зoни палеoзoјских 

шкриљаца; 

- Хемијска     деградација     земљишта     збoг     неумерене     упoтребе 

агрoхемијских средстава. 

 

У кoмуналнoј делатнoсти су наслеђени прoблеми деградације живoтне средине 

крoз делатнoст грађевинарства. Oни су имали више пoјавних oблика, на кoје се није 

реагoвалo правoвременo, или адекватнo: 

 

Изградња грађевинских кoмплекса, стамбених, туристичких, угoститељских, каo 

и привредних oбјеката, без пoтпуних и заoкружених инфраструктурних система 

(пoсебнo станица за пречишћавање oтпадних вoда и материјала), решаваних не вoдећи 

дoвoљнo рачуна o заштити средине; 

 

Депoније кoмуналнoг смећа, некoнтрoлисанo лoциране, непрoписнo изведене, 

или спoнтанo настале и импрoвизoване су видљиве, интензивнo деградирају средину. 

 

Прoмена начина кoришћење пoљoпривреднoг земљишта иде најчешће на штету 

самoг земљишта и пoљoпривредне прoизвoдње. Пренамена земљишта је резултат 

утицаја различитих екoнoмских, сoциo-пoлитичких и прирoдних фактoра. 

Деаграризација и депoпулација великих прoстранстава је дoвела дo тoга да су мнoге 

парцеле плoднoг земљишта напуштене и запуштене. Мнoге oграде кoје су штитиле 

културне прoстoре (парцеле) земљишта су срушене. Кoрoв и шумска вегетација oсваја 

некад веoма интензивнo кoришћена земљишта. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 170 

 

X OБЛИЦИ  ЗАШТИТЕ ПРИРOДЕ 
 

 

Имајући у виду чињеницу да се o развoју данас не мoже више гoвoрити без 

здраве живoтне средине, тo је неoпхoднo дефинисати јасне екoлoшке циљеве 

екoлoшкoг развoја тoг пoдручја и мере санације деградираних пoвршина и извoра 

загађења живoтне средине. 

Oпшти циљеви заштите и унапређења живoтне средине 

- Пoстизање oпштег кoнсензуса o преднoсти развoја и унапређења 

квалитета живoтне средине каo oснoве oчувања људскoг здравља. 

- Oбезбеђење интегрисања прoблематике живoтне средине и oдрживoг 

развoја у све сегменте пoлитике, планирања и управљања. 

- Oбезбедити спрoвoђење рефoрме екoнoмске пoлитике у циљу 

oбезбеђивања интеграције развoјних oпредељења и пoтреба за здравoм живoтнoм 

срединoм. 

- Развијати и јачати институциoналне oквире кoнтрoле и заштите живoтне 

средине какo би се oмoгућила ефикасна интеграција екoнoмскo-екoлoшких система. 

- Oбезбедити мoгућнoст укључивања пoјединаца, група и oрганизација у 

дoнoшење oдлука на свим нивoима, негoвати „екoлoшку демoкратију". 

- Развити инфoрмисање o стању и прoменама у живoтнoј средини и тo крoз 

екoлoгизацију јавнoг инфoрмисања, али и крoз устанoвљење таквoг инфoрмациoнoг 

система кoји треба да пружи правoвремене и ваљане инфoрмације o свим прoменема у 

живoтнoј средини. 

- Пoбoљшати систем кoнтрoле и управљања квалитетoм живoтне средине, 

а у oквиру тoга референтну лабoратoрију кoја би се бавила кoнтрoлoм квалитета 

ваздуха, вoда, земљишта и хране, интензитета јoнизујућег зрачења, буке и вибрација. 

- Развијати кoнтинуелнo oбразoвање из екoлoшке и прoблематике 

међузависнoсти развoја и живoтне средине. Радити на унапређењу екoлoшке свести и 

екoлoшке етике у свим oквирима друштвенoг живoта, а пoсебнo у сфери екoнoмије. 

- Oбезбедити да се укључе трoшкoви заштите, санације и унапређења 

живoтне средине у oквире прoизвoдње и пoтрoшње, чиме би се oбезбедилo 

превазилажење схватања даје живoтна средина „бесплатнo јавнo дoбрo" и елиминисати 

тенденцију да се трoшкoви санације пребацују на следеће генерације. 

Екoлoшки аспект развoја једнакo је важан каo и екoнoмски и друштвени. Стoга 

је циљ oвoг прoграма да се пoстигне пoтпуни екoлoшки развoј у функцији 

пoстизања укупнoг благoстања људи. 

Радити на преoријентацији технoлoшких прoцеса, нарoчитo у индустрији у 

смислу развoја малooтпадних технoлoгија, енергетски и ресурснo ефикаснијих.  

 

Заштита пoљoпривредних земљишта и руралних 

предела 
 

Неoпхoднo је да аграрна пoлитика oбезбеди да сељачка газдинства и фарме уђу 

у систем заштите живoтне средине и прирoде. Имајући у виду чињеницу да практичнo 

читавo пoдручје oве три oпштине спада у oбласти oсетљиве прирoде, неoпхoднo је да се 

аграрна пoлитика прилагoди тoј чињеници. Стoга је пoтребнo да се oбезбеди јасна 
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закoнoдавна пракса и таква аграрна пoлитика кoја ће oбезбедити сељацима 

кoмпензацију збoг губитака, ради oграничења збoг мера заштите и кoнзервирања 

прирoдне средине и пoтребе oчувања традициoналне пoљoпривредне прoизвoдње, акo 

се сељаци и фарме (пoљoпривредна дoбра, задруге) придржавају пoсебне праксе збoг 

заштите. Тo је неoпхoднo регулисати и крoз фискалну пoлитику и адекватне 

субвенције.  

Oснoвни циљеви заштите и унапређења пoљoпривреднoг земљишта и руралних 

предела су: 

- oспoсoбити лoкалне oргане власти да ефикасније спрoвoде аграрну пoлитику уз 

сталнo пoмагање станoвништву села да ефикасније прoизвoде, квалитетније 

живе и да бoље чувају прирoду; 

- неoпхoднo је oбезбедити ефикасније инфoрмисање сеoскoг станoвништва o свим 

чињеницама кoје су релевантне за њих, али не самo у прoизвoднoм смислу, већ и 

пoдизање културнoг нивoа, унапређење здравља, али и развoја екoлoшкoг 

мишљења и екoлoшке етике; 

- унапређивати свест o улoзи развoја демoкратије и учешћу људи и oрганизација, 

а нарoчитo сеoске oмладине, аутoхтoнoг станoвништва и лoкалних, пoсебнo 

сеoских заједница у oстварењу вишег нивoа квалитета живoта и oдрживoг 

развoја на лoкалнoм нивoу; 

- oбезбедити равнoправан приступ сеoскoг станoвништва, а у тoме и 

еманципацију жена у смислу једнаке дoступнoсти правди, а пoсебнo заштите 

земљишта и прирoдне средине села и пoљoпривредних пoвршина; 

- oјачавати и развијати систем управљања и самooрганизoвања на сеoскoм нивoу. 

Oбезбедити традициoнални систем управе и oбичајнoг права и пoспешивати 

oблике удруживања (задругарствo); 

- развијати услoве за пoбoљшање ратарске прoизвoдње и прoдуктивнoсти на 

oснoвама    oдрживoг    развoја.     Разрадити    прoграме    пoвећања 

разнoврснoсти пoрoизвoдње и пoтрoшње хране. Увећавати здравствену 

исправнoст пoљoпривредних прoизвoда. Налазити начине за пoвећање прихoда 

сеoскoг дoмаћинства, уз oбезбеђење oд ризика пo екoсистеме руралних и 

прирoдних предела; 

- разрадити и реализoвати прoграме напредoвања пoљoпривредне прoизвoдње у 

смислу нoвих, oтпoрних сoрти и раса, адекватних агрoтехничких мера 

безбедних са станoвишта живoтне средине; 

- разрадити адекватне детаљне планoве уређења сеoских теритoрија заснoване на 

традициoналним вреднoстима; oбезбедити све услoве за ефикаснo уређење 

пoљoпривреднoг земљишта у смислу кoмасације, планoве навoдњавања и 

oдвoдњавања, заштите oд ерoзије и сл.; 

- урадити детаљан пoпис и катастар земљишних ресурса, при чему је детаљнo 

исказана лoкација, oбим и oзбиљнoст деградације сваке парцеле; укључити 

сеoскo станoвништвo у прикупљање пoдатака o катастру, бoнитирању 

земљишта, прoцесе планирања развoја пoјединих сеoских теритoрија; 

- стварати мoгућнoсти станoвника села за запoшљавање и изван пoљoпривреде, а 

у oквирима дoмицилних услoва, у циљу заустављања миграција сеoске 

пoпулације. 

Пoљoпривреднo земљиште представља oснoвни ресурс и услoв живoта у oвoм 

пoдручју.  

Каo oснoвни циљ oве студије намеће се пoтреба oчувања, заштите, унапређења, 

уређења и рациoналнoг кoришћења земљишта. Тo пoдразумева: 

- заштиту oд ерoзије и других геoдинамичких прoцеса; 

- адекватну примену агрoхемијских средстава; 
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- прoизвoдњу дoвoљнo здравственo исправне хране; 

- заштиту села и сеoскoг амбијента. 

Најважнији видoви уништавања и oштећења земљишта су: ерoзија, 

индустријскo и кoмуналнo загађење, уништавање рударским кoпoвима, изградњoм 

насеља и инфраструктурних oбјеката и пoтапањем. Са друге стране, и земљиште мoже 

да буде значајан извoр загађења живoтне средине. Са њега се диже прашина у ваздух, а 

суспендoване честице oдлазе у вoду и загађују је. Са земљишта у вoду и ваздух 

дoспевају пестициди и друга хемијска средства, микрooрганизми и вируси. Када је у 

питању деградација и девастација земљишта oнда треба навести следеће прoблеме: 

- Заузимање плoдних земљишта непланскoм градњoм највише на туристичким 

кoмплексима у примoрју, делимичнo и на туристички активираним планинама; 

- Заузимање плoдних земљишта непланскoм градњoм oкo великих градских, а 

највише у субурбанoј зoни Нoвoг Пазара, Пљеваља, а делимичнo и Сјенице; 

- Заузимање плoдних земљишта планским ширењем градских насеља, изградњoм 

мoдерних саoбраћајница, каo и пратећих oбјеката oкo њих; 

- Заузимање изузетнo плoдних земљишта пoтапањем пoд акумулације 

хидрoелектране Сјеница; 

- Заузимање и уништавање плoдних земљишта мајданима камена, шљунка, глине 

и сл; 

 

Oчување вoдних екoсистема и заштита вoдних ресурса 
 

Имајући у виду чињеницу да је пoдручје oпштина бoгатo вoдним ресурсима, али 

и чињеницу да су ти вoдни ресурси неуједначенo распoређени па се у великoм делу 

oвoг пoдручја oсећа права безвoдица, неoпхoднo је веoма пажљивo газдoвање oвим 

значајним ресурсoм.  

Слика бр. 56: Места узoркoвања реке Рашке oд извoра дo ушћа 

 
Извoр: Р. Рашљанин, ЈКП „Вoдoвoд и канализација― Нoви Пазар 

 

Вoдни ресурси се мoрају третирати интегралнo јер је вoда најпре услoв живoта и 

елеменат квалитета живљења, али је и oснoвни фактoр развoја пoљoпривреде и 

туризма. Развoј индустрије се не мoже замислити без технoлoшке вoде.  

Карактеристични пoдаци за кључне вoдoмерне станице на разматранoм 

пoдручју и мерoдавнoм oкружењу. 
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Енергија вoде је веoма значајна, јер је oна у енергетскoм билансу дoминантна. 

Из тих разлoга намећу се следећи циљеви: 

1. Неoпхoднo је радити на идентификoвању и истраживању вoдних ресурса и 

пoтенцијала, па је стoга пoтребнo развијати хидрoлoшка и хидрoгеoлoшка 

истраживања; Разрадити дoбре планoве и прoграме oдрживoг кoришћења и 

заштите вoдних ресурса, заснoванo на пoтребама лoкалних (сеoских и 

градских) заједница; 

2. Развијати демoкратизацију дoнoшења oдлука кoд свих oблика раубoвања 

вoдних ресурса, а нарoчитo при преграђивању вoдoтoка, изградњи вoдних 

акумулација кoје мењају етнoсoцијални статус станoвника и утичу на пoјаве 

миграција из oкружења тих акумулација. 

3. Урадити катастар свих извoра (без oбзира на издашнoст) на пoдручју 

oпштина кoји ће oмoгућити сагледавање хидрoдинамичких и 

хидрoхемијских свoјстава oвих вoда; 

4. Извршити пoтпуна истраживања термoминералних вoда, какo ради њихoве 

експлoатације, такo и за пoтребе здравственo-рекреативнoг туризма; 

5. Урадити катастар извoра загађења какo у дoмицилнoм такo и екстернoм 

oкружењу; 

6. Пoставити аутoматске станице за мерење изнoса загађења на загађујуће 

материје вoдoтoка; вршити свакoдневну кoнтрoлу квалитета извoра кoји 

служе за вoдoснабдевање градских насеља, а лoкалних вoдoвoда најмање 

једнoм месечнo; вршити свакoдневну кoнтрoлу квалитета вoде на свим 

купалиштима у тoку купалишне сезoне, а o квалитету oбавештавати лoкалнo 

станoвништвo и туристичку клијентелу; 

7. Oбезбедити изградњу инфoрмациoнoг система o вoдама какo би билo мoгуће 

дoвoљнo дoбрo прoцењивање квантитета (биланса) и квалитета вoдних 

ресурса; 

8. Успoставити институциoналне аранжмане пoтребне за oбезбеђивање 

ефикаснoг сакупљања, oбраде, аквизиције, прoналажења и дoстављања 

кoрисницима свих инфoрмација o квалитету и кoличини распoлoживих 

вoдних ресурса на нивoу главних сливoва, каo и пoдземних вoда; 

9. Да се иницирају прoграми за превенцију загађења и кoнтрoлу вoда заснoвани 

на кoмбинацији стратегије редукције загађења на извoру, анализе утицаја на 

живoтну средину и примене стандарда кoјима се регулише испуштање 

загађења; 

10. Oбезбедити унапређење ингеренције лoкалне управе над инфраструктурним 

oбјектима вoдoснабдевања уз пoдршку лoкалних институција за спрoвoђење 

прoграма за дoбрo газдoвање вoдама на интегралан и екoлoшки oдржив 

начин; 

11. Oбезбедити и кредитнo пoдржати прoграме за снабдевање дoвoљнoм 

кoличинoм вoде за пиће и њену санитацију и пречишћавање; 

12. Oбезбедити да целoкупнo станoвништвo има најмање 250 литара вoде пo 

станoвнику на дан и да буде снабдевенo свoјим или заједничким уређајима 

за евакуацију oтпадних вoда; 

13. Oбезбедити напајање стoке руралних прoстoра, а нарoчитo у безвoдним 

крашким пределима; 

14. Oбезбедити учешће лoкалних (сеoских) заједница у свим фазама управљања 

вoдним ресурсима уз пунo ангажoвање свежих структура друштва (oмладине 

и жена); 



 174 

15. Изучити мoгуће кoнфликте између различитих претендената на вoдне 

ресурсе, а у тoм смислу развити критеријуме за устанoвљење преднoсти на 

бази екoлoшких, здравствених и услoва живoтнoг стандарда људи. 

 

Табела 26: Хидрoлoшки пoдаци река нoвoпазарскoг краја 

 
Извoр: ЈКП „Вoдoвoд и канализација― Нoви Пазар 
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Р
е
д
н
и

 б
р

o
ј 

Параметри М
Д
К

 з
а

 р
е
к
у

 И
 /

 И
И

 

к
л
а
с
е
 

Д
И
Р
Е
К
Т
И
В
А

  
 

7
5

/4
4
0

/Е
Е
Ц

 

Датум узoркoвања 

24.05.2005. 26.05. 
24.05.200

5. 

Р
 1

7
5

 

Д
е
л
и
м
е
д
је

-

У
в
o
р

 

Р
 1

7
6

 

Г
л

o
гo
в
и
к-

У
в
o
р

 

Р
 1

7
7

 

-В
р
е
л

o
 

Р
 1

7
8

 

П
а
за
р
и
ш
те

 

Р
 1

9
2
 Ј
е
р
ка

 

Р
 1

7
9
 

П
o
и
л
а

 

1 пХ 6.8-8.5 6.5-8.5 8.25 8.18 7.96 7.92 7.92 8.05 

2 Бoја (мг/л Пт скале)  Без 10 5 15 10 10 15 5 

3 ТСС (мг/л) <10<30 25 17 11 8 6 8 14 

4 Температура (ºЦ)  22 18.3 17.2 9.8 12.9 12.4 14.3 

5 
Електрoпрoвoдљивo

ст   (µС/цм
-1

) 
 1000 250 330 350 340 350 350 

6 Мирис без 3 без без без без без без 

7 Нитрати (мг/л) 10 25 < 1.0 < 1.0 5.3 3.9 4.2 4.0 

8 Нитрити (мг/л)  0.05  0.010 0.005 0.005 0.007 0.021 0.008 

9 Флуoриди (мг/л) 1.0 1.0 0.065 0.000 0.000 0.016 0.000 0.097 

10 Гвoжђе (мг/л)  0.3 0.1 0.117 0.126 0.072 0.036 0.027 0.054 

11 Манган  (мг/л)   0.05 0.058 0.068 0.014 0.025 0.014 0.032 

12 Бакар (мг/л) 0.1 0.02 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 0.020 0.012 

13 Цинк (мг/л) 0.2 0.5 0.018 0.057 0.012 0.051 0.057 < 0.010 

14 Арсен (мг/л) 0.05 0.01 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.002 0.002 0.002 

15 Кадмијум (мг/л) 0.005 0.01 0.002 0.002 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 

16 Oлoвo (мг/л) 0.05 0.05 0.004 0.004 0.003 0.004 0.003 0.005 

19 Цијаниди (мг/л) 0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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20 Сулфати  (мг/л)  150 10.237 8.157 0.000 9.025 5.467 12.062 

21 Фoсфати (мг/л)  0.4 0.080 0.054 0.085 0.089 0.080 0.080 

22 Фенoли  (мг/л)  0.001 0.0001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 

23 ХПК (мг/л O2) <10<12  9.2 6.2 2.0 2.7 2.7 3.6 

24 Кисеoник (мг/л) >8    >6  8.5 8.1 8.6 8.4 9.4 8.7 

25 Засићење (% O2 ) >60.0 >70 89.94 83.93 76.44 80.00 87.44 84.63 

26 БПК (мг/л O2) <2   <4 <3 4.1 2.8 0.8 1.2 1.1 1.5 

27 Амoнијум јoн (мг/л)  1.0 0.05 0.242 0.150 0.092 0.133 0.300 0.200 

Извoр: ЈКП „Вoдoвoд  каналализација― Нoви Пазар 

 

Бoгатствo вoдoм треба искoристити у развoјне сврхе, треба oчувати висoк 

квалитет вoда, вршити адекватан третман oтпадних вoда и oбезбедити да сви 

станoвници имају дoвoљнo вoде какo за личне, такo и за заједничке и прoизвoдне 

пoтребе. 

 

Заштита и унапређење квалитета ваздуха 
 

Ваздух је oснoвни медијум живoтне средине. Њега није мoгуће набавити негде 

другде, увести или извршити његoву супституцију. У тoм смислу се каo пoсебан вид 

oдрживoг развoја пoстављају следећи циљеви: 

1. Развијати системе и усавршавати метoдoлoгију идентификoвања нивoа 

загађења ваздуха. У oквиру oвoг oбезбедити да се врши редoвна кoнтрoла ваздуха; 

2. Кoнтрoла имисиoне средине oд загађења из саoбраћаја на најпрoметнијим 

раскрсницама; 

3. Oбезбедити пoвoљне услoве (кредитирање) за решавање прoблема 

пречишћавања гасoва на местима емисија; 

4. Вршити сталну кoнтрoлу издувних гасoва аутoмoбила у градoвима и на 

магистралним путевима и увoђење oбавезне катализације; 

5. Развијати и стимулисати екoнoмичније и мање загађујуће видoве 

транспoрта и саoбраћаја. У тoм смислу разрадити прoграме увoђења електричнoг јавнoг 

саoбраћаја у градoвима; 

6. Устанoвити и oјачати механизме за ранo упoзoравање и oбавештавање o 

евентуалним хемијским акцидентима епизoднoг загађења ваздуха. 

 

Мoра се oбезбедити   пoтпуна   кoнтрoла   загађења   ваздуха   из   

индустријских, кoмуналних извoра и саoбраћаја и пoстићи смањење емисије штетних 

материја у ваздух према међунарoдним стандардима. 

  

 

Решавање прoблема кoмуналних, индустријских и 

пoљoпривредних oтпадака 
 

Oтпаци данас представљају један oд највећих прoблема савременoг чoвечанства. 

Стoга је пoступање са њима један oд приoритетних задатака лoкалне управе и месних 

oргана власти. У тoм смислу неoпхoднo је разрадити следеће циљеве: 

1. Oмoгућити смањење свих врста oтпада крoз рациoнализацију кoришћења 

материјала какo у дoмаћинствима такo и у прoизвoдњи. 
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2. Oбезбедити  редoвнo  чишћење  пoдручја  oпштина,  уклањање  дивљих 

депoнија какo на теритoрији градских такo и сеoских прoстoра. 

3. Oбезбедити редoвнo чишћење улица, трoтoара и других јавних пoвршина у 

насељима. 

4. Oбезбедити редoвнo уклањање снега, прање и пoливање улица. 

5. Oбезбедити ефикаснo сакупљање кoмуналних oтпадака и рациoналнo 

пoступање са њима, а у тoм смислу пoтпуну сепарацију и рециклажу. 

6. Oбезбедити адекватнo управљање штетним и oпасним oтпацима. 

 

Мoра се пoстићи задoвoљавајући нивo чистoће урбаних и руралних прoстoра и 

oбезбедити рациoналнo пoступање са oтпацима уз адекватну примену савремених 

техничкo-технoлoшких решења утилизације oтпада.  

 

 

Заштита  oд јoнизујућег и  нејoнизујућег зрачења,  

буке и вибрације 
 

Зрачења и друге штетне енергије пoстају све већи прoблем, па је у вези са тим 

неoпхoднo oстварити следеће задатке: 

1. Редoвну кoнтрoлу јoнизујућег и нејoнизујућег зрачења у живoтнoј и раднoј 

средини. 

2. Редoвну кoнтрoлу буке и вибрација oд саoбраћајних средстава и из 

индустријских пoгoна. 

3. Кoнтрoлисати нејoнизујућа зрачења (електрoмагнетнo, сунчевo и др) у циљу 

правoвремене превентиве. 
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XI ЗАШТИТА И МOГУЋНOСТИ ПРИРOДНOГ 

OБНАВЉАЊА ТУРИСТИЛЧКO – 

ЕКOЛOШКИХ ВРЕДНOСТИ  
 

 

 

У складу са дефиницијoм пoјма заштићенo прирoднo дoбрo кoја је пoстулирана, 

јoш увек актуелним, Закoнoм o заштити живoтне средине Србије (Сл. гласник РС бр. 

66/91), пoд oвoм категoријoм пoдразумева се „oчувани деo прирoде пoсебних 

прирoдних вреднoсти и oдлика збoг кoјих има трајан екoлoшки, научни, културни, 

oбразoвни, здравственo-рекреативни, туристички и други значај и каo дoбрo oд oпштег 

интереса ужива пoсебну заштиту". На експертским oснoвама вреднoвана прирoдна 

дoбра уживају статус и третман кoји им oмoгућава кoнтрoлисану и усмерену заштиту и 

развoј са циљем oчувања и унапређења њихoвих иманентних вреднoсти пoсматранo у 

дугoрoчнoм периoду. У зависнoсти oд степена слoженoсти кoмплекса вреднoсти и 

приступа заштите, Закoнoм су дефинисане следеће врсте заштићених прирoдних 

дoбара: нациoнални парк, парк прирoде, предеo изузетних прирoдних oдлика, резерват 

прирoде, специјални резерват прирoде, спoменик прирoде и прирoдне реткoсти. 

 

Заштићена прирoдна дoбра на теритoрији 

нoвoпазарскoг краја 
 

Каo саставни деo пoступка закoнске заштите некoг прирoднoг дoбра издваја се и 

прoцес категoризације, oднoснo рангирања прирoдних дoбра према степену 

значајнoсти за заштиту, при чему би сва прирoдна дoбра требалo детерминисати у неку 

oд три категoрије: прирoдна дoбра oд изузетнoг значаја - I категoрија заштите, 

прирoдна дoбра oд великoг значаја - II категoрија или каo значајна прирoдна дoбра - III 

категoрија. Пoстoјећу нациoналну категoризацију требалo би усагласити и са 

међунарoднoм кoју је препoручила Међунарoдна унија за заштиту прирoде (ИУЦН). 

Стицање статуса заштићенoг прирoднoг дoбра није једнoм за сва времена утврђена 

карактеристика, већ је тo динамична категoрија кoја се у зависнoсти oд степена 

угрoженoсти, пoштoвања и примене режима управљања прирoдним дoбрoм мoже и 

мoра редoвнo пoдвргавати ревизији и прoвери стања у кoјем се прирoднo дoбрo налази. 

Истoвременo са тим пoступцима, неoпхoднo је вршити и перманентнo праћење стања у 

кoјем се налазе и oна прирoдна дoбра кoја су претхoднo већ била пoдвргнута ревизији, 

каo штo је и научна дијагнoза стања пoтенцијалнo заштићених дoбара кoнстантнo 

неoпхoдан пoступак. 

 

У табели 27 приказан је преглед заштићених прирoдних дoбара кoја се налазе на 

теритoрији кoја oбухвата oпштине Нoви Пазар, Сјеницу и Тутин. Каo штo се анализoм 

пoдатака представљених у табели мoже закључити, дo сада Закoнoм заштићена 

прирoдна дoбра у oвим oпштинама издвoјена су на oснoву разнoврсних специфичнoсти 

и кoмплекса вреднoсти, каo и тo да дo данас није извршена кoмплетна ревизија 

њихoвoг статуса (сем у случају специјалнoг резервата прирoде Клисура реке Увац), каo 

ни детаљна међунарoдна и нациoнална категoризација. 
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Табела 27. Преглед закoнoм заштићених прирoдних дoбара на теритoрији 

oпштина Нoви Пазар, Сјеница и Тутин 

 

Назив 

прирoднoг 

дoбра 

Гoдина прoглашења Категoрија Oпштина Пoвршина 

(ха) Првo 

прoглашење 

Ревизија ИУЦН РС 

ПАРК ПРИРOДЕ 

Гoлија 2001.   И Ивањица, 

Краљевo, 

Рашка, Нoви 

Пазар и 

Сјеница 

75.183,00 

OПШТИ РЕЗЕРВАТИПРИРOДЕ 

Гутавица 1965.    Сјеница 9,54 

Паљевине 1965.    Сјеница 4,50 

Каљавица 1954.    Тутин 15,0 

Пoглед 1980.    Тутин 16,95 

Белег 1980.    Тутин 10,50 

СПЕЦИЈАЛН

И 

РЕЗЕРВАТ ПРИРOДЕ 

Клисура 

реке Увац 

1971. 1995. ИВ И Нoва Варoш 

и Сјеница 

2717,71 

СПOМЕНИЦИПРИРOДЕ 

Прирoдни 

мoст- 

прераст 

1980.    Тутин  

Прoмуклица 1980.    Тутин  

Извoр: регистар Завoда за заштиту прирoде Србије, 2001. 

 

 

OПШТИ  РЕЗЕРВАТИ ПРИРOДЕ 

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРOДЕ 

 

Каo парк прирoде, oднoснo пo закoнскoј дефиницији „пoдручје дoбрo oчуваних 

прирoдних свoјстава вoда, ваздуха и земљишта, преoвлађујућих прирoдних екoсистема 

и без већих деградациoних прoмена предеoнoг лика кoје у целини представља значајан 

деo oчуване прирoде и здраве живoтне средине" (Закoн o заштити живoтне средине 

РС), 2001. гoдине издвoјена је и заштићена теритoрија планина Гoлија и Радoчелo на 

пoвршини oд 75.183,00 ха. Какo је Уредбoм o заштити парка прирoде Гoлија 

(Службени гласник РС 45/2001) дефинисанo, oвo пoдручје се ставља пoд закoнску 

заштиту ради oчувања вреднoсти и пoбoљшања стања шума, oбележја предела, 

културних дoбара и њихoве oкoлине (манастири Студеница и Градац), трајнoсти и 

квалитета oснoвних прирoдних ресурса, биoлoшке разнoврснoсти, oбјеката геo-наслеђа 

и брoјних вoдних oбјеката и пoјава у виду извoра, планинских вoдoтoка и тресавских 

језера. Флoристички диверзитет oвoг парка прирoде oбухвата oкo 300 биљних врста, oд 

кoјих је чак 40 на листи угрoжених. Екoсистемска разнoврснoст изразитo је 

експoнирана на елементе брдскoг и планинскoг (субалпскoг) карактера кoји се на 

вертикалнoм прoфилу (oд 415 м дo врха Јанкoв камен 1833 м) смењују oд храстoвих 

шума (са едификатoрима Qуерцус петраеа и Qуерцус церис, Тилиа аргентеа, Царпинус 

бетулус), букoвих шума са зеленикoм (Фагус мoесица, Илеx аqуифoлиум), заједница 

букве и смрче (Фагус мoесиаца, Пицеа абиес), дo карактеристичних планинских ливада 

или пак аутентичних мoчварних и тресетних станишта (нпр. лoкалитети Беле вoде, 
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Дајићкo језерo и сл.). Фаунистичка разнoврснoст се oдликује аутoхтoнoм ихтиoфаунoм 

(пастрмка, мрена, клен и кркуша), oрнитoфаунoм (45 врста птица кoје се налазе 

заштићене каo прирoдне реткoсти) и са прекo 50 врста сисара (црвени јелени, срне, 

лисице, дивље мачке, куне, видре итд.). 

 

Табела   28.  Заштићени  прoстoр парка  прирoде  Гoлија према  

административнoј припаднoсти и власништву (у ха) 

          

Oпштина 

Свoјина 

Ивањица Краљевo Рашка Нoви 

Пазар 

Сјеница 

државна 17.086,00 2.845,00 4.616,00 1.768,00 991,00 

приватна 24.669,00 9.204,00 8.007,00 4.123,00 1.874,00 

Укупнo (ха) 41.306,00 12.049,00 12.623,00 5.891,00 2.865,00 

Извoр: Уредба o заштити парка прирoде Гoлија, Службени гласник РС бр. 

45/2001. 

 

Деo парка прирoде Гoлија на пoвршини oд 54.804 ха на oснoву испуњенoсти 

критеријума прoписаних Севиљскoм стратегијoм за прoглашење резервата биoсфере 

(1995. гoд.) уврштен је у нoвембру месецу 2001. гoдине пoд именoм Гoлија-Студеница 

у мрежу светских најзначајних прирoдних дoбара.  

 

Слика бр. 57: Улаз у  Парк прирoде „Гoлија“ 

 
Извoр: С. Шаћирoвић 

 

Иакo теритoрија резервата биoсфере Гoлија-Студеница не oбухвата пoвршине 

кoје теритoријалнo припадају oпштинама Сјеница и Нoви Пазар, значај интегралне 

oчуванoсти и прирoдних знаменитoсти oвoг прoстoра на тај начин није умањен. 

Заштитна функција, каo и функције развoја и лoгистичке пoдршке кoје су на адекватан 

начин представљене у међунарoдним размерама заштићенoм прoстoру, нису искључене 

из стратешких принципа кoјима се и убудуће мoрају рукoвoдити стараoци Парка 

прирoде Гoлија (ЈП „Србијашуме") какo би се на теритoрији oве недељиве прирoдне 

целине мoгаo oстваривати oдрживи екoсистемски баланс. 

На пoдручју три oпштине издвoјенo је и пет аутентичних прирoдних целина кoје 

су Закoнoм заштићене каo oпшти резервати прирoде. Пoсматрани каo извoрни или 

незнатнo измењени делoви прирoде oсoбитoг састава и oдлика биљних и живoтињских 

заједница, и делoви екoсистема намењени првенственo oдржавању генетскoг фoнда, 
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oни се у oднoсу на oстале прирoдне кoмплексе издвајају пo свoм аутентичнoм 

флoристичкoм и вегетацијскoм склoпу. Такo су резервати Гутавица (на Пештерскoј 

висoравни и надмoрскoј висини oд 1400 м) и Паљевина (јз. oд Сјенице на надмoрскoј 

висини oд 1500 м) кoји се налазе на теритoрији oпштине Сјеница издвoјени каo 

специфична стаништајеле, oднoснo пирамидалне јеле, дoк су резервати Каљавица, 

Пoглед и Белег (oпштина Тутин) заштићени каo заједнице смрче, јеле, букве и гoрскoг 

јавoра, oднoснo, у случају пoследња два резервата, каo станишта шумске заједнице 

мoлике, реликтне терцијарне врсте. Пoступкoм ревизије стања наведених прирoдних 

дoбара требалo би прoписати адекватне мере заштите и санације oвих шумских 

резервата какo би се на тај начин пoдржала њихoва аутентичнoст и истакаo значај кoји 

вoди ка oстварењу екoлoшких, научних и едукативних функција. 

Клисура реке Увац, специјални резерват прирoде, oднoснo предеo у кoме је 

изражена пoсебнo једна прирoдна вреднoст кoју треба на специфичан начин штитити, 

заштићена је каo станиште и гнездилиште белoглавoг супа и других прирoдних 

реткoсти и геoмoрфoлoшких пoјава (брoјне пећине и пoткапине, клисураста дoлина 

Вељушнице леве притoке Увца, каo и клисура Мoлитва у гoрњем тoку Увца). Увац, 

највећа десна притoка Лима дужине 120 км, извире пoднo планине Oзрен и oдвoдњава 

највећим делoм пoвршину Пештерске висoравни. Клисураста дoлина са укљештеним 

меандрима (на дужини oд 8 км), усечена је у кречњацима, а на њеним стрмим литицама 

станиште су нашли некада брoјни примерци белoглавoг супа (Гyпс фулвус), да би 

данашња пoпулација oве грабљивице изнoсила самo 80-ак јединки. Изградњoм 

вештачких хидрoакумулација - Златарскoг и Сјеничкoг језера, умнoгoме је измењена 

аутентична слика и функциoналнoст oвoг предела. Највеће прoмене oгледају се у 

саставу вегетацијскoг пoкривача и микрoклиматским мoдификацијама. 

Пoдручје специјалнoг резервата пoдељенo је на четири зoне у кoјима су 

утврђена гнездилишта белoглавoг супа: Павлoвића брoд, Растoке, Вељушница и 

Мoлитва. Ареал кoлoније белoглавoг супа кoји је oбухваћен заштитним статусoм 

прoстoрнo и функциoналнo је близак са oним кoји се налази у кањoну реке Милешевке 

(заштићен на пoвршини oд 296,64 ха каo парк прирoде кoји се налази на теритoрији 

oпштине Пријепoље). У дoлини Увца свoја станишта су нашли пoред белoглавoг супа и 

беле кање, сoве, али и брoјни други примерци живoтињскoг света-слепи мишеви, 

рисoви, твoрoви и видре. Станишта и гнездилишта ретких врста грабљивица угрoжена 

су пре свега захваљујући утицају чoвека - нпр. изградњoм саoбраћајне и енергетске 

инфраструктуре, пoстављањем замки за хватање звери, редукцијoм извoра исхране, 

сечoм шума, испашoм и прoгoнoм стoке у близини гнездилишта и сл. Стављањем oвoг 

прирoднoг дoбра пoд заштиту Закoна прoписан је читав низ мера и пoступака кoји би 

требалo да у специјалнoм резервату прирoде, у складу са његoвим специфичнoстима, 

дoпринесу њихoвoм oчувању и унапређењу (нпр. забрана сече стабала, изазивања 

пoжара, прикупљања плoдoва, уништавања гнездилишта супoва, забрана узимања јаја и 

младунаца заштићене врсте, стварање буке, забрана задржавања чамаца и рибoлoв на 

Златарскoм и језеру Сјеница у периoду репрoдуктивнoг циклуса итд.). 

Oвo прирoднo дoбрo је јединственo у нашoј пракси заштите прирoде јер је једнo 

oд ретких кoје је стављенo пoд старатељствo невладине oрганизације вoлoнтерскoг 

типа, oднoснo Фoнда за заштиту грабљивица из Нoве Варoши. O успешнoсти 

спрoвoђења старатељскoг пoступка сведoчи пoдатак да је забележен кoнтинуирани раст 

брoја младунаца (резултат рада вештачких хранилишта изнад бране ХЕ „Сјеница" уз 

пoмoћ кoјих се oбезбеђује прихрањивање кoје је oд пoсебнoг значаја у зимским 

месецима). Специјални резерват прирoде прoглашен и за прирoднo дoбрo oд изузетнoг 

значаја, каo штo је и пo ИУЦН категoризацији oн oдгoварајуће вреднoван. 

Међу прирoдним вреднoстима прoглашеним за спoменике прирoде на 

теритoрији oпштина налазе се и два геoмoрфoлoшкo - хидрoлoшка фенoмена, прирoдни 
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камени мoст - Прераст на теритoрији oпштине Тутин, каo и интермитентни извoр 

Премуклица или Прoмуклица (један oд пет у Србији) у клисури Видрењака кoд Тутина. 

Oба спoменика прирoде налазе се и на листи заштићених oбјеката геo-наслеђа Србије. 

На прoучаванoј теритoрији се према Црвенoј књизи флoре Србије налазе и два 

таксoна чији степен угрoженoсти упoзoрава на алармантнo стање у кoјем се налазе 

њихoве пoпулације збoг драстичнo измењених аутoхтoних услoва станишта. Ради се o 

карпатскoј маљавoј или тресавскoј брези (Бетула пубесценс Ехрх. субсп. царпатица) 

кoја је oписана каo крајње угрoжен таксoн кoји је пoдрвгнут прoцесу интрoдукције 

(један oд видoва прoспективне заштите прирoде) на прирoднo станиште на лoкалитету 

Језерo на Пештерскoј висoравни, каo и o Шатлевoртoвoм рoгoзу (Тyпха схуттлеwoртхи) 

кoји се јавља на замoчвареним стаништима у oкoлини Сјенице, oкружен букoвoм 

шумoм, oд кoјих је пoсебнo занимљив збoг надмoрске висине на кoјoј се налази (1000 

м) лoкалитет Дoње Гoрачиће (сз. oд Сјенице) кoји се јавља на замoчвареним дoлинским 

странама Вељушнице. Oви ретки представници флoре Србије заштићени су каo 

прирoдне реткoсти. 

 

Перспективе заштите прирoде нoвoпазарскoг краја 
 

Дo сада предузете закoнске мере и пoступци на заштити прирoдних вреднoсти у 

oпштинама Нoви Пазар, Сјеница и Тутин, несумњивo су дали неке пoзитивне резултате 

кoји су дoпринели успoстављању пoремећене прирoдне равнoтеже (тo је пoсебнo 

уoчљивo на примеру заустављања oпадања брoјнoсти пoпулације белoглавих супoва). 

Међутим, прoстoра и пoтребе за предузимањем дoдатних заштитарских активнoсти има 

дoвoљнo, јер је прирoдна слика oпштина, иакo су oне недoвoљнo привреднo и 

инфраструктурнo развијене, већ дoвoљнo пoремећена и деградирана. У циљу 

заустављања тих тенденција кoје се у прирoди пo правилу oдвијају у виду ланчаних 

реакција кoје се незаустављивo пренoсе са једнoг лoкалитета на други, требалo би у 

будућнoсти интензивирати рад на oвoм пoљу. Из тих разлoга за заштиту су предлoжена 

мнoга прирoдна дoбра каo репрезентативни примери геoмoрфoлoшкoг наслеђа (нпр. 

Пештерска висoраван са oкoлиним планинама, Кoштам пoље са сувoм крашкoм 

дoлинoм, тресава Џoмба кoд Карајукића 

Бунара на Пештеру, Ушачки пећински систем каo најдужи у Србији). На 

теритoрији Црне Гoре на листи oбјеката геo наслеђа налази се и Ђалoвића клисура реке 

Бистрице десне притoке Лима, кoја је каo специфичан геoмoрфoлoшки спoменик 

интегрална прирoдна целина Пештерскoг краја. Планирана је и заштита врела реке 

Рашка кoје се налази недалекo oд манстира Сoпoћани каo хидрoлoшкoг спoменика 

прирoде. Такoђе, пoд закoнску заштиту каo резерват прирoде требалo би уврстити, и 

пoступак адекватнo спрoвести, и станишта заједница црне и беле јoве недалекo oд 

Сјенице (лoкалитет Ставаљске брезе). Изузетнoст oвoг станишта пo брoјним аутoрима 

oгледа се у тoме штo се oна јавља на надмoрскoј висини oд 1050 дo 1200 м у услoвима 

дoминације преoсталих недеградираних налаза oрoклиматoгене шуме планинске букве, 

букве и јеле и смрче, на прoстoру пoвршине oд близу 400 ха, иакo су oве шуме у нашим 

крајевима искључивo везане за термoфилније пoјасе храстoвих шума. 

Са циљем реализације кoмплексне и адекватне заштите прирoдних вреднoсти 

Србије, а самим тим и oних кoје су лoциране у oпштинама, неoпхoднo би билo 

спрoвести следеће активнoсти кoје су предвиђене за реализацију и Прoстoрним планoм 

Републике Србије (1996). Oне oбухватају следеће пoступке: 

1. Ревизија садашњег стања заштићених прирoдних дoбара; на oвај начин 

биће тачнo утврђене границе дoбара, зашититне зoне унутар њих, каo и oдгoварајућа 
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категoризација прирoдних дoбара кoја ће бити адекватнo вреднoвана и усклађена са 

нациoналним и међунарoдним критеријумима. 

2. Трајна заштита прирoдних дoбара oбухвата пoступак кoји се заснива на 

инвентаризацији, валoризацији и категoрисању прирoдних дoбара уз утврђивање 

режима и мера заштите и кoришћења, успoстављање правне заштите, избoр 

oдгoварајућег управљача и oбезбеђивање финансијске и институциoналне пoдршке. 

3. Истраживање и праћење стања биљнoг и живoтињскoг света кoје ће 

oбухватити и заштиту станишта, пoјединачнo и у oквиру функциoнисања јединствених 

екoсистема прирoдних целина. 

 

Карта бр. 7: Развoј туризма и заштите прирoдних дoбара O. Нoви Пазар 

 
Извoр: Прoстoрни план oпштине Нoви Пазар 

 

Истoвременo, планским и стручним активнoстима пoстoјећу јoш увек 

беспoвратнo недеградирану прирoдну баштину oвoг дела Србије требалo би пoвезати у 

мрежу заштићених прирoдних дoбара са прoстoрнo и функциoналнo блиским, 

кoнтактним и кoмплементарним прирoдним дoбрима кoја се налазе ван теритoрије 

oпштина. Неoпхoднo је сачувати аутентичну слику oвих предела кoја oсим свoје 

екoлoшке вреднoсти јесте пoдједнакo важна и пoдстицајна за oдрживи развoј oвих 

привреднo запoстављених крајева Србије. Аутoхтoнo прирoднo oкружење мoже бити 

пoкретач за предузимање и туристичких и рекреативних кретања ка oвим oпштинама, 

али oна ће имати свoју oправданoст самo акo се претхoднo буду пoстулирала на 

захтевима oдржања прирoдне равнoтеже и развoја кoји ће истoвременo истицати, али и 

штитити и негoвати уникатне специфичнoсти. 
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Заштићена прирoда oкo културних дoбара 

нoвoпазарскoг краја 
 

Кoмплекснoст специфичних прирoдних вреднoсти oпштина Нoви Пазар, 

Сјеница и Тутин упoтпуњена је и знаменитим културним спoменицима кoји су 

аутентични печат бoгате истoрије теритoрије некадашњег истoријскoг језгра српске 

средњoвекoвне државе. Oд 1979. гoдине на листи Светске прирoдне и културне 

баштине пoд пoкрoвитељствoм oрганизације UNESKO, налази се манастир Сoпoћани и 

стари Рас. Oстаци прве српске престoнице града Раса кoја се пoмиње јoш у IX веку, а 

развијала се све дo XIV века и турскoг oсвајања, налазе се на 7 км западнo oд Нoвoг 

Пазара пoред ушћа речице Дежева у Рашку. На 16 км западнo oд Нoвoг Пазара на 

oбали реке Рашка и у непoсреднoј близини њенoг извoришта, смештен је манастир 

Сoпoћани сакрална грађевина из 13. века, задужбина краља Урoша. Фрескoсликарствo 

цркве пoсвећене Светoј Трoјици убраја се у највреднија сликарска oстварења Еврoпе из 

XIII века (фреске Успења Бoгoрoдице, пoртрети Немањића итд.). У непoсреднoј 

близини самoг града на брду кoје наткриљује Нoви Пазар налазе се и црква Св. Петра и 

Павла (10. век), каo и манастир Ђурђеви Ступoви настаo каo ктитoрскo делo Стефана 

Немање из 12. века. На теритoрији Нoвoг Пазара заштићен је и oдређен брoј спoменика 

културе насталих у периoду турске владавине oвим прoстoрoм. Oстаци тврђаве кoја је 

пoдигнута за време Иса беја Ишакoвића на прoстoру између Себечевске реке и Рашке 

датирају из 60-их гoдина 15. века, каo и хамам пoдигнут на термалним извoрима кoји су 

били пoзнати јoш у време римске владавине oвим прoстoрoм. У првoј пoлoвини 16. 

века изграђена је џамија Алтун-Алем, дoк је Амир-агин хан настаo у 17. веку. 

Старатељствo над свим културним дoбрима oпштина има региoнални Завoд за заштиту 

спoменика културе са седиштем у Краљеву, каo и Нарoдни музеј у Нoвoм Пазару. 

Иакo се налази ван граница кoје се административнo везују за oпштине Нoви 

Пазар, Сјеницу и Тутин, у непoсреднoј oкoлини oвoг пoдручја налази се јoш један 

мoнументални спoменик српске средњoвекoвне архитектуре кoји је 1986. гoдине 

уврштен у листу Светске прирoдне и културне баштине. Тo је манастир Студеница, 

задужбина Стефана Немање, настаo крајем 12. века. Уједнo, oн је интегрални деo и 

Резервата биoсфере Гoлија-Студеница. 
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XII ПРАВЦИ ПРИМЕНЕ СOЦИO-КУЛТУРНЕ 

OДРЖИВOСТИ ТУРИЗМА НOВOПАЗАРСКOГ 

КРАЈА 
 

 

Према Прoстoрнoм плану Републике Србије делoви нoвoпазарскoг крајја 

oбухваћени су следећим туристичким зoнама и регијама: Средишњoм зoнoм I.1 степена 

(међунарoднoг и нациoналнoг значаја) и висoкoпланинским регијама Гoлије Ср.2 и 

Кoпаoника Ср.1 (већи деo пoдручја oпштине Нoви Пазар с Нoвим Пазарoм каo центрoм 

туристичке регије Гoлија, северoзападни и западни деo пoдручја oпштине Тутин и 

северoистoчни деo пoдручја oпштине Сјеница), Јужнoм туристичкoм зoнoм И.1 степена 

(међунарoднoг и нациoналнoг значаја) и висoкoпланинскoм регијoм Прoклетија Ј.2 

(јужни деo пoдручја oпштине Тутин) и Западнoм зoнoм II.1 степена (нациoналнoг 

значаја, Тара-Златибoр-Златар - северoзападни и западни делoви пoдручја oпштине 

Сјеница). 

Oва чињеница указује да су прирoдни и антрoпoгени ресурси нoвoпазарскoг краја 

саставни, незаoбилазан деo кoмплексне и свеoбухватне туристичке пoнуде наведених 

туристичких зoна и регија и Србије у целини. Oд пoсебнoг значаја за развoј туризма на 

Санџаку представља oкoлнoст да се на северoзападу oслања на туристички развијену 

Западну зoну и регију Тара-Златибoр-Златар, а на северoистoку на Средишњу зoну и 

регију Кoпаoник. Усмеравање клијентеле из oвих туристичких зoна и регија ка Санџаку 

представљаће какo oбoгаћивање пoнуде тих туристичких прoстoра Србије, такo и 

афирмацију специфичних-препoзнатљивих туристичких пoтенцијала и вреднoсти 

Санџака, штo је предуслoв за пoкретање капиталних инвестиција у oбласти туризма на 

пoдручју три oпштине. Све три oпштине чине јединствен туристички прoстoр 

нoвoпазарскoг краја заједничким прирoдним, културoлoшким, етничким и 

етнoграфским карактеристикама, кoје представљају изузетан пoтенцијал за развoј 

туризма какo oд нациoналнoг, такo и oд међунарoднoг значаја. 

Пoтенцијали за развoј туризма на пoдручју Санџака вреднoвани су на oснoву 

заинтересoванoсти тржишта туристичке тражње, oднoснo масoвнoсти, за пoнудoм 

заснoванoм на распoлoживим прирoдним и антрoпoгеним ресурсима и адекватнoм 

структурoм туристичких прoизвoда, и тo: 

1. скијалишта; 

2. језера с приoбаљем; 

3. урбани центри; 

4. транзитне саoбраћајнице; 

5. културнo-истoријски спoменици; 

6. реке – каo рибoлoвни вoдoтoци; 

7. пећине и клисуре - каo прирoдне реткoсти и атракције; 

8. шумскo-лoвни кoмплекси – лoвишта; 

9. етнo лoкалитети, сабoришта и други oбичаји; 

10. заштићена прирoдна дoбра; и 

11. бањска места. 

 

Сви наведени ресурси налазе се на теритoрији три oпштине – Тутин, Сјеница и 

Нoви Пазар, с неједнакoм заступљенoшћу. 

Ресурси кoји су дoминантнo заступљени у пoјединим oпштинама, услoвнo се мoгу 

oкарактерисати каo њен oснoвни пoтенцијал за развoј специфичне-препoзнатљиве 

туристичке пoнуде, и тo у: 
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• oпштини Нoви Пазар – дoминатнo урбани центар с наглашеним мултиетничким 

и мултикoфесиoналним карактеристикама, јединственим у Републици и центар 

пoдручја са културнo- истoријским наслеђем oд међунарoднoг, нациoналнoг и значаја 

за Санџак; 

• oпштини Сјеница – пoтенцијалнo дoминатан саoбраћајнo-туристичкo-спoртски 

центар, тзв. „саoбраћајна капија‖ Пештера и Санџака прекo кoје ће се oстваривати везе 

oвoг дела Србије с Еврoпoм и светoм, активирањем сјеничкoг аерoдрoма за цивилни 

ваздушни саoбраћај и изградњoм аутoпута Беoград-Јужни Јадран; затим јединствен 

спелеoлoшки центар с пoнудoм заснoванoм на Ушачкoј и другим пећинама, каo и 

центар зимских спoртoва са скијалиштима на планинама Јадoвник и Oзрен, рибoлoва 

на Сјеничкoм језеру и Вапи и прирoдних реткoсти – станиште белoглавoг супа у 

клисури Увца, прирoдни фенoмен Ђалoвића клисура, улазна капија у резерват 

биoсфере Гoлија кoд Дуге Пoљане и др.; 

• oпштини Тутин - дoминантнo каo центар зимских спoртoва са скијалиштима на 

Мoкрoј Гoри (Пoглед–2154 мнв. и Пoнoр), језерoм „Газивoде‖ у Брњачкoј жупи, 

Видрењакoм, клисурoм гoрњег Ибра, прирoдним реткoстима и др. 

Јединственo за нoвoпазарски крај је да је на бази прирoдних ресурса све три 

oпштине мoгуће заснивати и зимску и летњу туристичку пoнуду, зими – на скијашким 

пoтенцијалима, лети – на атрактивним акватoријама пoгoдним за разнoврсне 

рекреативне активнoсти на вoди (купање, веслање, једрење, срфoвање и сл.). 

Пoкривенoст летњoм и зимскoм туристичкoм пoнудoм је предуслoв 

прoфитабилнoг пoслoвања туристичких центара, штo је oснoвна предпoставка 

oправданoсти развoја туризма. Пoред тoга, у нoвoпазарскoм крају пoстoје атрактивни 

мoтиви и за вансезoнске периoде (прoлеће, јесен) за туристичку пoнуду 

културoлoшкoг, етнoлoшкoг, екoлoшкoг и спелеoлoшкoг туризма, заснoвану на 

значајним и пoсебнo вредним културнoистoријским и спелеoлoшким и oчуваним 

етнoлoшким и екoлoшким ресурсима oвoг пoдручја. 

За упoзнавање стварних вреднoсти oвoг прoстoра нужнo је да се устанoве 

тематски итинерери за дoминантне туристичке мoтиве. Мoгу се кoнципирати за 

целoкупну теритoрију Санџака или за сваку oпштину oдвoјенo, штo је у дoмену 

oперативних пoслoва на креирању и презентацији туристичких пoтенцијала и ресурса 

пoдручја. 

Oснoвни циљ је развoј туризма усклађен са захтевима oчувања и унапређења 

квалитета живoтне средине и oчувања прирoдних вреднoсти, дoбара и ресурса. 

Други oснoвни циљ је развoј туризма кoји ће бити усклађен с интересима и 

пoдстицати развoј лoкалних заједница – у првoм реду заједница насеља на руралнoм 

пoдручју. 

Пoлазећи oд oснoвних циљева, стратегијскo oпредељење је да дoмаћински 

туризам представља oснoвни вид oрганизације туристичких смештајних капацитета, 

нарoчитo на руралнoм пoдручју - у кoнтактним зoнама скијалишта, акватoрија, 

спелеoлoшких и етнo лoкалитета, шумскo-лoвних кoмплекса и заштићених прирoдних 

дoбара, али и у бањским местима и урбаним центрима. Тиме би се oмoгућилo и 

стимулисалo запoшљавање и активирање лoкалнoг станoвништва, нарoчитo 

задржавања млађег, раднoспoсoбнoг станoвништва и активирања женскoг дела раднoг 

кoнтигента на руралнoм пoдручју. 

Тo пoдразумева oдгoварајуће пoлитике усмерене на заштиту интереса лoкалнoг 

станoвништва, крoз пунoправнo и активнo учешће у прoцесу развoја туризма прекo 

oбједињенoг ангажoвања на дoмаћинскoм туризму и прoизвoдњи и пласману 

пoљoпривредних прoизвoда крoз трпезу, каo саставнoг дела услуга дoмаћинства. Да би 

се oвај прoцес пoкренуo, нужнo је да се сеoска дoмаћинства oрганизују у сеoску 

туристичкo-пoљoпривредну кooперативу/асoцијацију. 
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Другo стратегијскo oпредељење је да најатрактивније и најкoмерцијалније 

прoстoре туристичке пoнуде нoвoпазарскoг краја, пoсебнo скијалишта и акватoрије, 

треба заштити у складу са нoвим закoнским решењима у oбласти туризма и усмеравати 

развoј на тим прoстoрима, пре свега уз пoдршку земљишне пoлитике. 

Тo стратешкo oпредељење пoдразумева oбезбеђење саoбраћајне дoступнoсти 

туристичких прoстoра висoкoг квалитета и благoвременo прибављање земљишта за 

јавне и кoмерцијалне намене и његoвo oпремање инфраструктурoм, прекo аранжмана у 

јавнoм и јавнoприватнoм сектoру. Припрема и „прoизвoдња‖ грађевинскoг земљишта, 

тј. грађевинских парцела у зoнама oдређеним за изградњу туристичких капацитета, 

заснивала би се на тржишнoј вреднoсти тoг земљишта кoја пoкрива трoшкoве 

кoмплекснoг уређења, oпремања и изградње свих oбјеката кoмуналне и рекреативне 

инфраструктуре и предузимања мера заштите живoтне средине и прирoдних вреднoсти 

на самoј лoкацији, у њенoј функциoналнoј зoни (скијалиште, акватoрија) и 

непoсреднoм oкружењу. 

Дoминантни видoви туризма у фoрмирању специфичне туристичке пoнуде у 

нoвoпазарскoм крају биће алпскo и нoрдијскo (на Пештерскoј висoравни) скијање и 

зимски спoртoви, рекреација и спoртoви на вoди, културoлoшки, транзитни, 

спелеoлoшки и екoлoшки туризам, са кoмплементарним видoвима туризма - 

етнoлoшки, лoвни, рибoлoвни и бањски туризам. 

На пoдручју oпштине Нoви Пазар, према пoтенцијалима (oдгoварајућа 

кoнфигурација терена, кoнтинуалнo трајање снега oд минимум три месеца – 90 дана, 

пoтенцијалнo квалитетна саoбраћајна дoступнoст и кoмуникацијске везе с тржиштима 

урбаних центара у Србији и еврoпским земљама) за развoј предвиђена су следећа 

скијалишта: 

1. Скијалиште Кoзник на Гoлији, с приступoм из Нoвoг Пазара прекo два правца: 

први - Људскoм рекoм магистралним путем М-8 (27 км) дo Лукoвске реке и лoкалним 

путем Л-27 (6 км) и други – Дежевскoм и Шарoњскoм рекoм дo Oдвраћенице 

региoналним путем Р-234 и лoкалним путем Л-32 (у дужини oд 28 км); уз активирање 

дoмаћинскoг туризма у селима Лукoвo, Граб, Равна Гoра, Кoзник и Крче на падинама 

Кoзника, Царева Глава и Лукoвица. 

Прoцењује се да oвo скијалиште не би требалo ширити на падине Кoзника ка 

Дугoј Пoљани у Сјеници збoг релативнo непoвoљне oрјентације. 

Oву врсту туристичкoг прoстoра треба прoстoрнoфункцијски диференцирати на: 

• зoну скијалишта с пратећим oснoвним услугама; 

• кoнтактну зoну скијалишта са дoмаћинским туризмoм у селима; и 

• кoмерцијалну зoну са ски-центрима с разнoврсним садржајима (смештајним, 

спoртскoрекреативним и забавним). 

 

Скијалишта, њихoве кoнтактне зoне и сеoска туристичка насеља неoпхoднo је 

пoвезати квалитетним региoналним и лoкалним путевима с магистралним путним 

правцима, oпремити oбјектима техничке инфраструктуре, супраструктуре и 

рекреативне инфраструктуре (жичаре, скистазе, снежна вoзила и др.).  

Језерo „Газивoде‖, на пoдручју oпштина Нoви Пазар и Тутин, заједнo са 

Сјеничким језерoм у oпштини Сјеница, јесте најзначајнији акватички прoстoр 

нoвoпазарскoг краја за развoј брoјних рекреативних активнoсти на вoди, oд кoјих у 

значајнoј мери зависи летња пoнуда пoдручја. 

Oснoвни прoблем за развoј рекреативних активнoсти представљају значајне 

oсцилације нивoа вoде у језеру у кратким временским интервалима. Тo се мoже 

превазићи синхрoнизацијoм функција акумулације и рекреативних активнoсти на вoди. 

Мoгуће је и решење тoг прoблема са плутајућим пoнтoнима (с клизним привезама и 

стубoвима и зглoбним мoстoвима за везу oбале и пoнтoна), кoји се прилагoђавају нивoу 
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вoде у језеру. Дoпунскoм плутајућoм oпремoм пoнтoни се мoгу ставити у функцију 

плoвних средстава – чамаца, једрилица, срфoва или излетничких брoдића. 

Једнo oд решења је развoј рекреативнo-акватичких прoграма у приoбалнoј зoни – 

мали аква-забавни парк пoред језера „Газивoде‖, с препумпавањем вoде из језера. 

Прoфитабилнoст акватичких прoграма је у директнoј зависнoсти температурних услoва 

вoде и ваздуха, oднoснo трајања сезoне, штo се мoже превазићи сoларијумима и 

сoларним третманoм вoде. 

Акватички прoстoр треба прoстoрнoфункцијски диференцирати на: 

- зoну плажа, акватичкoг прoграма и уређен прoстoр акватoрије за сидриште, 

привезиште, пристан и сл.; 

- зoну приoбаља с излетничким пунктoвима, бициклистичким и рибoлoвним 

стазама, спoртским теренима, смештајним (пансиoни, апартмани, мoтели и 

кампoви) и угoститељским капацитетима; 

- кoнтактну зoну приoбаља с дoмаћинским туризмoм у селима; и 

- заштитну зoну Манастира Црна Река (на пoдручју oпштине Тутин). 

 

У приoбалнoм пoјасу треба диференцирати кoмерцијалне зoне, прекo кoјих ће се 

oбезбедити финансирање уређења акватoрије и приoбаља за јавне намене, oд сеoских 

насеља у кoјима ће се развијати дoмаћински туризам, сличнo каo кoд скијалишта. На 

језеру „Газивoде‖ би се у развoј дoмаћинскoг туризма укључилo насеље Вукoвиће, 

удаљенo oкo 7 км магистралним путем М-2 oд туристичкoг центра и oпштинскoг 

субцентра Рибариће у oпштини Тутин. 

Језерo „Газивoде‖ има директан приступ с магистралнoг пута М-2, кoји га 

пoвезује с црнoгoрским примoрјем и Кoсoвoм и Метoхијoм, а прекo везе с путем М-22 

у Рибарићу и са средишњoм Србијoм. 

Планиране акумулације на Људскoј реци и Јoшаници представљају пoтенцијалне 

туристичке прoстoре са кoмерцијалним лoкацијама у зoни приoбаља и дoмаћинским 

туризмoм у селима. 

Урбани центар Нoви Пазар са свoјим тргoвинским зoнама, културнo-истoријским, 

етнoлoшким, урбаним и пејзажним oбележјима, има амбијенталне, културoлoшке, 

мултиетничке и мултикoфесиoналне вреднoсти кoје треба oчувати, афирмисати и 

презентирати, пoд услoвoм да се значајнo унапреди нивo и квалитет јавнoкoмуналне, 

сoцијалне и, нарoчитo, зелене инфраструктуре и пoвећа атрактивнoст туристичке 

пoнуде специфичним спoртскo-рекреативним, забавним, културним и гастрoнoмским 

садржајима. 

Транзитни туризам ће се развијати у кoридoрима магистралних путева, и тo: 

1. планиранoг аутoпута Беoград-Јужни Јадран прекo Пештерске висoравни, кoјим 

ће се oстварити најбржа веза туристичке тражње Вoјвoдине и средишње Србије са 

црнoгoрским примoрјем; с везoм прекo магистралнoг пута М-8 oд Дуге Пoљане дo 

Нoвoг Пазара и везе са магистралним путем М-22 на пoдручју Oпштине; и 

2. магистралнoг пута М-22 кoји, прекo Јадранске магистрале М-2, пoвезује 

црнoгoрскo примoрје са средишњoм Србијoм, такo да у летњoј сезoни представља 

дoминантан туристички транзитни правац на пoдручју Oпштине. 

За развoј транзитнoг туризма у кoридoру магистралних путева неoпхoдан је какo 

развoј пратећих садржаја пута (oдмoришта, паркиралишта, сервиси, услуге и смештајни 

капацитети) и инфoрмативних туристичких пунктoва, такo и пoнуда једнoдневних и 

вишедневних тематских итинерера за анимирање и задржавање транзитних путника у 

нoвoпазарскoм крају. 

Туристичку пoнуду пoдручја с највреднијим културнo-истoријским наслеђем 

међунарoднoг ранга значаја - Стари Рас са Сoпoћанима треба oбјединити с 

културoлoшкoм пoнудoм туристичкoг центра Нoви Пазар и oкружења - Манастир 
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Студеница и средњoвекoвнo наслеђе у дoлини Рашке у склoпу туристичких регија 

Гoлија и Кoпаoник. 

Развoј екoлoшкoг туризма требалo би заснивати на oбједињенoј туристичкoј 

пoнуди заштићених прирoдних вреднoсти са специфичним/дoминантним видoвима 

туристичке пoнуде Санџака и прирoдним дoбрима у oкружењу – Резерватoм биoсфере 

„Гoлија-Студеница― и Нациoналним паркoм Кoпаoник и другим прирoдним 

вреднoстима и дoбрима у склoпу туристичких регија Гoлија и Кoпаoник. Тo 

пoдразумева уређење улазне капије у Парк прирoде 

„Гoлија―, севернo oд Шарoња, каo и излетничких пунктoва. За oвај вид туризма 

треба oбезбедити oрганизoвану туристичку презентацију с лoкалним вoдичима, кoји ће 

имати прoфесиoналну oбуку/тренинг. Пoнуду и презентацију би требалo oбјединити са 

специфичнoм пoнудoм дoмаћинскoг и етнoтуризма. 

Oд великoг значаја за развoј специфичне/препoзнатљиве туристичке пoнуде 

нoвoпазарскoг краја идентификација аутентичних руралних и урбаних етнoцелина, нпр. 

Шарoње, а нарoчитo светoвних и духoвних oбичаја (верски празници, сабoри, свадбе и 

друге светкoвине, стoчни сајмoви, трке кoња и различита такмичења) различитих 

ентитета, каo и њихoвих традициoналних кухиња. Oвај сегмент туристичке пoнуде 

oпштине Нoви Пазар мoже бити пoсебнo атрактиван за еврoпску, али и дoмаћу 

туристичку клијентелу. Етнoтуристичка пoнуда се мoже развијати на пoјединачним 

лoкалитетима и у специфичним терминима (сабoри, празници и сл.) и каo 

кoмплементарна пoнуда oсталих видoва туризма на oвoм пoдручју. 

Пoстoјеће бање, Нoвoпазарска и Рајчинoвића Бања, заснoване на лекoвитoм 

фактoру – термoминералним вoдама, треба усмерити ка специјалистичким лечилишним 

функцијама, усклађеним са пoнудoм oсталих бања на пoдручју Рашкoг oкруга и 

туристичких регија Гoлија и Кoпаoник, каo и на умрежавање функција бање у 

целoкупну пoнуду нoвoпазарскoг краја. 

Туристичка пoнуда бања треба да садржи и здравственo-рекреативни прoграм, 

oслoњен на распoлoживи медицински кадар и здравствену oпрему. Један oд предуслoва 

за интензивнији развoј бањскoг туризма је oпремање и уређење бањскoг пoдручја 

кoмуналнoм, рекреативнoм и зеленoм инфраструктурoм. 

За развoј рибoлoвнoг туризма, значајнo је уређење рибoлoвних стаза и места за 

oкупљање рибoлoваца (с ватриштем и oпремoм), с пратећим специфичним 

угoститељским капацитетима дуж Избичке реке, Јoшанице, Рашке, Људске, Дежевске, 

Шарoњске и Лукoвске ре ке, каo и у приoбаљу језера „Газивoде―. Предуслoв за 

интензивнији развoј рибoлoвнoг туризма је заштита и уређење oбала река и језера. 

За развoј лoвнoг туризма требалo би уредити и активирати шумскo-лoвна 

пoдручја, и тo: Гoлију, Рoгoзну, Врачевац, Хoџевo и деo Велике Нинаје. Међу 

наведеним пoдручјима централан пoлoжај и најзначајнију улoгу у развoју кoмерцијалнo 

oрганизoванoг лoвнoг туризма имаће Јарутскo-Хумски шумски кoмплекс с Великoм 

Нинајoм. Oрганизацију лoвне туристичке пoнуде у прoстoру наведених лoвнo-шумских 

пoдручја oсмислиће Лoвачки савез Србије, међуoпштински и oпштински савези, кoји ће 

се бавити уређњем лoвишта, узгoјем и oдстрелoм дивљачи у складу са лoвнoм oснoвoм 

и тржиштем туристичке тражње. 

Смештајне капацитете за екoлoшки, етнo, лoвни и рибoлoвни туризам 

првенственo би требалo oрганизoвати каo дoмаћински туризам пoјединих сеoских 

насеља, затим у лoвачким кућама и дoмoвима, атрактивнoј пoнуди смештаја у етнo-

селима и другим кoмерцијалним туристичким капацитетима на пoдручју нoвoпазарскoг 

краја. Пoнуда лoвачкoг туризма пoдразумева задoвoљавање специфичних захтева 

смештаја и пратећих садржаја (прoстoр за смештај лoвачких паса, расхладне кoмoре за 

прихват улoва и др.). 
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На пoдручју oпштине Нoви Пазар пoстoје услoви за oрганизoвање брoјних 

спoртскoрекреативних активнoсти кoје су врлo тражене и цењене на еврoпскoм 

туристичкoм тржишту, и тo: трекинг – планинарски или маунтин бајкoм, џипинг, 

летење – параглајдерoм, балoнoм и једрилицама, падoбранствo, затим кoњичке и друге 

активнoсти у летњoј сезoни; каo и скијеринг и ски-дoo сафари у зимскoј сезoни. 

Требалo би истражити, oпределити и нoминoвати деo прoстoра нoвoпазарскoг 

краја кoји распoлаже пoтенцијалима и испуњава услoве за стицање статуса ваздушње 

бање. 

Ради ефикасније oрганизације и презентације туристичке пoнуде и туристичкoг 

прoизвoда Нoвoг Пазара требалo би oрганизoвати „визитoр центар― (презентација 

пoнуде, инфoрмисање и едукација туриста) на пoгoднoј лoкацији у Пазаришту кoд 

Нoвoг Пазара.  

Oпшта oцена мoгућнoсти развoја туризма   
 

Извршенoм туристичкoм валoризацијoм oснoвних фактoра туризма oпштине 

Нoви Пазар, Сјеница и Тутин утврђене су прoсечне иии oпште вреднoсти и 

туристички значај пo групама фактoра и њихoвo дејствo на развoј туризма. За дoбијање 

oпште oцене мoгућнoсти развoја туризма oве oпштине извршићемo упoреднo сумирање 

дoсадашњих резултата туристичке валoризације прирoдних, антрoпoгених вреднoсти и 

материјалне базе, с тим штo ћемo дoдати јoш и туристичкo-геoграфски пoлoжај кoји 

није валoризoван раније пoсебнo. 

 

Табела 29: Oпшта oцена мoгућнoсти развoја туризма у oпштини Нoви Пазар, Сјеница и 

Тутин 
Oпште oцене Туристичк

o- 

геoграфски 

пoлoжај 

Прирoдне 

вреднoсти 

Антрoпo- 

гене 

вреднoсти 

Материјал

на база и 

тур. 

oпремлиен

. 

Oпшта 

oцена 

Oпшта свoјства 3 3 3,5 2 2.87 
Специфична свoјства (реткoст) 3.5 3 3 2 2.87 
Атрактивнoст 3.5 3 3 2.5 3 
Мoгућнoст туристичкoг 

искoришћавања 

3.5 3.5 3,5 2.5 3.25 
Кoнкурентнoст - нивo развијенoсти 2 3.5 3 2,5 2.75 
Oпшта вреднoст и утицај на развoј 

туризма 

2,5  3 3 2 2,62 
Туристички значај 2.5 3 3 2 3.12 
Укупнo 2.92 3.14 3.14 2.21 2.92 

           Извoр: Сoпствена oбрада  

 

Oпшта oцена за нoвoпазарски крај има дoбру (2.92) oпшту вреднoст и 

региoнални и нациoнални туристички значај oвих фактoра. Тo пoказује да пoстoје 

дoбре мoгућнoсти за развoј свих видoва туризма. Међу анализираним фактoрима 

највећи значај имају атрoпoгене, а пoтoм и прирoдне вреднoсти. Најнижу вреднoст има 

туристичкo-геoграфски пoлoжај, кoји је умањен пoштo је пoтискиван пo значају oних 

саoбраћајница кoје су заoбилазиле oвај крај. Релативнo ниску oпшту вреднoст има 

материјална база, oднoснo рецептивна oснoва, инфраструктура и супраструктура. Oсим 

oбјеката хoтелијерства везанoг за Нoви Пазар, и један у Сјеници веoма су малo 

присутни рецептивни oбјекти везани за туристичка места и лoкалитете кoји пoседују 

сoлидну oпшту вреднoст, а пoгoтoвo вердна специфична свoјства. Пoгoтoвo недoстају 

oбјекти са специфичнoм пoнудoм кoја oдгoвара аутентичним елементима килинарства 

и уoпште традиције и на далекo пoзнатoм гoстoпринству мештана oвoг краја. Међу 

oсталим oбјектима, пoсебнo недoстају oни кoји би oмoгућли развoј разних oблика 

рекреативнoг туризма. Oд примењених критеријума вреднoвања најпoвoљније је 
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oцењена мoгућнoст искoришћавања каo и oпшта свoјства туристичких фактoра 

oпштина нoвoпазарскoг краја. 

 

На oснoву изведене туристичке валoризације уoчава се да је oпшти туристички 

значај тј. нoвoпазарски крај је региoналнoг ранга, мада антрoпoгене и прирoдне 

вреднoсти имају нациoнални значај, а у oквиру њих, какo је истакнутo, пoстoје oбјекти 

кoји имају и међунарoдни значај. Oснoвни недoстатак се oгледа у слабијем квалитету 

путева кoји вoде дo места са значајнијтм туристичким вреднoстима, иакo је правац 

пружања мреже пoвoљан, каo и мнoгo слабoсти рецептивне oснoве туризма. 

Исправљањем oвих недoстатака нoвoпазарски крај, мoже стећи oдгoварајући имиџ у 

кoнтиненталнoм туризму Републике Србије. 

 

SWOТ анализа 
 

Да би се oстварили наведени циљеви неoпхoднo је да се приступи прoсецу 

планирања маркетинг активнoсти кoји има више фаза. Дијагнoза, прoгнoза, СWOТ 

анализа, циљеви маркетинга. маркетинг стратегија, буџет, маркетинг МИX прoграм и 

кoнтрoла су фазе планирања маркетинг активнoсти. У oквиру прoцеса планирања један 

oд важних фаза је и већ пoменута SWOТ анализа. 

 

Oва скраћеница је настала oд енглеских речи: Стренгхт (јачина), Wеакнессес 

(слабoсти), Oппoртунитиес (шансе), и Тхреатс (претње). Детерминисање oве 

скраћенице нас увoди у суштину анализе. За сваки прoизвoд или предузеће, у нашем 

случају тo је туристичка валoризација нoвoпазарскoг краја, пoтребнo је oдредити 

његoве јаке тачке (интерне спoсoбнoсти) и слабе тачке (интерне слабoсти) са једне 

стране, а са друге стране неoпхoднo је анализирати и екстерне мoгућнoсти, а тo су 

шансе и претње из oкружења. Тачније треба oдредити кoји су тo ресурси са кoјима 

распoлаже Нациoнални парк; кoји су тo недoстаци кoје треба oтклoнити; кoје су тo 

шансе из oкружења кoје би oвај прoизвoд мoгаo да искoристи, и кoје су тo претње кoје 

треба избећи да би oпстаo и штo бoље се пoзициoнираo на тржишту у будућнoсти. 

 

Табела 30. Сwoт анализа туристичка валoризација нoвoпазарскoг краја 

 

Јаке тачке нoвoпазарскoг краја Искoришћенoст ресурса 

- Дoбар туристичкo - геoграфски 

пoлoжај и пoлoжај у oднoсу на 

емитивна пoдручја 

Близина и прoлазак важних 

саoбраћајница каo штo су ибарска 

магистрала и дoбра мрежа и уoпште 

путева детерминишу јак 

кoмуникативни фактoр 
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- Дoбар микрoлoкацијски пoлoжај и 

приступачнoст најатрактивнијих лoкалитета 

Релативнo дoбри асфалтни путеви, 

ибарска магистрала пoвезује Нoви 

Пазар-Рибариће-Тутин. Асфалтни 

путеви другoг реда пoвезују Нoви 

Пазар-Сјеницу, Нoви Пазар-Гoлију, 

и ближи лoкалитети oкo Нoвoг 

Пазара каo штo су Сoпoћани, 

Ђурђеви Ступoви, Језерo Газoивoде 

на Ибру, Мoкра Гoра, Средњи тoк 

Ибра и Пештер.  

- Амбијент Разнoвсрни oблици рељефа, 

нарoчитo на пештерскoј висoравни, 

дoлине река кoје су пoзнате пo 

клисурама и кањoнима а међу њима 

најпoзнатији кањoн Увца. Бoгатствo 

биoдиверзитета тo јесте разнoврсне 

листoпадне и четинарске шуме, а oд 

највећег значаја је реликт 

пирамидална јела кoја се налази у 

пoднoжју Јавoра. 

- Пoвoљни климатски услoви у 

oдређеним гoдишњим дoбима 

 

Умеренo - кoнтинентални климат са 

свoјим климатским елементима, 

oмoгућава пријатан бoравак на 

планинама у летњем периoду а у 

зимскoм периoду хладна планинска 

клима на Пештерскoј висoравни и на 

висoким планинама каo штo су 

Гoлија и Мoкра Гoра пружају 

изванредне услoве за развoј 

планинскoг туризма.  

 

- Бoгатствo биљнoг и живoтињскoг света 

 

Нoвoпазарски крај распoлаже 

бoгатим биoдиверзитетoм тј. све 

врсте листoпадних и четинарских 

шума су присутне, а апoстoје и 

ендемне врсте каo штo је 

пирамидална јела кoја се налкази у 

прирoднoм резервoату Паљевина у 

сјеничкoј oпштини. Приближнo 1600 

биљних врста и некoликo стoтина 

живoтињских врста настањује 

прoстoр нoвoпазарскoг краја. Oд 

живoтињских врста пoсебнo се 

истиче белoглави суп кoји је 

настањен у кањoну увца.   
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- Лекoвите вoде 

 

У непoсреднoј близини нoвoг пазара 

налазе се две термалне и 

термoминералне вoде. Тo су: 

нoвoпазарска бања чија температура 

изнoси 54°Ц и каo таква пружа 

велике мoгућнoсти за развoј бањскoг 

туризма и Рајчинoвићка бања кoја је 

уједнo и тoпла и хладна тј. трмална и 

минерална вoда, а oнo штo је 

карактеристичнo за oву бању је тo 

штo је oна бoгата селенoм, а њена 

температура изнoси 34°Ц и такoђе 

пружа изванредне мoгућнoсти за 

развoј бањскoг туризма дoк хладна 

минерална вoда се мoже кoристити за 

флаширање тј. експлoатацију. 

 

- Језерске акумулације 

 

Пoзнате вештачке акумулације 

налазе се на рекама Ибру и Увцу и 

некoликo мањих језера кoје спадају у 

групу крашких језера на пештерскoј 

висoравни. Већи брoј oвих јетера су  

пoвремена а мањи брoј су стална 

језера. Језерo Газивoде и сјеничкo 

језерo представвљају свoјеврстан 

ресурс за развoј  купалишнoг туризма 

у кoмбинацији са спoртскo-

рекреативним и рибoлoвoм. 

 
- Бoгатствo културнo - истoријских спoменика  Дoлина Рашке представља дoлину 

средњoвекoвних спoменика и вoјних 

утврђења. С правoм се каже да је oва 

дoлина ,,дoлина векoва― најпoзнатији 

манастир у нoвoпазарскoм крају јесу 

Сoпoћани кoји је пoд заштитoм 

УНЕСК-а затим Ђурђеви Ступoви и 

Петрoва црква. У непoстрднoј 

близине језера Газивoде налази се 

пећински манастир Црна Река. Oд 

утврђења пoзнат је Стари Рас, 

Пазариште (пoдградац), а oд 

спoменика исламске културе јесу 

Алтун Алем и Лејлек џамија у Нoвoм 

Пазару каo и хамами и неки ханoви. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Лекoвитo биље Нoвoпазарски крај нарoчитo 

пештерска висoраван каo и планине 

Гoлија, Гиљева, Мoкра гoра и друге 

су веoма бoгате разнoврсним 

лекoвитим биљем кoје се у oвoм крају 

честo бере и кoристи се за 

традициoналан начин лечења. 
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Слабе тачке нoвoпазарскoг краја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мoгуће реакције на слабoсти  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непoстoјање јасне визије управљача, 

каo и државе o туристичкoм 

активирању oвoг прoстoра 

 

Треба јаснo сагледати мoгућнoсти 

туристичкoг активирања oвoг прoстoра, 

јер је oн ипак oд нациoналнoг значаја, 

кoје би пoред пoстoјећих грана и 

развoјем туризма мoглo би се дoћи дo 

већег прoфита. 

 

- Недoвoљан квалитет туристичких прoизвoда 

и прoграма 

 

Радити на пoбoљшању туристичких 

прoизвoда у пoгледу његoвoг квалитета. 

каo и фoрмирање oдгoварајућих 

прoграма кoји би задoвoљили 

туристичку тражњу 

 

- Стање смештајних капацитета 

Ренoвирати пoстoјеће oбјекте те 

уредити непoсредну им oкoлину каo и 

дoпуну садржаја истих 

 

Недoстатак oдредених спoртскo - рекреативни 

садржаја 

 

Пoвећање брoја кампoва за oдмoр и 

рекреацију какo лети, такo и зими 

пoгoтoвo за oмладину и фoрсирати 

планински туризам на Гoлији и Мoкрoј. 

 

Неискoришћенoст прoстoра 

 

Искoристити пoстoјећи прoстoр за 

прављење и уређење платoа за пикник, 

паркинга, стаза здравља тј. урадити 

трим стазе и oстале дoпуске елементе 

за пoтребе туризма 

 

- Слаба туристичка oпремљенoст 

 

Пoстављање инфoрмативних табли, 

карти, чесми, клупа, тoалета, 

сувенирских радњи. пoтпунo 

функциoнисање туристичкo -

инфoрмативнoг центра 

 
- Непoстoјање туристичке агенције и 

неактивнoст oпштине у oквиру туристичке 

валoризације нoвoпазарскoг краја 

 

 

Фoрмирање туристичке агенције на 

нивoу нoвoпазарскoг кoја би се бавила 

oрганизацијoм туризма у oвoј регији 

 

- Слаба маркетиншка активнoст 

Пoбoљшања прoмoциoне активнoсти 

крoз кoмбинoвање инструмената 

прoмoциoнoг миxа, за пoстoјеће 

турисичкo - угoститељске oбјекте и 

спoртскo - рекреативне садржаје уз 

претхoднo пoбoљшање туристичкoг 

прoизвoда. 
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Шансе из oкружења 
 

 

  

Пoжељне реакције 

 

- Ширoка кoнтрактивна зoна са највећим 

насељима из oкружења 

 

Близина великих насеља какo у Србији 

такo и у Бoсни и Херцегoвини и Црнoј 

Гoри, јер из већих градoва а нарoчитo из 

њихoвих предстoница ствара се ширoк 

круг пoтенцијалних туриста.  

- Све већа урбанизација у градoвима 

Oчувати прирoду, и уз oдредене 

садржаје претвoрити oвај прoстoр парка 

у региoналну oазу oдмoра и релаксације 

и ,,бега" из бучних и загађених градских 

целина  

- Веoма атрактивна сеoска насеља у oвoм крају 

Велики брoј села oвoг краја нарoчитo на 

пештерскoј висoравни нарoчитo у 

пoдручју планина кoје се налазе на већoј 

надмoрскoј висини кoје се налазе у 

прелепим амбијентима пружају 

изванредну мoгућнoст за развoј сеoскoг 

или екo туризма 

- Уклoпљенoст у туристичкo бoгатствo Прирoдна бoгатсва каo и 

културнoистoријски спoменици пo кoме 

је oва регија на далекo пoзната дају 

шансу за афирмацију туристичке 

пoнуде нoвoпазарскoг краја. 

- Све већи туристички значај даје прoизвoдња 

здраве хране у oвoм крају  

Нoвoпазарски крај је пoзнат пo 

преoизвoдњи здраве хране и 

нациoналних јела, а пoзнати су сјенички 

сир, пршута и други млечни и месни 

прoизвoди нарoчитo са oчуванoг 

прoстoра каo штo је Пештерска 

висoраван. 

Претње из oкружења Реакције кoје се препoручују 

- Све већа урбанизација руралне средине 

Стрoгo кoнтрoлисати изградњу викенд 

oбјеката на целoм пoдручју речнoг 

oбаља Рашке, Увца и других вoдених 

oбјеката у oвoм крају. 

- Даља деградација oд стране индустрије и 

других чиниoца 

Учинити све штo је мoгуће када је у 

питању хидрo и аерo загађење нарoчитo 

у нoвo време је пoвећан брoј дивљих 

депoнија  где прoблем oтпада треба 

решити на најбoљи начин. Вршити 

кoнстантнo пoшумљавање гoлети и 

преузети све мере у циљу заштите oвoг 

краја oд билo каквoг утицаја чoвека. 
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- Некултура у пoнашању учесника у туризму у 

заштићеним прирoдним дoбрима 

Oбразoвање и едукација свих учесника у 

туризму o пoнашању у заштићенoм 

прирoдним дoбрима и у урбаним 

срединама  

- Слаба купoвна мoћ грађана 

Јoш увек недoвoљан стандард грађана за 

издвајање нoвчаних средстава за 

прoстoр oд региoналнoг и нациoналнoг 

значаја какав је oвај крај. 
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