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ПРЕДГОВОР 

 
Стари Влах и Рашка представљају историјско језгро прве српске државе. Било је то 

средиште српске духовности, књижевности, архитектуре и сликарства. Располажу и 

значајним природним вредностима које, заједно са богатим културним наслеђем, и уз 

туристичко активирање, пружају могућност развоја овог привредно слабо развијеног 

простора. Основне научне хипотезе, циљеви и задаци и начин излагања у овој дисертацији, 

усмерени су ка оживљавању недовољно активних туристичких потенција на простору Старог 

Влаха и Рашке. 

Начин на који је извршено вредновање потенцијала је стандардан, изражен 

нумерички, уз субјективан приступ оцењивању. У току валоризације појединачних 

(природних и антропогених) елемената издвојене су по три зоне на основу развијености 

туризма и тиме дата могућност одређеног вида кластеризације, односно, груписања 

туристичких вредности и издвајања регија. 

Надам се, да ће нека од питања покренутих у дисертацији, наићи на одобравање код 

колега и да ће некима од њих у будућности користити. Сваку предложену корекцију и 

добронамерну сугестију, на евентуалне мањкавости текста, недостатке резултата 

истраживања, као и на начин на који је вршено вредновање и регионализација, са 

задовољством ћу прихватити. 

Током рада на овој дисертацији, коришћена је стручна литература, статистички 

подаци, билтени, илустровани материјали и теренска истраживања. То је, омогућило да се у 

неким поглављима боље представе туристичке вредности Старог Влаха и Рашке. 

У тези су коришћени подаци Републичког хидрометеоролошког завода Србије 

(климатски и хидрографски) и Републичког завода за статистику Србије (становништво). 

Научни и практични допринос дисертације је, да што детаљније упознамо туристичке 

потенцијале и вредности Старог Влаха и Рашке. Стручну помоћ и сарадњу пружили су 

професори, колеге и пријатељи, који су, директном сарадњом утицали на процес и квалитет 

израде тезе. 

Захвалност изражавам др Јасмини Ђорђевић, редовном професору Природно-

математичког факултета, Департмана за географију, туризам и хотелијерство у Новом Саду, 

која је својим методичким приступом и сугестијама помогла у коначном конципирању 



 
 

докторске дисертације, као и саветима при избору литературе, показаном стрпљењу и 

инсистирању на научној доследности. Захвалност дугујем и др Јовану Плавши, редовном 

професору Природно-математичког факултета, Департмана за географију, туризам и 

хотелијерство Универзитета у Новом Саду, на стручним саветима при финализацији 

дисертације, др Дејану Ђорђевићу, редовном професору Географског факултета, 

Универзитета у Београду, и др Ранку Драговићу, ванредном професору Универзитета у 

Нишу, сталном подршком и пријатељским саветима. 

Велику помоћ при изради географских карата имао сам од др Драгана Сочанца, 

професора Географског факултета у пензији, на чему му искрено захваљујем. 

 

 Нови Сад, 2016. године                                        Мр Душан Кићовић 
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УВОД 
 
 

За сваку природну средину, посебно за потенцијалне туристичке дестинације, 

веома је важно обезбедити квалитетно управљање туристичким ресурсима и планирање 

развоја регије на макро нивоу друштвеног развоја. Свако планирање коришћења животне 

средине и управљање истом ради развоја туристичких и рекреативних активности, захтева 

антропогено деловање на природне потенцијале у циљу прилагођавања савременим 

потребама туристичког развоја. Планирање и управљање одређеним простором мора бити 

засновано на добром познавању природне средине и друштвеним деловањем на 

коришћења исте. 

Туристичка валоризација или вредновање туристичких потенцијала значајно је 

питање у развоју туризма. Оно представља комплексну оцену природних и антропогених 

вредности од значаја за развој туризма у једном месту, регији или земљи (Станковић, 

2000). Као основни елементи туристичке валоризације истичу се: атрактивност природних 

и антропогених вредности, географски положај истраживаног простора и удаљеност од 

исходишта туриста. Атрактивност простора дефинисана је као његова „способност“ да 

својим изгледом привуче што већи број туриста. Будући да је питање атрактивности ствар 

субјективне процене сваког појединца, јасно је, да субјективни став особе која је извршила 

вредновање није могуће избећи. Да би резултати вредновања били што објективнији, 

потребно је извршити опсежнију студију која би се темељила на анализи што већег броја 

природних и антропогених елемената, што је у раду и учињено. Извршено је потпуно 

вредновање, понаособ, рељефних објеката, климатских, хидрографских одлика, биосфере, 

насеља и споменичке културе. У оквиру ових елемената, извршено је и парцијално 

вредновање планина, река, градова и манастира. 

Валоризација туристичко-географских потенцијала представља једну од кључних 

карика у планирању и рационалном коришћењу простора. Усмереност и интензитет 

антропогеног деловања знатно утичу на пределе комплекса природних вредности, факторе 

смештаја, развоја привредних делатности, насеља, карактера и граница целина. Њихове 

„повредљивости“ и промена на основу разноликости коришћења одређених просторних 

целина, поступака, метода парцијалног и потпуног вредновања спадају у скуп основних 

тема географских и апликативних геопросторних истраживања територијалних целина 

различитих нивоа. 
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Истраживан је простор Старог Влаха и Рашке који територијално припада 

Републици Србији. Истраживања су усмерена на идентификовање, евидентирање, 

вредновање и груписање у микрорегионалне туристичке целине природних и 

антропогених туристичких потенцијала. Природни потенцијали Старог Влаха и Рашке 

(рељеф, клима, воде и биљни и животињски свет), вредности настале антропогеним 

деловањем (насеља и споменици културе), као и повољан туристичко-географски положај, 

дају овом простору одлике туристички значајнијих делова наше земље. Туристички 

локалитети, као што су Тара, Златибор, Златар, манастир Милешева и други, то потврђују. 

Тему туристичке валоризације и регионализације Стаог Влаха и Рашке изабрали 

смо након прелиминарних истраживања на терену. Проучавани простор обишли смо 

неколико пута, а прикупљање података са терена почели смо 2008 године. После општег 

упознавања са туристичким вредностима, почели смо прикупљање одговарајуће 

литературе на основу које су одређени правци и циљеви истраживања. 

План истраживања подразумевао је уравнотежен однос са теренских истраживања 

и примену стандардизованих концепата туристичке валоризације и регионализације. 

Реализација плана истраживања утемељена је на досадашњим радовима о овом и другим 

просторима сличних карактеристика. 

После вишегодишњих проучавања и истраживања, значај изабране теме још је 

актуелнији. Тематика туристичке валоризације и регионализације од изузетног је значаја, 

како за фундаментална истраживања, тако и за практичну примену. 

Докторска дисертација обухвата неколико важних целина: 

- туристичко–географски положај, 

- анализу природних туристичких потенцијала, 

- анализу антропогених туристичких потенцијала, 

- методе и циљеви валоризације, 

- туристичко вредновање простора и 

- критеријуме и принципе регионализације. 

Задатак докторске дисертације јесте утврђивање вредности туристичких 

потенцијала, како би се истакле специфичности значајне за туристичку афирмацију, а 

радне хипотезе, да омогуће процену квалитета туристичких вредности којима располажу 

Стари Влах и Рашка, и, на основу тога, одредимо њихово место у мозаику туристичких 

регија. 
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Циљеви и задаци валоризације и регионализације простора дефинисани су 

захтевима планираних облика коришћења туристичких потенцијала. На основу тога, може 

се одредити степен развијености различитих врста туризма и издвајање потенцијалних 

туристичких микрорегија на простору Старог Влаха и Рашке, као и ограничења 

вреднованог простора. Вредновања природних и антропогених елемената морају бити 

јединствена, а критеријуми у складу с одређеним начином валоризације и 

регионализације. 

Циљ истраживања јесте да се уради вредновање, у којој мери су поједини делови 

простора Старог Влаха и Рашке туристички валоризовани. Које се целине могу сматрати 

потенцијалима, који у будућности могу постати атрактивне туристичке дестинације овог 

простора. 

Основни циљеви истраживања у дисертацији су: 

- процена туристичких вредности природних ресурса и објеката културе 

- утврђивање могућности развоја одређених врста туризма на основу 

постојећих потенцијала (саобраћајно-географског положаја, рељефних, 

хидрографских, климатских и биогеографских потенцијала) и степена 

развоја, 

- издвајање туристичких регија на основу природних и антропогених 

вредности, 

- указивање на важност комплементарног развоја више облика туризма, 

посебно спортско-рекреативног и културно-манифестационог, с обзиром на 

повољне природне услове и богато културно-историјско наслеђе. 

Конкретни задаци истраживања су: 

- истицање природних и антропогених потенцијала и вредности које су 

афирмисане или делимично афирмисане, 

- могућности коришћења туристичких потенцијала, 

- туристичко-географска валоризација природних и антропогених вредности, 

- издвајање туристичких центара и локалитета, 

- издвајање туристичких регија Старог Влаха и Рашке, 

- предлози за могућу примену туристичке валоризације и регонализације. 

За потребе вредновања у раду коришћена је квалитативно-квантитативна метода 

изражена нумерички, у покушају да се објективно процени стање природних и 
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антропогених вредности Старог Влаха и Рашке. Да би се, што је могуће прецизније, 

извршило вредновање коришћена је и анализа предности, недостатака могућности и 

неповољности СВОТ (SWOT) анализа природних и антропогених вредности, као једна од 

метода валоризације простора. Овим методама, могуће је утврдити квалитет вредности и 

издвојити приоритете у даљој валоризацији и регионализацији простора. 

Важан показатељ туристичке вредности простора јесте положај, односно, његова 

доступност, јер се под њим подразумева повезаност одређених тачака унутар туристичког 

простора са значајним центрима исходишта туриста. Услов за добру повезаност унутар 

посматраног простора је развијена саобраћајна, електроенергетска и информационо-

комуникациона инфраструктура. Да би неко место постало туристички центар, потребно је 

задовољити сва три елемента туристичке валоризације, јер постоје примери да неки веома 

атрактивни туристички центри нису валоризовани на прави начин због периферног 

положаја или удаљености од изворишта туриста. 

На простору Страрог Влаха и Рашке постоје туристички афирмисани центри и 

микро регије, као и они који нису довољно туристички вредновани. Валоризацијом се 

може постићи ефекат њиховог развитка у самосталне туристичке центре или у 

комплементарне вредности већ афирмисаних туристичких центара овог простора. Да би се 

правилно извршила туристичка валоризација, потребна је процена вредности и избор 

метода којим би се валоризовао простор. Методолошки поступак валоризације обухвата 

неколико фаза или сегмената обраде: 

- дефинисање туристичког простора, 

- детаљна анализа свих туристичких (природних и антропогених) потенцијала 

датог простора, 

- одабир метода валоризације, 

- одабир елемената који ће бити валоризовани, 

- поступак валоризације. 

По извршеној валоризацији, добијени су резултати у виду издвајања врста туризма 

који се могу развијати на основу појединих валоризованих елемената. Резултат 

вредновања, такође, био је и картирање зона на основу степена развијености туризма за 

сваки вредновани елемент. На основу резултата вредновања туристичких елемената и 

анализе стања и перспектива развоја туризма, приступило се туристичкој регионализацији 

простора. Посебан методолошки изазов представљала је синтеза разултата (као завршна 

фаза у дисертацији), добијених вредновањем природних и антропогених елемената и 
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њихово обједињавање у туристичке регије простора Старог Влаха и Рашке. 

Регионализација је извршена на основу издвајања зона насталих вредновањем елемената 

(природних и антропогених), њиховим бодовањем и обједињавањем у туристичке целине. 

Примењени метод вредновања и његови резултати у раду графички су обрађени. 

Употребом ГИС-а, текстуални и табеларни део анализе добио је документациони 

карактер, који је у раду представљен у виду сета карата. Посебно су сагледане могућности 

издвајања туристичких локалитета и центара у оквиру туристичких регија. 

Резултати истраживања у дисертацији требало би да омогуће објективну слику 

вредносних категорија туристичких потенцијала Старог Влаха и Рашке. Очекивани 

резултати треба да укажу на начин којим се убудуће може унапредити туристичка 

делатност овог простора.  
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ТУРИСТИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 
 

 

  Простор Старог Влаха и Рашке чини природно-географска регија која захвата 

југозападне делове Србије, ако се посматра у ширем контексту делимично залази у 

суседне државе Босну и Херцеговину (Републику Српску) и Црну Гору. 
 

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

 

Стари Влах и Рашка заузимају простор између Западне Мораве и Ђетиње, на 

северу, и границе са Црном Гором, на југу; док се на западу простире до Дрине и Лима и 

границе са БиХ (Република Српска), на истоку и југоистоку, простире до Ибра. 

Посматрано у ширем смислу ограничена је планинама: Мокром Гором и Рогозном на 

југоистоку; са севера, Голијом, Јавором, Златаром у централном делу Чемерницом, 

Муртеницом, Златибором, Вардом и Ковач планином; на северу, Љубишњом,  

Дурмитором и Сињајевином на западу, и Жљебом, Хајлом, Мокром планином и 

Бјеласицом са југа. У историјско-географском смислу, Стари Влах део је Старе Рашке, 

понекад је, чак, са њом и идентификован. Он је представљен као највиши планински део 

Старе Рашке. 

Кроз историју, географски положај Старог Влаха и Рашке био је променљив и 

специфичан због геополитичке ситуације и саобраћајног значаја. Јован Цвијић у својим 

радовима, ограничава овај простор од Вишеграда на Дрини, па до Новог Пазара на 

Рашкој, правца северозапад-југоисток, обухвата токове река Бели и Црни Рзав, затим 

сливове Ношнице и Моравице, Студенице, Рашке, цео слив Увца и десни слив Лима, 

обухватајући насеља: Вишеград, Добрун, Мокра Гора, Чајетина, Рудо, Увац, Прибој, Нова 

Варош, Сјеница, Рашка, Ушће, Ивањица, Ариље и друга мања насеља. Овако ограничен 

простор представља Стари Влах у ширем смислу (Цвијић, 1991). Јован Марковић 

дефинише Стари Влах као простор између Дрине и горњег Ибра и око река Увац, Лим, 

Рзав, Моравица и Студеница (Марковић, 1970). 

Према географским критеријумима регионализације, Стари Влах знатно је већа 

просторна целина од Рашке. То је простор простране Динарске висоравни испресецан 

кањонима и клисурама брзих планинских река и планинама средње висине. Рашка 

мезорегија простире се источно од Старог Влаха до Ибра на истоку. Захвата простор који 

припада сливу средњег Ибра и његових левих притока Рашке и Студенице. 
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ТУРИСТИЧКИ ПОЛОЖАЈ 
 

Туристички положај Старог Влаха и Рашке, одређен је удаљеношћу важнијих 

регија и центара туристичке тражње и односом према важнијим туристичким правцима и 

конкурентним туристичким просторима (Станковић, 1989).  

Повољност саобраћајног положаја јесте у томе што се већи део регије налази на 

делу јужног крака југоисточног туристичког правца, који повезује земље Средње, Источне 

и Северне Европе преко Панонског Подунавља са Црногорским приморјем. Са наведеним 

туристичким дисперзивима и са регијама у окружењу, простор је повезан друмским и 

железничким магистралама од већег туристичког значаја: 

Друмске магистрале: Ибарска, Београд – Степојевац – Лазаревац – Љиг – Горњи 

Милановац Прељина – Краљево – Ушће – код Биљановца се одваја за Копаоник и даље за 

Жупу и Топлицу. Ибарска магистрала се код Рашке рачва на југ ка Косову. Код Руднице је 

одвајање за Копаоник и преко, Лепосавића за Косовску Митровицу. Други крак повезује 

Рашку и Нови Пазар – Рибариће,где се један крак одваја на исток поред Газиводског језера 

до Косовске Митровице. Други крак од Рибарића иде преко Рожаја, Берана долином Лима 

до Рибаревине где се спаја са Јадранском магистралом. Код Прељине се од Ибарске 

магистрале одваја Јадранска, која преко Чачка, Овчар Бање, Пожеге, Ужица, Златибора, 

Кокиног Брода, ободом Златара, продужава ка Новој Вароши, где се спаја са магистралом 

од Новог Пазара и Сјенице преко Пештерске висоравни, и даље преко Пријепоља ка 

Мојковцу, Колашину, Подгорици, преко Скадарског језера, ка Бару кроз тунел Созина. У 

Подгорици се може ићи преко Цетиња до Будве новом магистралом, или до Котора 

старим путем. Из Подгорице се такође може ићи ка Никшићу, где се спаја са новом 

магистралом од Жабљака до Мориња, и Требиња. 

У току је изградња аутопута који ће пресецати Пештерску висораван. 

Железничким магистралама Београд – Ваљево – Ужице – Пријепоље – Мојковац 

– Подгорица – Бар и Београд – Лапово – Крагујевац – Краљево – Рашка. Код Краљева је 

железнички чвор, где се одваја колосек на исток за Врњачку Бању, Трстеник, Крушавац до 

Сталаћа, и други колосек на запад до Пожеге. Наведене везе значајне су за повезаност 

регије са Војводином и Београдом, као домаћим емитивним просторима. Железничка 

пруга Београд – Бар спаја се код Пожеге са туристичким правцем који води долином 

Западне Мораве до Сталаћа и Ниша. Овом саобраћајницом успостављена је веза са 

Источном Србијом и Шумадијом. 
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За развој туризма значајан је и аеродром Лађевци код Краљева за међународни и 

домаћи промет туриста (Драговић, 2004; Драговић, Кићовић, 2007). Аеродром у 

Лађевцима (војно-цивилни) повремено се користи за привредне и спортске делегације. За 

ДЕЈВИС куп који је 2015. године одржан у Краљеву, слетео је и одлетео Новак Ђоковић и 

делегација међународне тениске федерације. Зими су долазили љубитељи зимских 

спортова, преко Лађеваца на Копаоник. Планирано је проширење полетно-слетне стазе за 

прихват већих летелица. У околини Ужица постоји аеродром Поникве који такође треба 

да се реконструише. 

Регионални путеви Рашке и Старог Влаха делом су усечени у атрактивне клисуре и 

кањоне, а делом се протежу преко Пештерске висоравни што их у зимском делу године 

чини тешко проходним, а на неким деоницама и непроходним због великих снежних 

намета. Пут који се одваја од Ибарске магистрале код Ушћа долином Студенице, кроз 

насеља Градац преко Голије, спојен је са Ивањицом. Овај пут је често непроходан због 

клизишта и одрона. Зими, при већим снежним падавинама, непроходан је по неколико 

недеља. Локални путеви узани су, незадовољавајућег квалитета (макадамски и земљани) и 

без већих проширења, што отежава кретање. Реконструкција и осавремењивање путева 

допринело би значајном туристичком активирању и валоризацији целе области. 

Повољност положаја Старог Влаха и Рашке огледа се и у односу на дисперзиве. 

Градска насеља Западне Србије, Шумадије, са Западног и Великог Поморавља су 

најзначајнији емитивни туристички центри. У окружењу до 300 km су: Београд, Чачак, 

Краљево, Крушевац, а на растојању већем од 300 km су центри Југоисточне Србије Ниш, и 

Лесковац; Источне, Зајечар и Неготин, затим, Војводина са Новим Садом, Суботицом, 

Сомбором, Сремском Митровицом, Зрењанином, Панчевом и другим насељима. 

Значајан прилив иностраних туриста очекује се из Северне, Средње и Источне 

Европе. Атрактивни потенцијали Старог Влаха и Рашке јављају се често и као 

комплементарни туристички мотиви суседних регија, пре свега Црногорског приморја. 

Зато би требало посветити више улагања и маркетинг у недовољно развијене потенцијале 

Старог Влаха и Рашке.  
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Карта 2. Положај простора Старог Влаха и Рашке у Србији 
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ПРИРОДНИ ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ 
 

 

Терени Старог Влаха и Рашке који припадају сливу Лима и Увца, Рашке и Ибра 

према, геотектонској регионализацији припадају унутрашњим Динаридима. Цео простор 

изграђују три тектонске јединице: Офиолитски појас, Дринско-ивањички елемент, и 

мањим делом, Источнобосанско-дурмиторска јединица. 

 

ГЕОТЕКТОНСКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ 

 

Доњи ток Лима, највећим делом, чине геотектонске творевине Источнобосанско-

дурмиторске јединице. Терени између Лима и Увца припадају Офиолитском појасу, а 

терени североисточно од Увца, према Моравици, Западној Морави, и Ибру, Дринско-

ивањичком елементу. 

Масе метаморфних и седиментних стена палеозоика развијене су на теренима у 

сливу Увца. 

У геотектонском смислу, стене Источнобосанско-дурмиторске области око 

Пријепоља изграђују андезити и дацити, тријаске кречњачке платформе и дијабаз-

рожначке формације. Стене мезозојске старости распрострањене су на теренима између 

Лима и Гиљеве, односно належу на јурске седименте десне обале Лима. Палеозојске 

творевине изграђују основе Ивањичког блока, са значајним присуством карбонских 

наслага. Преко ових наслага належу седименти горњег перма и доњег тријаса. 

Мезозојске геолошке творевине знатно се распростиру на простору све три 

тектонске јединице. На палеозојској основи Дринско-ивањичког елемента и 

Источнобосанско-дурмиторске геотектонске јединице, мезозојске седиментне стене граде 

покров, а кисели вулканити пробијају га, што је последица ефузивне активности. 

Геотектонско развиће праћено је повременим утискивањем мањих интрузива, који 

су изменили околне стене, и динамичном вулканском активношћу, праћеном 

субмаринским и субаерским процесима пирокластичног материјала. Овим процесима 

објашњава се сложеност и комплексност грађе стена које припадају средњем тријасу. 

Геолошка карта Југославије 1 : 50.000, на листу „Пријепоље“, средњетријаске стене 

идентификоване су на више локалитета. 
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Највеће распрострањење тријаских стена у Старом Влаху и Рашкој представљају 

кречњаци, доломити, доломитични кречњаци и карбонатне платформе. Вулканске стене 

заступљене на теренима Старог Влаха и Рашке представљене су као андезити и дацити. 

Вулканити се јављају скоро на свим ОГК листовима 1 : 100.000. У састав ових тектонских 

јединица улазе базалти, дијабази, серпентина, габра и друге. Комплекс Златара 

представља скуп седиментних и вулканских стена. У средњем тријасу створени су 

седиментациони услови за формирање спрудова, тако да је у току средњег и горњег 

тријаса и доње јуре на овим теренима била интензивна спрудна седиментација. Већи део 

Гиљеве, коју дренирају десне притоке доњег и средњег тока Лима, изграђена је од 

спрудних кречњака (Живаљевић, Вујисић, Мирковић, Ђокић, Чепић, 1982). 

Од терцијарних наслага има неиздиференцираних неогених седимената, тј. 

миоценских језерских, језерско-маринских и алувијалних наслага у долини Лима и 

његових већих притока. Језерски седименти неогена развијени су у тектонски спуштеним 

просторима где су распрострањени продукти млађе седиментације, укључујући алувијалне 

наслаге квартара. 

У мањим басенима констатована је прелазно кластична седиментација. У бази ових 

наслага су грубозрни седименти где су валуци грађени углавном од мезозојских стена. У 

стратиграфском стубу смењују се лапоровити, глиновити и седименти са глиновито-

песковитим и конгломератичним стенама. Њихова старост доказана је богатим 

асоцијацијама слатководне фауне, а детерминисана је и фосилна флора. Констатовани су и 

слојеви, односно, прослојци туфова, што указује на то да је, са седиментацијом, овде било 

и вулканске активности. 

Од квартарних седимената на теренима Старог Влаха и Рашке дебље наслаге 

алувијалног материјала налазе се у шљунковима и грубозрним седиментима, а мање 

наслаге песковитог материјала регистроване су у већим долинама. Алувијални материјал 

идентификован је у долини Увца и доњег тока Лима. Глациофлувијални седименти 

констатовани су на просторима горњих токова Увца, у долини Вапе, доњег тока Лима, у 

долини Моравице и Рзава. 

У долинама река Старог Влаха и Рашке регистровани су алувијални седименти и 

материјал различитог облика, отпорности и старости. 

Разноликост геолошког састава и тектонски односи Старог Влаха и Рашке 

дефинисани су као процеси чијим су деловањем створене иницијалне рељефне форме 
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(клисуре, кањони, пећине, крашка поља, меандри, видиковци...), значајне као примарни 

облици туристичких потенцијала и вредности (Бертић, Шехић, 2007). 

 

ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ И ВРЕДНОСТИ РЕЉЕФА 

 

У склопу природних туристичких вредности, рељефни облици  имају посебан 

значај за укупну туристичку валоризацију. 

Динамични геолошки и геотектонски процеси формирали су иницијални рељеф 

који је, у каснијим фазама деловањем егзогених сила, битно измењен. Најинтензивнији 

геоморфолошки процеси на планинским странама које гравитирају Лиму, Увцу, Ибру и 

Моравици били су флувијална и крашка ерозија.  

Процес карстификације кречњачких површи узроковао је стварање бројних 

морфоструктурних и морфоскулптурних облика. На просторима између Увца и Лима 

налази се више спелеолошких објеката, крашких удубљења, хумова, понора и осталих 

карактеристичних продуката карстификације. 

Флувијална ерозија имала је пресудну улогу у формирању композитних долина 

Дрине, Лима, Увца, Ђетиње, Ибра и Рзава. Вертикално усецање у растресите седименте 

било је интензивније на већим нагибима, док је у котлинским удубљењима широко 

меандрирање и спорије усецање река утицало на стварање пространијих речних тераса 

(Марковић, 1990). 

 
ПЛАНИНЕ И ВИСОРАВНИ 

 

Планине Старог Влаха и Рашке представљене су као средње и високе планине 

динарске зоне. Све планине одликују се великом рашчлањеношћу и различитим 

рељефним облицима. Планине и висоравни, својом лепотом, омогућавају визуелни и 

естетски доживљај предела. Туристичко-географском анализом обухваћени су рељефни 

потенцијали планина и висоравни, али и елементи афирмисаних и развијених туристичких 

вредности. 

Тара се пружа у северозападном делу Старог Влаха између Дрине на северу, 

Камишне реке на југу, Белог Рзава и Заовинског језера на западу, Златибора на југоистоку 

и платоа Поникве на истоку. Има облик благо таласасте висоравни просечне надморске 
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висине 1.200 m, са највишим врхом Збориште (1.544 m). Највиши и најлепши део је 

предео Равне Таре, просечне надморске висине 1.100 m, на којој се лепотом пејзажа 

издвајају Калуђерске Баре и Митровац (Кићовић, Јакшић, Кићовић, 2012). 

Специфични облици рељефа на Тари последица су претежно кречњачког састава 

стена. Тару репрезентују најсложенији облици рељефа и екосистема, бројне природне 

реткости и простране предеоне целине са најразноврснијим пејзажима и великим 

рекреативно-туристичким вредностима. Због изузетних природних вредности и богатих 

екотуристичких потенцијала, део Таре заштићен је као Национални парк и данас је један 

од најочуванијих НП Србије. На простору Националног парка доминирају питоми и 

декоративни пејзажи благо заталасаног предела Равне Таре (Николић, 2006). Стога је овај 

део Таре атрактиван за туристичку изградњу, рекреативни боравак и спортско-

рекреативне активности. Одликује се великом атрактивношћу, бројним пећинама, 

усецима, врелима и импресивним визурама које се отварају са видиковаца. Међу 

значајнијим је уређени видиковац Козје стене (962 m) са којег се отвара величанствен 

поглед на ујезерени кањон Дрине и хидроелектрану Перућац.  

Планину уоквирује неколико кањона а најпознатији су: Кањон Раче, мањих је 

димензија и веома је атрактиван. У средњем току, река се усекла у процеп кроз који делом 

понире и прави слапове, водопаде и језерца испод њих. Својом лепотом, истичу се Суви 

водопад, висине око 30 m, и Скакавац, висине 15 m. Кроз кањон Раче су планинари 

маркирали врлетну планинарску стазу великог успона, висинске разлике око 600 m, која 

полази од манастира Раче а може се савладати у сушном периоду. Кратки кањони 

Дервенте и Бруснице врло су атрактивни и значајни. Кроз кањон Дервенте изграђен је пут, 

док је кањон Бруснице саобраћајно изолован, па се на овом локалитету налази 

најпознатије склониште медведа. Тара је један од атрактивнијих, очуваних и уређених 

природних планинских предела Србије. Поседује разноврсна природна добра са 

својствима високо атрактивних и репрезентативних туристичких мотива. Површ Равне 

Таре поседује високе естетске, декоративне и рекреативне вредности за све старосне 

категорије посетилаца што поуздано указује на то да поседује респективне туристичке 

потенцијале (Кићовић, Јакшић, Кићовић, 2012). 
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Златибор се некада називао по биљци рују, а садашњи назив добио је по великом 

пространству златожутог бора. Најпространија је и туристички најинтересантнија планина 

Старог Влаха. Границе су му представљене дубоким клисурама и кањонима, изузев 

западне стране. Простире се између Рзава и Креманске котлине на западу, долине Ђетиње 

на северу, Великог Рзава на истоку, Златарског језера и долине Увца на југу. У динарском 

правцу пружања Златибор је дугачак око 55 km, а у правцу североисток–југозапад око 25 

km. Средња надморска висина је 1.000 m, а највиши врхови су Торник (1.496 m), Чигота 

(1.422 m), Бријач (1.480 m) и Виогор (1.281 m) (Ршумовић, Милојевић, Лазаревић, 1991). 

 

Слика 1. Чигота, један од врхова Златибора                    (Фото: Д. Кићовић) 

Златибор представља висораван која је испресецана долинама, тако да су његове 

заравни у вишим деловима терена. Флувијалном и крашком ерозијом настали су 

најизразитији облици рељефа. На простору Златибора налазе се 134 спелеолошка објекта, 

од чега су 94 пећине и 40 јама. Флувиоденудациони процес повезан је на различите 

начине са крашким процесом и тако се процеси хемијске и механичке ерозије истовремено 

одвијају. Крашка ерозија на површини мање је изражена, док је знатно интезивнија у 

унутрашњости кречњачке масе. У красу Златибора најбројније су кратке пећине и плитке 

јаме. То је последица којој су допринеле реке, током крашких процеса приликом изградње 

дубоких кањонских долина. На три пећине дуже од 500 m отпада више од половине 

пећинских канала, а то су: Стопића пећина, Потпећ и Пипалска пећина. 
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Стопића пећина налази се на североисточној страни Златибора, између села 

Рожаства и Трнаве у засеоку Стопићи. Удаљена је од Ужица 30 km јужно, а од 

туристичког центра Златибора 19 km источно. Изнад пећине пролази магистрални пут 

Златибор – Сирогојно (од кога је урађена прилазна стаза до ње). Стопића пећина је речна 

пећина, кроз коју протиче Трнавски поток. Дужина пећине је 1.691,5 m, са површином од 

7.911,5 m2 и запремином од преко 120.000 m3. Улаз је на 711,18 m надморске висине, 

широк је 35 и висок 18 m и налази се на десној обали реке Приштавице. Састоји се од пет 

целина: Светла дворана, Тамна дворана, Велика сала са кадама, Канал са кадама и Речни 

канал. Пећина је врло атрактивна за туристе. Поред великог улаза ту су још отвори на 

таваници, сипарска купа „Псеће гробље“, водопад „Извор живота“ са висином од 9,44 m. 

У пећини се налазе бигрене каде, које су каскадно поређане у више нивоа и преко којих се 

слива вода. Неке су дубоке око 7 m. 

Потпећка пећина налази се у селу Потпећ, 14 km југоисточно од Ужица. Улаз у 

пећину налази се на 932 m надморске висине и спада у ред величанствених дела природе. 

Џиновски улаз потковичастог облика висок је 50 m, а широк 12 m при дну, односно 22 m 

при врху. Ово је највиши пећински улаз у Србији. Отвор је на кречњачкој литици висине 

72 m. Прилазна стаза има преко 700 степеника. 

 

Слика 2. Детаљи из Потпећке пећине  (Извор: ТО Ужице) 

Дужине је 555 m, то је уједно и истражена и уређена дужина за посетиоце са средњом 

годишњом температуром ваздуха од 9,5˚C. Пећина је изворског типа, изградиле су је воде 

понорнице, које пониру у Дрежничкој долини, и после подземног тока дужине четири до 

пет километара избијају из пећине и граде Петницу–пећинску реку. Карактеристична је по 



 

18 
 

томе што се издвајају два спрата пећинских канала: старији–Горња пећина и млађи–Доња 

пећина. Урушавањем плафонског дела Доње пећине настао је заједнички Улазни канал. 

Богатство пећинског накита спада у ред веома ретких у крашким пећинама. Од 

магистралног пута Београд–Ужице удаљена је 2 km. Потпећка пећина заштићено је 

природно добро. 

Пипалска пећина најдужи је спелеолошки објекат Златибора. Налази се у средњем 

делу Дрежничке суве долине. Дужина главног канала износи 1.712 m, а споредни нису још 

истражени. Претпоставља се да је повезана са Потпећком пећином и да тако оне спадају у 

групу потенцијално најдужих спелеосистема у Србији. Међутим, главни пећински канал 

Пипалске пећине завршава се сифоном, а наставак канала из Потпећи засут је дебелим 

слојем наноса готово до таванице, тако да се искључује могућност даљих спелеолошких 

истраживања (Ршмовић, Милојевић, Лазаревић, 1991). 

Поред ових на Златибору се налазе и: Раковичка (у долини реке Катушнице), 

Муњића, Јечменска, Велика Терзића пећина и друге. 

Прве деценије XXI века природни туристички потенцијали, стручно вредновани и 

искоришћени, имају све већи економски значај у развоју рекреативно туристичких 

ресурса. Резултати геолошких истраживања са више вероватноће претпостављају да су 

магматске стене основни носилац високовредних рекреативно-терапеутских деловања, 

која посебном врстом зрачења повољно делују на биолошке процесе. Морфолошка 

структура, такође је, од великог значаја за стварање релаксирајућег расположења. Широко 

отворени предели, далеких визура, с бескрајном разноликошћу својих форми, изазивају 

осећај смирености и психофизичке опуштености. Златиборска висораван заправо 

представља такав предео. Речне долине су му плитке и широке, благо заталасане. Шумски 

покривач редак, местимичан, или га уопште нема на заравнима где се становништво 

некада интензивно бавило сточарством. Сеча борове шуме била је последица интензивне 

производње катрана и луча (каравани су га разносили по Стром Влаху и Рашкој и давали 

га у размену за другу робу), као и за изградњу стамбених и економских објеката од 

борових брвана. Такође, танко цепане борове даске коришћене су као кровни покривач – 

шиндра. Смена пашњачких простора са мањим гајевима разређене четинарске шуме, или 

већим шумским комплексима, успешно одгони монотонију и пејзаж чини разноврснијим и 

атрактивнијим. Златиборска висораван нема оних оштрих, изломљених елемената рељефа: 

дубоких уских долина, стрмих падина, шиљатих узвишења. Такво својство предела, 

полако и неминовно, за време трајнијег боравка, утиче на човека, делује опуштајуће на 
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његову психу. Осим тога, морфолошка структура посебно је значајна за лоцирање 

туристичких и других комплементарних објеката. 

Златар се налази између реке Увац на истоку, Бистрице на северу, Милешевке на 

југу и Лима на западу. Планина има очуван еко-систем, прелепе пејзаже, благо заталасани 

терени изванредни су за шетњу и рекреацију, посебно за кардиолошке болеснике. 

 

Слика 3. Панорама Златара      (Извор: ТСЦ Златар) 

Златар има динарски правац пружања СЗ – ЈИ, дужине 22 km ширине 10–12 km са 

површином од 108 km2. У геолошком саставу доминирају кречњаци, који стрмо падају ка 

реци Милешевки, која је у њих усекла карактеристичну клисуру. На СИ се налазе 

кањонске долине Увца и његове притоке Вељушнице које значајно доприносе природним 

лепотама и туристичким вредностима краја. Географски положај, разноврстан биолошко-

геолошки диверзитет веома сачуване предеоне целине, чине предуслов за још 

разноврснију туристичку понуду Златара (Николић, 2006). Међутим, сама планина 

недовољно је валоризована и развијена. Спада у групу планина средње висине, али се већи 

део простире између 1.200 m и 1.400 m надморске висине. Простор највиших врхова: 

Великих кршева (1.626 m), Руњеве главе (1.412 m), М. Мерице (1.517 m) и В. Мерице 

(1.475 m) налази се у централном делу планине, док су подножја ових врхова у облику 

заталасане висоравни (Динић, 1976). Стрме падине на истоку изнад Увца, изложене су 

крашкој и флувијалној ерозији, а у централном делу планине евидентирано је низ 
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левкастих вртача пречника до 30 m. У западном делу, запажене су плавине крупнијег 

дробинског материјала, као резултат бујичног дејства потока. Средишњи део планинског 

простора Златара већ је испунио већину захтева за добијање одређеног нивоа заштите. 

При томе, мора се пружити могућност ограничене туристичке експлоатације природних 

потенцијала Златара. Применом смерница прилагођених домаћим условима, избегле би се 

грешке које су учињене на осталим, Златару конкурентним планинама, где је извршена 

неконтролисана туристичка експлоатација природних потенцијала. Морфологија ове 

планине, њена клима и биљни покривач, јединствена природа, сврстава је у ред планина са 

изузетном туристичком вредношћу. Уредбом Владе Републике Србије, Златар је 

проглашен ваздушном бањом. Иако представља изузетан туристичко-еколошки 

потенцијал, првенствено због транзитног положаја и близине Златибора и Таре, Златар 

није адекватно валоризован, што се огледа у недостатку смештајних капацитета и пратеће 

инфраструктуре. Просторним планом Србије од 2010.године предвиђа се да планина 

Златар, са непосредном околином, буде туристичко-еколошка зона, где би се туризам 

јавио као корисник природе, а не и као њен деградирајући фактор. Неопходно је 

усагласити циљеве заштите природе са могућностима развоја туризма, тј. сачувати 

изворност Златара тако да највећи део буде Законом заштићен (Николић, 2006). 

Одговарајуће туристичко активирање планине Златар, као и валоризација Ушачког 

пећинског система, допринела би комплетнијој туристичкој понуди овог краја. Овај 

систем налази се на левој долинској страни Увца, у Ушаку, засеоку Горњих Лопижа. Са 

својих 6.185 m, Ушачки пећински систем за сада представља један од најдужих 

спелеолошких објеката у Србији. Својом висинском разликом од 125 m између највише и 

најниже тачке, спада у ред најдубљих спелеолошких објеката. Ушачки пећински систем 

састоји се из три целине: Ушачка пећина, Ледена пећина и јама Бездана. По својој 

морфологији, представља прави природни раритет, а самим тим, и изразиту туристичку 

вредност. Има четири улазно-излазна отвора и канале распоређене у неколико спратова. 

Пећински систем карактерише се свим облицима и појавама подземне крашке 

хидрологије, као и богатством пећинског накита. Туристички није активиран јер је, 

изградњом акумулације, део пећинског система потопљен. Представља комплементарни 

туристички мотив националног значаја, иако испуњава све услове за туристичку 

валоризацију: припада атрактивном амбијенту, има повољан туристичко-географски 

положај и потребну величину пећинских дворана (Миљковић, Живковић, 2007). На 

Златару се налази велики број пећина, од којих се издвајају: Ђаволска, Шиљата, 

Вељушница, Баждарска, Стубна, Гњилата и Стуричка. 
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Голија представља планину веће површине у југозападном делу Србије од 75.138 

hа или 17% од укупне њене територије. Правац пружања је запад-исток у облику 

латиничног слова S, на дужини од око 33 km. Представља вододелницу Ибра и Моравице. 

Јанков камен (1.833 m) је централни и највиши врх Голије (Николић, 2014).  

 

Слика 4. Детаљ са Голије      (Извор: ТСО Рашка) 

Са површи из централног дела планине, Честих врела и Одвраћенице, издижу се 

Црни врх (1.795 m) и Радуловац (1.785 m) и у продужетку Бојево брдо (1.748 m). Рељеф 

Голије одликује се блажим нагибима терена на северу, а стрмијим, на југу и истоку, ка 

рекама Рашки и Ибру. Геолошки састав узроковао је да у рељефу доминирају површи 

рашчлањене речним долинама, благо заобљени венци и купасти врхови са претежно 

стрмим заравњеним странама што доприноси могућности изградње скијашких терена на 

северним падинама највишег врха Голије Јанковог камена (1833 m). Јанков камен је један 

од најлепших видиковаца Старовлашко-рашке висоравни. Са њега се види скоро цела 

Старовлашко-рашка област. Ваздушне масе које долазе са запада наилазе на Голију као 

већу препреку охладе се и излучују падавине. Зато је Голија је влажна планина, са бројним 

изворима и речицама. На њој су густе четинарске и листопадне шуме веома очуване у 

којима станиште има, поред бројних врста, и мрки медвед. Планина обилује бројним 

цветним ливадама, пашњацима, изворима, видиковцима, ловачким чекама. Голија, због 

благих нагиба проходна је у свим правцима. Из тих разлога, заштићено је 56 њених 
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локалитета, углавном природних резервата, затим највећи део планинског простора, 

површине 75.180 hа заштићен је Уредбом Владе Србије (јула 2001) као Парк природе, а 

његов највреднији део, површине 53.400 hа и као резерват биосфере од међународног 

значаја. Највећа планина југозападне Србије, парк природе, под трећим степеном заштите 

УНЕСКО-а (UNESCO), којим је дозвољено селективно и ограничено коришћење 

природних ресурса. Заштитом је обухваћен планински масив Голије, долина Студенице до 

манастира Студеница са висоравни Рудно и југоисточне падине планине Чемерно. Шири 

планински простор Голије, у Просторном плану Србије (2010), сврстан је у групу 

приоритетних регија Србије за развој туризма, а читав планински простор туристички је 

прелиминарно валоризован као мања туристичка регија и оцењен као један од највећих 

екотуристичких потенцијала за развој рекреативног, спортско-рекреативног и сеоског 

туризма. Стога се, с правом може рећи, да је Голија „еколошки кров“ Србије (Николић, 

Јовичић, 2004). 

Јавор је окружен обронцима Чемернице, на северозападу, Мучња, на западу, 

Голије, на истоку и Увца, на југозападу. Шумовити део планине простире се између река, 

Увца и Моравице, дужином од 16 km. Највиши врх је: Василијин врх (1.519 m). На њему 

су долине, са неколико мањих и већих вртача. Између висова Јавора налази се благо 

заталасана површ, која је дисецирана малим узвишењима и речним долинама. На јужној 

страни планине налази се Калипоље, на пространој крашкој површи која се простире око 

реке Увац. Дугачко је око 3, а широко око 2 km. Нагнуто је у правцу запада, где има 

површинских и подземних крашких облика рељефа, насталих за време језерске фазе (да је 

ту било језеро, закључује се по језерским седиментима). 

Најнижи део поља повремено је поплављен, нарочито у време јаких киша и 

отапања снега, па се ствара језеро које се зими претвара у равну ледену површину. 

Подземних облика-понора, јама и пећина, највише има у Лепојевићком и Штитковачком 

атару, а површинских облика, увала и вртача, на Јавору и северном делу Штитковачког 

атара. У подножју планине Јавор, на северозападу налази се Лепојевићка пећина, коју 

називају још и „Јаворска лепотица“ или Буковик. Формирала се на подземном току 

Калипољске реке и обилује многим подземним ходницима и пећинским накитом 

различитих облика и боја. Ходници се смењују са дворанама кроз које тече понорница, на 

чијем се току налази низ језераца изузетне лепоте. 

Пећина обилује и другим призорима невероватне лепоте: вировима, водопадима, 

двораном са коралним острвом црвене боје, наранџастим кристалима, статуама, 
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драперијама, сталактитима, сталагмитима и стубовима од белог калцита. Најнижи део 

поља повремено је поплављен, нарочито у време јаких киша и отапања снега, па се ствара 

језеро које се зими претвара у равну ледену површину. Подземних облика - понора, јама и 

пећина, највише има у Лепојевићком и Штитковачком атару, а површинских облика, увала 

и вртача, на Јавору и северном делу Штитковачког атара. У подножју планине Јавор, на 

северозападу налази се Лепојевићка пећина, коју називају још и „Јаворска лепотица“ или 

Буковик. Формирала се на подземном току Калипољске реке и обилује многим подземним 

ходницима и пећинским накитом различитих облика и боја. Ходници се смењују са 

дворанама кроз које тече понорница, на чијем се току налази низ језераца изузетне лепоте. 

Пећина обилује и другим призорима невероватне лепоте: вировима, водопадима, 

двораном са коралним острвом црвене боје, наранџастим кристалима, статуама, 

драперијама, сталактитима, сталагмитима и стубовима од белог калцита. На крају свог 

подземног тока, Калипољска река појављује се у виду јаког и атрактивног врела извора 

реке Вршевина. Уређење ове пећине, представљало би праву туристичку оазу и то би била 

најзначајнија дестинација на Јавору. 

 

Слика 5. Панорама Јавора      (Фото: Д. Кићовић) 

Географске одлике планине Јавор веома су разноврсне: њено пространство, разноврсност 

рељефа, бројни пошумљени и кршевити висови, котлине, извори, речице, чине је једном 

од најлепших планина у Србији. Са њених врхова пружа се диван поглед на околне 
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планине удаљености и више десетина километара. Друга по важности је Штитковачка 

пећина у напосредној близини сеоске школе у Штиткову, у подножју Чемернице. Све то, 

уз културно-историјску баштину и непосредно туристичким потенцијалима богато 

окружење, даје велику могућност за развој туризма на Јавору и околини (Суботић В, 

2008). 

Пештерска висораван je микрорегија у Старом Влаху између Лима, Ибра, 

Новопазарске и Сјеничке котлине. Благо заталасана типична карстна површ, која заузима 

централни део старог Влаха површине око 1.200 km2. По пећинама (пештере) ова 

микрорегија је добила назив. Висораван је издуженог облика, у Динарском правцу 

(северозапад–југоисток), дужине 20 km, просечне надморске висине око 1.150 m, 

спуштено и корозијом издубљено (Марковић, 1990). Веома су изражени флувио-

денудациони и крашки облици рељефа. Окружена је планинама: на северу Јавором и 

Кладницом, североистоку Голијом, северозападу Златаром и Јадовником, а на западу 

реком Лим и Бистрицом, на истоку Људском реком, и Тутинском котлином на југу. Уз 

Пештерску висораван налази се и неколико мањих планина. Највећа је Гиљева (1.617 m) 

која одваја Пештер од Сјеничке котлине. У правцу Голије, са Пештерске висоравни, 

издижу се Јарут (1418 m) и Нинаја (1358 m). Већином су кречњачког састава и припадају 

високим областима Динарског карста. Кречњачки терени доминирају нарочито око Увца и 

они су карстификовани и огољени. На терену, у правцу Белих Вода, срећу се вртаче, а њих 

има местимично и на другим местима Пештерске висоравни, од којих су неке испуњене 

водом. На Пештерској висоравни срећу се и два крашка поља, веће Пештерско поље,  

једно од највиших и најпространијих крашких поља, површине 63 km2 и мање Коштам 

поље, површине 15 km2 (Марковић,1990). Обе заравни биле су некад језера, али су касније 

карстификоване и језерски седименти у њима су само местимично сачувани. Специјални 

резерват природе „Пештерско поље“ један је од највећих сачуваних брдско-планинских 

тресавских комплекса на Балкану. Под специфичним климатским, рељефним, 

хидрографским и другим условима, ту се формирао јединствен комплекс барских, 

мочварних и тресавских станишта. Флору и фауну ове микрорегије чине бројне 

заштићене, ретке и угрожене врсте, од којих су неке јединствене не само у Србији, већ и у 

свету попут пештерског пужа (Bythinella pesterica).  

Пештерско поље је због свог значаја уврштено у“, „Међународно значајна подручја 

за птице“, „Међународно значајна станишта биљака“, „Листу влажних станишта од 

међународног значаја“, „Одабрана међународна подручја за дневне лептире“ и такође 

међународну Емералд еколошку мрежу. На основу студије Завода за заштиту природе, 
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Специјални резерват природе „Пештерско поље“ проглашен је 2015. године за заштићено 

подручје прве категорије од изузетног националног и међународног значаја. То је био 

повод да „Пошта Србије“, крајем маја 2016. године, изда пригодну марку „Пештерско 

поље“. 

Коштам поље, није право крашко поље, већ је крашка депресија. У њему има 

неколико понорница (Точиловка, Потреб, Ликовска, Делимеђска и Мелајска река). Код 

Сопоћана се јављају као јако крашко врело реке Рашке. На ободу, у правцу данашњег 

врела Рашке, ово поље прелази у клисуру усечену у кречњак. Данас је велики део Коштам 

поља покривен крупнијим ерозионим материјалом, те за обрађивање земљишта нема 

посебног значаја. Кроз Пештер, који се налази јужно од Сјенице, протиче река Бороштица. 

Сама површ чини њен засебан слив, површине око 400 km2, у систему главне пештерске 

понорнице. По ободу централне површи налазе се мање увале у којима понире вода. 

Пештер обилује бројним понорима, из којих се улази у пећине. Највише је сувих. Кроз 

најниже тече вода периодично или стално. Како је Пештер окружен планинама, 

геоморфолошки има карактеристике котлина. Садашња Пештер је крашко поље у 

динарском холокарсту у коме нема периодичних поплава. Преовлађују плитка земљишта, 

погоднија за пашњаке, а много мање за ратарске културе (Павићевић, Антоновић, 

Никодијевић, Танасијевић, 1968). 

Знатан део површине еродиран је, нарочито на кречњачком терену, где земљиште 

са нагибом, такорећи, на очи нестаје. На нешто дубљим земљиштима налазе се ливаде, а 

има и ораница. Терен је обешумљен, доста сув и изложен јаким ветровима и мразевима, па 

је отуда више познат као сточарски него ратарски крај Србије (Зеремски, 1965). На 

рељефу Пештера јасно се издвајају три морфолошке целине: Пештерска котлина, Сјеничка 

котлина и Коштам поље, а по надморској висини, Велики или Горњи и Ниски или Доњи 

Пештер. Систем долина Пештерске котлине чине скрашћене напуштене и рецентне 

долине по западним и источним ободима котлине. Такође, широко је рашчлањена бочним 

долинама са леве стране. Цео простор Пештера у одмаклом је стадијуму крашке ерозије. 

Својим значајем, истакле су се две крашке зоне: западна, од Жилиндара, на југу, до 

Сјеничке котлине на северу, и источна, која обухвата већи део Пештера у правцу 

северозапад-југоисток. У источној зони, крашки су процеси слабије изражени, а као 

највећи крашки облик истиче се Коштам поље (Павићевић, Антоновић, Никодијевић, 

Танасијевић, 1968). Западна зона одликује се скрашћеним рељефом са елементима 

богињавог краса. Иако су вртаче доминантан облик, често се сусрећу и суве долине, увале, 

пећине, јаме и понори. 
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Слика 6. Пештерскo поље     (Фото: Д. Кићовић) 

Само у доњем току Боровштице, на свега неколико километара, евидентирано је 

чак 46 понора. Познатије јаме су: Јама на Сувом пољу (дубине 10 m), јама „Механа“ на 

Гиљеви (15 m), јама Кликовик (21 m). У групи проточних пећина пажњу привлачи 

Ушачки пећински систем састављен од Ушачке пећине, Ледене пећине и јаме Бездан. 

Тубића пећина налази се на 1.020 m надморске висине, у Тубићима, засеоку Доњих 

Лопижа, на понору Маљевинског потока који се у време високих водостаја зачепи и тада 

поток тече кроз пећинске канале до излаза који се налази у клисури Увца на 980 m. На 

овом простору по дужини је одмах после Ушачког пећинског система 6.185 m. Укупна 

дужина канала износи 1.929 m, при чему је главни канал дугачак 798 m. Систем је 

потопљен хидроакумулацијом, јер је нижи улаз често потопљен водама Сјеничког језера. 

Пећински накит и замршени систем ходника представљају атрибут туристичке 

привлачности, али је, због потапања, ван туристичке употребе. Могуће је стварање услова 

за авантуристичко роњење (Драговић, Кићовић, 2007). 
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 РЕЧНЕ ДОЛИНЕ И КОТЛИНЕ 

 

Долина Дрине je полигенетскa, композитнa, тектонски предиспониранa долинa. 

Речни ток настаје од црногорских токова Пиве и Таре код Шћепан Поља, на 432 m а ушће 

је код Босанске Раче на 82 m, до ушћа у Саву, дуга је 346 km. Река је дужа за 206 km, од 

најкраће линије од саставница до ушћа. Велика разлика у растојању је последица великог 

броја меандара, и честим мењањем корита у доњем току, између Семберије и Мачве. У 

овом раду обрађен је средњи ток реке који представља западну границу Старовлашке 

регије. Овде је Дрина усекла најдубљи и најдужи кањон 45 km између Сухог Дола и 

Бисеровине, 26 km дугачку Међеђенску клисуру и још дужу, 38 km и 1000 m дубоку 

Клотијевачку клисуру, западно од планине Таре и Звијезде. Најужи део Међеђенске 

клисуре кањонског изгледа је Тијесно, у којем је корито најдубље (12 m). Располаже  

највећим хидроенергетским потенцијалом међу нашим рекама (15,3 милијарди kWh), који 

је искоришћен за хидроелектране „Зворник“ и „Бајина Башта“ (Марковић,1990). Кањон се 

одликује изузетним димензијама (нарочито десна обала), сложеном атрактивношћу, 

пећинама, врелима и импресивним визурама које се отварају са бројних видиковаца. У и 

око кањона је специфичан биодиверзитет (ендемичне врсте као Панчићева оморика и 

друге врсте флоре и фауне, медвед, видра и др.). Дрина и простор кроз који она протиче, 

заслужују посебну пажњу. Међутим, природне вредности Подриња недовољно су 

заштићене. Дрина је туристички врло значајна због богатих екотуристичких потенцијала – 

разноврсних пејзажа, високоатрактивног кањона, где су посебно атрактивне пловидбе 

кањоном од Перућца до Вишеграда (Кићовић, Драговић, Кићовић, 2003). 

Долина Лима (Доње Полимље) је на западу регије усечена између већих планина, 

Јадовника и Лисе на југоистоку и Златара и Побијеника на северозападу, и више нижих 

планина. У изворишном-горњем делу више планине су са леве стране, а у доњем делу су 

са десне стране. Долина је композитна, клисурасто-кањонска са проширењима код Бијелог 

Поља, Бродарева и Пријепоља, а између ових проширења Лим протиче кроз узане клисуре 

на улазу из Црне Горе у Србију између Лисе у Црној Гори и Озрена у Србији река је 

усекла Куманичку клисуру. Низводно од Пријепоља, поново ствара клисуру са мањим 

проширењима до ушћа Увца. Након тога улази у котлину која је све дубља да би неколико 

километара пред ушћем у Дрину ушла у кањон дубок до 530 m. Речни ток је претежно 

усечен у кречњак. Флувијална ерозија била је одлучујући фактор при формирању 

композитне долине Лима. У овом делу тока, прима веће притоке Милешевку, Бистрицу и 

Увац, које карактеришу уске долине. Полимље је најважнија хидрографска и саобраћајна 
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спона између Србије и Црне Горе. Доње Полимље има повољан положај за развој 

екотуризма, а рељефне одлике пружају повољне услове за локална и регионална 

туристичка кретања. У котлинским местима шљунковито-песковите наслаге имају одлике 

речних плажа, па је купaлишни туризам доста развијен (Драговић, 2004). Од Залушке 

котлине у правцу севера, долина Лима сужава се тако да је десна обала знатно виша и 

стрмија од леве, а ту микрорегију чине северозападне падине Златара који је, у овом делу, 

омеђен долинама Лима и Бистрице. Благо клисураст изглед одлика је долине Лима према 

северу. Долинске стране обрасле су листопадном вегетацијом. Формирањем вештачког 

језера, долина Лима променила је првобитни изглед. Пад је већи у горњем току у односу 

на доњи (Драговић, 2004). 

У уздужном профилу реке Лим истичу се три широке флувиоденудационе котлине: 

Бродаревска, Жупско-ивањска и Пријепољско-залушка, северно од Пријепоља. 

Најатрактивнија је свакако Пријепољска где се сустиче седам речних долина, Лима, 

Сељашнице, Миоске, Комаранске, Бистрице, Милешевке и Ратајске. Ове долине одликују 

се различитим флувиоденудационим облицима, посебно благо нагнутим терасама. 

Највиша ширина Жупско-ивањске котлине износи 3 km, а дужина 4,2. Ова котлина 

има заравњено дно које има одлике шире равни. Чине је алувијални наноси преко којих је 

формиран растресити слој земљишта (Драговић, 2004). 

Долина Увца је дубока претежно кањонска, која се спаја са долином Лима 

северозападно од Прибоја. Увац дужине 119 km извире на планини Озрен, тече западним 

ободом Сјеничке котлине преко Старог Влаха. На Пештерском пољу је називају Расанска 

река, у Сјеничкој котлини Вапа, а низводно Увац. Простире се између Златибора и Јавора, 

на северу, те Златара, Јадовника и Озрена, на југу. Правац пружања је североисток – 

југозапад. Ову долину одликује несагласност бројних меандара и меандарских петљи са 

издуженим вратом и теменом. У долини реке је изграђене су три вештачке акумулације: за 

хидроелектране: Сјеничка (ХЕ „Сјеница“), Златарска (ХЕ „Кокин Брод“) и најнизводније 

Радоињско језеро (ХЕ „Бистрица“). 

Југоисточно од Сјеничког језера, услед спуштања доње ерозивне базе, долинске 

стране стрме су, а на потезу између Кожаља и Дриничког брда мањег су нагиба. 

Долина Увца, са реком Вапом, изграђена је од тријаских спрудних кречњака, 

песковито-глиновитих наслага и дијабаз-рожњачких формација. Распон падова речног 

корита реке Увац креће се од 2,3‰ до 6‰, а просечан пад је око 3‰. Падови су мањи у 
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горњем току, где су пространије котлине, за разлику од долине Лима, па укупна висинска 

разлика на уздужном речном профилу Увца износи 411 метара (Петровић, 1956). 

 

Слика 7. Меандри Увца      (Фото: Д. Кићовић) 

Негбинско проширење повезује вештачка језера Златарско и Радоињско. На излазу 

из Сјеничке котлине, Увац улази у кањонску долину, чији је најатрактивнији део дуг 9,5 

km. Одликује се вертикалним одсецима кречњачких страна, у којима је усечен велики број 

меандара. Неки од њих су скоро затворени. Представљају изузетну природну, односно 

рељефну, хидрографску и туристичку вредност. Дужина тока Увца је 119 km, а растојање 

од извора до ушћа ваздушном линијом чини само трећину тога. На странама кањона 

налази се више пећина и станишта ретке птичје врсте-белоглавог супа, па је, из тих 

разлога, овај део кањона (и доњи део леве притоке Вељушнице) заштићен као специјални 

резерват природе прве категорије. Узводно од ушћа Вељушнице клисура Увца прелази у 

кањон дужине око 10 km, и представља ретко угодан рекреативно-туристички амбијент за 

шетње и туристичка разгледања, нарочито са воде и ваздуха, (из чамаца, бродића и 

авиона). Све ово учинило је туристичку понуду овог краја знатно интересантнијом, па је 

овај резерват природе врло атрактиван мотив у погледу туристичке валоризације 

(Николић, 2006). 

Долина Црног Рзава припада Златибору. Настаје у Царевом пољу у подножју 

Чиготе. Протеже се централним делом Златиборске висоравни, а испод туристичког 

насеља Водице, речни ток Црног Рзава преграђен је и формирано је Рибничко језеро 
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површине 10 km2. Преко Златиборске висоравни долина има мали пад и плитку, широку 

долину благих страна. Северно од Златибора, речна долина има већи пад па су формиране 

атрактивне клисурасте долине окружене густим боровим шумама. Испод Црног Врха, на 

1.177 m надморске висине, дубина је 200 m, код  Рајчевине, на надморској висини од 1.140 

m, клисура Црног Рзава дубока је 300 m, да би се испод Блатина поново продубила на 

преко 300 m. Спајањем Црног и Белог Рзава код Доњег Вардишта настаје Рзав који се 

улива у Дрину код Вардишта (Драговић, Кићовић, 2007). 

Долина Белог Рзава почиње у вишем делу Таре. Изворишна челенка је код села 

Заовине, пролази романтичним пределима поред насеља Кремне и Мокре Горе и 

подножјем Шаргана. Лепоту пејзажа украшавају, Заовинско и Спајићко језеро (Драговић, 

Кићовић, 2007). 

Долина Ибра чини источну границу Старовлашко-рашке регије. Највећим делом је 

узана, у горњем току је кањон док је у доњем току клисура Представља композитну 

долину са два већа проширења код Рашке - Рашчанско-Баљевачка котлина. У горњем 

току, од села Баћа до Газивода, образован је око 40 km дуг и до 640 m дубок кањон, а у 

доњем току је око 45 km дуга клисура са више мањих котлинских проширења код села 

Баћа близу границе са Црном Гором, на Космету код насеља Дрен, Лешак, Сочаница, 

Лепосавић, Рудница, Рашка, Рвати, Брвеник, Баљевац, Биљановац, Прогорелица, 

Конарево, Жичко Поље и Краљевачка котлина, са странама дубоким до 700 m. У горњем 

току је скоро вертикалних литица са бројним пећинама. Највећу дубину има код насеља 

Мојстир, и често је због незнања погрешно називају Мојстирска клисура, уместо кањон. 

Најкарактеристичнији део доњег клисурастог тока Ибра почиње северно од Баљевца, код 

села Баре, и протеже се до Богутовца. У средњем и доњем току Ибра флора и фауна је 

много разноврснија од горњег Ибра. На делу од Ушћа до Богутовца називају је и „Долина 

јоргована“. Низводно од насеља Ушће од локалитета Грнчић, у реци Ибар, одржавају се 

кајакашка такмичења на дивљим водама. 

Дуж речног тока Ибра, уочљива је нагнута речна тераса на висини 20-30 m. У 

клисури су бројни слапови, брзаци и меандри. По укупним природним вредностима, 

долина Ибра једна је од најатрактивнијих и боље очуваних. Њена дуга, дубока и стрма 

клисура одликују се сложеним и очуваним екосистемима и ретким врстама (У плану је 

изградња десет мини хидроелектрана, које би се лоцирале на Ибру од Богутовачке бање до 

села Баре, које би користиле италијанске компаније. Стварењем акумулација дошло би до 
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дислоцирања Ибарске магистрале и железничке пруге. Такође, дошло би до промене 

микроклиме и естетског изгледа и доживљаја клисуре). 

 

Слика 8. Поглед на долину Ибра са тврђаве Маглич  (Фото: Д. Кићовић) 

Долина Рашке има посебан значај за овај део Србије. Изворишне челенке пет 

речних токова су на Пештеру у Коштам пољу, у коме и пониру, и после краћег тока, 

јављају се као јако крашко врело код манастира Сопоћани. Врело је каптирано за 

подземну ХЕ „Рас“ Ово врело представља извориште реке Рашке која се, после 39 km, 

улива у Ибар код града Рашке. Са Голије притичу леве притоке Људска и Дежевска, и 

Трнавска река. Десне притоке са Рогозне су: Себечевачка река, која се улива у Рашку код 

Раса (Пазаришта), Јошаница и Трнавска река које се уливају у Рашку у центру Новог 

Пазара. Ове реке увлаче се и дубље усецају у Рашку у брдско-планински терен, па су им 

долине узане и заклоњене од јачих ветрова и зато имају жупску климу. Због тога се 

еколошки услови за развој у овим долинама веома разликују од суседног брдско-

планинског терена и углавном су повољнији. Заклоњеност долина, са истока Копаоником, 

са запада Голијом и Пештером, такође, доприноси блажој клими и повољнијем 

екотуристичком развоју. 

Долина Студенице, је по очуваности биодиверзитета, квалитету воде, културном 

наслеђу један од најзначајнијих туристичких простора. Од изворишта реке на Голији, на 

висини од 1.615 m, до ушћа у Ибар, дуга је 62 km. Усекла је дубоку долину која прима низ 
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мањих притока које теку у слаповима и образују туристички атрактивну долину. 

Изворишна челенка је састављена од неколико потока. Горњи ток вијуга отвореном 

долином која обилује травним и шумским екосистемима. Средњи ток се пробија између 

планина Чемерна и лучно око планине Радочела где је усекла дубоку клисуру. Студеница 

је једна је од ретко чистих српских река са I класом квалитета вода (Николић, 2006). 

Изванредна је за риболовни туризам салмонидних врста (пастрмка, младица, клен, 

кркуша). 

Долина Моравице пружа се правцем југ-север између Јавора и Голије. Моравица 

тече на север кроз Ивањичку и Ариљску котлину. У Пожешком пољу спајају се Моравица, 

Скрапеж и Ђетина и даље теку као Западна Морава. Флувијалном ерозијом створено је 

проширење код Пожеге. Долина Моравице морфолошки је подељена на више целина: 

планинску од извора до Међуречја, планинско-котлинску, између Мучња и Чемерна тече 

кроз Манастирску клисуру до ушћа Лучке реке и Ивањичке котлине и од Ариљске 

котлине кроз клисуру Сутеска до Пожешке котлине. Горњи ток одликује се изразито 

великим падовима и клисурастом долином. Средњи ток је мањих падова, нижих 

долинских страна са проширенијим алувијалним равнима. Котлински део Моравице 

састоји се из два дела: први ужи, у коме је ивањичко - приличко проширење, дужине 16 

km. У њима су лоцирана насеља Ивањица у мањем и Прилике у већој алувијалној равни, 

по којој тече Моравица, и прима више притока. У другој Ариљској котлини, прима Рзав и 

тече ка Пожешкој котлини. На једној од притока је минерални извор Прилички кисељак 

(Ристић, 1963). 

Кањон Великог Рзава. Велики Рзав извире у подножју планине Мучањ, између 

Кокиног Брода и Ивањице, источно од планине Муртенице и јужно од Јавора. Од села 

Мочиоци до насеља Висока тече кроз непроходан кањон. Ту је и Височка Бања са 

термоминералним изворима. Даље тече кроз Височки кањон до села Радошева, где 

почиње сужење са каскадама око два метра до Крушчице, потом улази у Радошевски 

кањон дужине 4 km. Од села Крушчице низводно, организује се рафтинг. Низводније 

почиње кањон Орловаче, вертикалних кречњачких литица без вегетације са бројним 

буковима, до села Северова где скреће на исток. Код села Роге протиче кроз прелеп 

Кањон. Код Сврачкова се гради брана тако да ће се потопити кањон. Река је усекла кањон 

у кречњачким стенама, са бројним крашким облицима (пећинама, јамама, вртачама, 

понорима, врелима), и слаповима, мањим водопадима. Све то увелико повећава 

туристичку вредност целог краја. Узимајући у обзир долине притока, од којих је 

најзначајнија Гостиљски поток, са водопадом висине 18 m, могао би да се организује врло 
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интересантан рекреативно-излетнички локалитет укључен у туристичку понуду 

Златибора. Вредност повећавају густе листопадне шуме и атрактивни рељефни предели 

(Мајсторовић, Мајсторовић, 2002). 

Долина Малог Рзава. Река извире на југоистоку планине Кукутнице, у близини 

села Катићи. Долина се протеже правацем ЈИ – СЗ до села Бјелуша. Каректерише је 

специфични изглед рељефа па је сврстана у пределе изузетних одлика „Долина Малог 

Рзава". Површина јој је 3.357,46 hа, од тога је у режиму II степена заштите 202,48 hа. Овај 

крај одликују специфичне хидрографско-рељефне вредности. Воде Малог Рзава данас су 

једне од ретких чистих река Србије, и сврстане су у I класу квалитета. Код изворишта 

назива се Чеповска река, у коју се низводно уливају бројни потоци, сливајући се са 

долинских страна. Они настају од бројних извора квалитетне воде. Око шестог километра 

речног тока, код засеока Пајевићи у атару села Бјелуше налази се најатрактивнији и 

најлепши део тока реке, уласком у кречњачку клисуру, дубине до 300 m, са бигреним 

каскадама. Долина Малог Рзава је, под утицајем људске активности, знатно измењена. 

Мање проширење је у засеоку Вукотићи, од којег се километар низводније налазе три 

значајна хидролошка објекта. То су: Споменик природе „Бјелушка потајница“ (Којин 

извор), врело Зијача и врело Мукавац (Мукавица). Бјелушка потајница је један од врло 

ретких интермитентних извора, карактеристичних за крастне терене (www.zzps.rs). 

 
КЛИМАТСКИ ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ 

 

Као најважнији елемент природне средине, клима утиче и на формирање одређених 

облика рељефа, на настанак одређених типова земљишта као и на њихов састав, на 

богатство вода на копну, флору и фауну. На тај начин, клима утиче и на биодиверзитет, у 

мањој или већој мери, и на густину насељености, начин живота становника, исхрану и 

обичаје. 

Основни фактори који утичу на климу Републике Србије јесу географска ширина, 

надморска висина, удаљеност од мора, рељеф (облици рељефа, рашчлањеност, 

експозиција, нагиб, падина), врста подлоге (вода, снег, лед, разни типови тла и стена, 

биљни покривач и антропогени фактори). 

Србија се налази између 41°41´ и 46°11´ северне географске ширине, тако да већим 

својим делом, око три четвртине, лежи на јужној, а мањим делом на северној половини 

умереног појаса. Самим тим, у највећем делу Србије су заступљени умерени климатски 



 

34 
 

типови, што значи без изразито топлих или хладних типова климе. С обзиром на то да су 

крајњи југозападни, јужни и источни делови Србије од најближих мора (Јадранско, 

Егејско море) удаљени између 100 и 300 km, климатски типови имају континенталне 

одлике. Смaњеном утицају мора доприносе и високе планине које, својим динарским 

правцем пружања спречавају маритимне утицаје. 

Просечна средња годишња температура ваздуха у Србији опада од севера према 

југу, а у највећем делу Србије износи 10° до 12°С. Падавине Србији, углавном, доносе 

западни ветрови, а просечна годишња количина падавина опада од запада ка истоку, а 

повећава се са надморском висином. 

Према климатској регионализацији коју је извршио А. Милутиновић (1974) а на 

основу Köppen-ове класификације, већи део Старог Влаха има одлике бореалне (D) климе. 

Умерено-топли влажни (Cfb) тип климе карактеристичан је у северном делу и котлинско-

долинском простору ове регије, а субпланински тип, у јужном и планинском делу. У 

зависности од азоналних фактора (географског положаја, рељефног склопа, вегетације и 

глобалних циркулација ваздушних маса) и анализе доминантних климатских елемената 

могу се издвојити два основна типа климе: 

 планинска, на висинама изнад 1.000 m, 

 континентална, са елементима жупске, у нижим и затвореним котлинским 

просторима. 

Пратећи рељеф, климатска класификација могла би се извести и поделом на три 

рејона. Долински рејон обухвата долине река са њиховим притокама које су делимично 

отворене према Перипанонском простору, одакле продире умерено-континентална клима 

чији је утицај, у овом делу, ослабљен и модификован. С друге стране, с југа продире 

медитеранска клима, која је такође веома ослабљена. Свој допринос формирању климе 

дају и околне планине. Просечна надморска висина Старовлашко–рашке регије је од 360 

до 700 m. Прелазни рејон обухвата Пештерску висораван и поједине карстне заравни.То је 

прелазна климатска зона која се налази на висини између 700 и 1.300 m. Овде је умерено-

континентална клима модификована планинским рељефом. Одликује се дугим и оштрим 

зимама, са обилним снежним падавинама и честим вејавицама. Лета су свежа и кратка, с 

хладним ноћима и топлим данима, пролећа и јесени су кратки. Планински рејон обухвата 

највише делове планина. Карактеристике климе ове зоне су оштре и дуге зиме са доста 

снега, кратка и прохладна лета, са повременим падавинама, пролећа и јесени су хладни, са 

честим сипећим кишама (Драговић, 2004). 
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Јужне падине планина Доњег Полимља, Златибора, Златара, Јадовника, и других, 

имају карактеристичну климу која је погодна за развој здравствено-лечилишног туризма. 

У току зиме, услед судара маритимног ваздуха, који долази с југа, и оштрог 

континенталног ваздуха са севера, на Златибору и Златару честе су промене времена што, 

са своје стране, погодује лечењу неких хроничних и акутних обољења. 

Климатске карактерике Старог Влаха и Рашке разнолике су због велике 

рашчлањености рељефа (планине, долине и котлине, и утицаја локалних и регионалних 

ваздушних струјања). Услед тога, ова регија у речним долинама и котлинама има жупску 

климу (појас од 440 m до 700 m надморске висине), умерено-континенталну (појас од 

700m до 1.300 m надморске висине) и планинском (појас изнад 1.300 m) (Драговић, 2004). 

Долине отворене према југу, омогућавају маритимним ваздушним масама продор 

дубље у унутрашњост Старовлашко–рашке регије, где се судара са континенталним 

ваздушним масама. Тај утицај се осећа до Пријепоља. На простору између Јадранског 

мора и Панонске низије простиру се високи планински венци који спречавају дубље 

продирање континенталних и маритимних утицаја на простору Пријепоља, па зато ово 

подручје припада умерено-континенталном климату на који знатно утиче околни рељеф. 

Према својој географској ширини, подручје општине Ивањица требало би да 

припада појасу умерено-континенталне климе, али су рељеф и биљни покривач утицали 

на готово цео Моравички крај, па тако Ивањица и доњи ток Моравице имају одлике 

планинске климе. 

Нови Пазар, као једна од највећих општина ове области, специфична је и по три 

климатска појаса, планински (на највишим надморским висинама), долински (долине 

речних токова Ибра и Лима) и прелазни (умерено модификована планинска клима). 

На климатске карактеристике проучаваног региона утичу, осим географског 

положаја, надморске висине и геолошке грађе, рељеф, педолошки покривач и биљни свет. 

Карактеристичан је микроклимат мезорегије Сјеница (најхладније место у Србији), зиме 

су јаке и дуге, са честим ниским температурама и јаким хладним ветровима. Овде је 2005. 

године измерена, најнижа температура -420 C. Стога, овај крај има одлике континенталне 

климе, са наглашеним елементима планинске (Букумировић, 2002). 

Општина Рашка, такође је специфична по свом климатском диверзитету, па се тако 

појас умерено-континенталне климе простире до 800 m надморске висине, планинске, 
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изнад 800 m, субалпске, до 1.500 m, и алпске, изнад 1.500 m. Такође је специфична 

микроклима између Голије и Копаоника.  

Посебна микроклима влада на десној обали Ибра од Рвата, до Брвеника, и има 

степски климат са апсолутним минимумом падавина од 272,1 mm, забележеним 1956. 

године у селу Жутице (Сочанац, 1986). 

 
 ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА 

 
Температура ваздуха издваја се као најбитнији климатски елемент који утиче на 

одвијање туристичких активности. За котлинско-долинска подручја значај имају летње 

температуре које утичу на температуру воде језера и река, а за планинска подручја, 

зимске.  

Ниским зимским температурама у Старовлашко-рашком региону доприноси 

отвореност котлине за хладна ваздушна струјања из правца северозапада. За зимске 

месеце везује се и температурна инверзија, посебно у периодима тишина у којима су 

котлинско-долински простори испуњени маглом, а планински сунчаним периодима. 

Табела 1. Средње месечне и годишње температуре ваздуха 0С за период од 1995. до 2015. године 

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

Бајина Башта 0,9 2,5 6,4 11,4 15,9 19,5 21,3 21,0 16,3 11,8 6,5 1,7 11,5 

Златибор -1,5 -0,7 2,5 7,6 12,8 16,3 18,1 18,3 12,9 8,8 4,2 -1,0 8,6 

Ивањица -0,5 1,1 5,0 10,0 14,9 18,5 18,9 18,5 14,7 10,1 5,3 0,3 10,9 

Нови Пазар 0,3 1,7 5,7 10,4 15,1 18,8 20,6 20,4 15,6 10,1 6,2 0,7 10,5 

РЦ Сјеница -1,9 -4,7 1,3 5,9 11,3 14,9 16,8 16,8 11,9 8,1 3,4 -1,3 7,2 

РЦ Ужице 0,0 0,5 4,0 9,3 14,0 17,9 19,6 19,8 14,6 11,2 5,9 0,6 9,8 

Сјеница -3,7 -1,8 1,7 6,8 11,6 16,6 17,5 16,6 11,9 7,8 3,1 -2,0 7,1 

Извор: РХМЗ, Метеоролошки годишњаци од 1995. до 2015. године 

Ако се анализира кретање температуре у периоду од 1995. до 2015. године, јасно се 

могу издвојити температурни максимуми и минимуми у току године, уз приметну разлику 

међу метеоролошким станицама услед утицаја различитих рељефних и земљаних 

карактеристика, као и утицаја ветрова. Максималне температуре и најтоплији период 

јављају се у јулу, и то у другој половини, и у августу, јер се у том периоду успоставља 

широки антициклон који, са своје стране, условљава лепо и стабилно време. У летњем 

периоду је и већи број сунчаних часова. Просечна температура за напред наведени период 
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виша је од 17°С, осим на простору општине Сјеница где је највиша просечна температура 

до 17,5°С. Највише месечне температуре изнад 20°С забележене јулу су на 

метеоролошким станицама: Бајина Башта и Нови Пазар. 

Температуре у августу незнатно су ниже од јулских температура услед подвлачења 

хладнијег ваздуха са планинских страна под загрејани ваздух у котлинама, па долази до 

бржег хлађења подлоге. У овом периоду су и свежије вечери. И даље максималне 

просечне температуре задржавају метеоролошке станице Бајина Башта и Нови Пазар са 

температуром нешто вишом од 20°С, а најниже средње температуре метеоролошка 

станица Сјеница са околином. Најзначајнији туристички центар, Златибор, највише 

температуре бележи у јулу и августу, око 18°С. Што се температурних екстрема тиче, 

највише месечне температуре на територији општине Сјеница и околине ретко прелазе 

30°С, док су температуре преко 30°С веома честе у летњем периоду на Златибору и у 

Општини Нови Пазар, где понекад прелазе и 40°С. 

Као веома важну чињеницу треба поменути да на Златибору не долази до 

нагомилавања расхлађеног ваздуха већ до проветравања, док је у Сјеничком пољу велика 

акумулација хладног ваздуха, а мала моћ проветравања. Општини Нова Варош, и језера на 

Увцу делују као известан термички стабилизатор. Посматрајући температуре на 

планинама ове регије, евидентно је, да ни планински предели нису имуни на ефекте 

глобалног загревања, посебно ако се узме у обзир и утицај урбанизације. Златибор је 

климатски претрпео знатне промене последњих деценија, услед урбанизације, што знатно 

утиче на климатске елементе. 

Минималне температуре јављају се крајем децембра, а најниже вредности достижу 

у јануару. Планина Златибор, са субалпском климом, бележи, најнижу средњу 

температуру у јануару, -2°С, док је најнижа годишња и месечна температура забележена 

на метеоролошкој станици Сјеница, која је најхладнији део регије и Републике Србије, где 

средња месечна температура јануара, износи -3,9°С. Средња годишња температура је у 

периоду од 1945. до 1998. (53 године), износила 6,3°С, док је у периоду од 1999. до 2010. 

године порасла за 0,9°С, и износи 7,2°С, што је последица глобалног загревања. Овакве 

температуре неповољно утичу на туристе са кардиоваскуларним проблемима. Ниске 

температуре формирају се у периоду стабилног зимског антициклона, када је отежан 

приступ влажних маритимних ваздушних маса из правца југозапада. Оскудна вегетација, 

већа надморска висина (1100 m–1200 m), отвореност простора Пештерске висоравни 

условљавају стварање „језера“ магле и дуже задржавање ниских темпаратура. Сјеница је 
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једно од најхладнијих места у Европи. Врло ниске температуре биле су 26. јануара 

1954.године -38°С и по подацима ванредног Билтена РХМЗ-а, у периоду од 27. јануара 

2012. до 11. фебруара 2012. године -28,90С.                            . 

(www.hidмet.gov.rs/podaci/мeteorologija/ciril/Ekstreмni_kliмatski_dogadjaji). 

Средње годишње температуре представљене у табели 1. углавном су у оквиру 

републичког просека, осим за метеоролошку станицу Сјеница, где су забележене 

температуре испод просека за Републику Србију. 

 

 ПАДАВИНЕ 

 

Режим и количина падавина зависи од надморске висине, рељефних 

карактеристика, температуре, ветрова и глобалне атмосферске циркулације. Просечна 

годишња количина падавина у овој области расте од југоистока ка северозападу, услед 

рашчлањености рељефа и висине Динарских планина.  

Табела 2. Средње месечне и годишње количине падавина у mm за период од 1995. до 2015. године 

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

Бајина 

Башта 
44,0 52,5 49,5 59,9 94,0 82,6 73,9 68,4 76,5 58,8 53,2 63,3 782,2 

Златибор 65,8 71,8 76,3 79,7 116,0 108,7 107,7 65,9 110,5 81,5 83,4 90,0 1.064,0 

Ивањица 55,9 63,5 63,9 74,6 102,7 96,2 83,2 60,6 91,0 72,6 68,4 70,9 851,7 

Нови 

Пазар 
40,3 43,1 43,4 54,2 73,5 55,7 61,6 46,1 81,3 61,4 53,9 58,9 683,8 

РЦ 

Сјеница 
47,9 52,6 52,3 63,7 93,9 69,0 72,2 56,6 71,35 69,3 74,0 74,4 822,2 

РЦ Ужице 43,7 56,1 49,4 61,5 96,3 80,4 85,1 58,9 83,9 70,9 56,5 62,2 803,5 

Сјеница 52,2 51,5 52,3 56,0 90,9 68,7 72,7 59,6 89,5 69,7 67,8 71,0 775,9 

Извор: РХМЗ, Метеоролошки годишњаци од 1995. до 2015. године 

У годишњем билансу падавина такође се издвајају максимуми и минимуми 

излучене количине кише. Највише падавина је у јуну и септембру, а најмање у јануару и 

фебруару. Највише падавина у једном месецу забележено је на Златибору (108,7 mm и 

110,5 mm) и Ивањици (92,2 mm и 91,0 mm). Падавине на Златибору варијају од локације 

до локације, југоисточни делови примају највише падавина. Кише падају преко целе 
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године, а летње падавине, у облику јаких пљускова праћених грмљавином, изазивају 

ерозију. 

У периоду јаких десцедентних вртложних струјања ваздушних маса на пространој 

Пештерској висоравни, мање је падавина. Зими се јавља антициклон који доприноси 

хладном и стабилном времену и повећаном ваздушном притиску, а лети је доминантно 

силазно ваздушно струјање и мала релативна влажност ваздуха, па се уочавају инверзије 

падавина. Тако нпр. Сјеница, која лежи на надморској висини изнад 1.000 m, добија 

знатно мању количину падавина (822,2 mm), од Ивањице, која се налази на 465 m, (851,7 

mm). 

У складу са средњим месечним количинама падавина је и њихова количина на 

годишњем нивоу, па тако Златибор и Ивањица имају највише средње годишње количине 

падавина. Опште је познато да су падавине променљив елемент и у времену и у простору, 

па се месечне вредности у појединим месецима могу битно разликовати из године у 

годину у табели 2. је приказана средња годишња количина падавина за период од 21 

годину). 

Табела 3. Месечни и годишњи број дана са снегом за период од 1995.до 2015. године 

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

Бајина 
Башта 

5,3 4,9 2,8 0 0 0 0 0 0 0 1,9 3,3 20,0 

Златибор 13,3 13,5 11,7 3,9 0 0 0 0 0 0 6,2 12,8 62,6 

Ивањица 11,6 7.6 5,5 1,5 0 0 0 0 0 0 2,7 7,0 36,2 

Нови 
Пазар 

5,7 5,9 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 2,0 5,7 24,4 

РЦ 
Сјеница 

12,2 13,1 11,0 4,5 0 0 0 0 0 0 6,0 11,3 59,9 

РЦ Ужице 9,1 11,0 8,0 2,0 0 0 0 0 0 0 3,9 9,5 45,6 

Сјеница 11,2 12,6 10,9 4,7 0 0 0 0 0 0 5,3 10,7 55,0 

Пријепоље 11,2 11,4 4,4 0 0 0 0 0 0 0,6 4,3 10,2 42,0 

Нова 
Варош 

10,2 11,5 3,7 2,0 0 0 0 0 0 1,8 3,6 10,2 42,9 

Извор: РХМЗ, Метеоролошки годишњаци од 1995. до 2015. године 

У погледу развоја планинског туризма, у зимском периоду, снег чини најзначајнији 

падавински елемент, као и висина снежног покривача, његово трајање и број дана са 

снежним падавинама. Анализирајући табелу 3, где је приказан средњи месечни и 

годишњи број дана са снегом за период од 20 година, запажа се, да највећи број снежних 
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дана имају Златибор, Сјеница и Нова Варош (Златар). Број снежних дана на Златибору и 

Златару посебно погодује развоју туристичких и спортских активности на овим 

планинама. На Златибору је средњи годишњи број снежних дана 62,6, а највише дана са 

снегом је у децембру и јануару, око 14 дана. Снег се на овој планини задржава некада до 

марта и априла. 

Када анализирамо Нову Варош, првенствено Златар, ту је просечни годишњи број 

дана са снегом 42,9, са нешто већим бројем снежних дана у фебруару (11,5), у односу на 

децембар и јануар (10,2). На простору Старовлашко–рашке регије снежне падавине 

јављају се и у октобру. Сличне снежне карактеристике има и општина Пријепоље. 

У мезорегији Сјенице, на годишњем просеку број дана са снегом је 59,9, а значајан 

број дана са снегом јавља се већ у октобру. Најснежнији месеци су јануар са 12,2, и 

фебруар са 13,1 дана у просеку. Већи број снежних дана бележи се и у марту (11 дана), док 

се снег понекада задржава до априла и маја. 

У складу са највећим бројем снежних дана на ове три метеоролошке станице, 

праћена је и висина снежног покривача у овом периоду (табела 4). Највиши снежни 

покривач на годишњем нивоу има Златибор, 24,9 cm, као и појединачне месечне 

вредности. Месец са највишом средњом вредношћу покривача јесте фебруар, у простору, 

Златибора (30,4 cm), Сјенице (20,8 cm) и Нове Вароши (19,3 cm). 

Табела 4. Просечна месечна и годишња висина снежног покривача у cm за период од 1995. до 2015. 

године 

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

Златибор 24,1 30,4 24,8 3,1 - - - - - 4,0 13,8 17,8 24,9 

Сјеница 16,4 20,8 17,4 1,3 - - - - - 2,0 6,7 9,0 16,6 

Нова Варош 15,2 19,3 6,4 3,6 - - - - - 7,4 4,2 13,9 15,4 

      Извор: РХМЗ, Метеоролошки годишњаци од 1995. до 2015. годинег 

Према подацима из ванредног билтена РХМЗ-а, историјски максимум снежног 

прекривача, превазиђен је на Сјеници са, 105 cm, на дан 12. фебруара 2012. године, као и 

на Златибору, где је истог дана забележена висина снежног покривача од 97 cm. 

У фебруару 2012. године, на територији читаве Републике Србије, услед снежних 

падавина и повећања висине снежног покривача, као и ниских температура, проглашена је 



 

41 
 

ванредна ситуација. Најтежа ситуација била је на Пештерској висоравни због 

неприступачности терена и отежаног прилаза насељима. 

 
 ОБЛАЧНОСТ И ИНСОЛАЦИЈА 

 
С обзиром да рељеф Старог Влаха и Рашке чине Динарске планине које се дижу са 

благо заталасаних висоравни или површи, не јављају се циклони који се премештају са 

Балканског полуострва и имају велики утицај на облачност и инсолацију. 

Табела 5. Месечна и годишња инсолација за период 1995. до 2015. године 

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

Златибор 79,4 93,4 144,0 160,9 197,9 238,4 278,9 263,8 178,3 154,2 108,7 72,4 1.970,3 

РЦ 

Ужице 
82,1 94,2 149,4 170,7 218,5 250,0 279,0 273,3 181,5 153,6 104,4 76,5 2.033,2 

Сјеница 80,8 93,2 143,9 150,0 185,5 219,9 247,5 237,7 152,1 133,7 89,3 66,8 1.800,4 

Извор: РХМЗ, Метеоролошки годишњаци од 1995. до 2015. године 

Кад говоримо о интензитету сунчевог зрачења, треба рећи, да је он израженији на 

планинама него у котлинама, али су темепературе ваздуха на планинама знатно ниже 

услед климатских фактора. Интензитет директног сунчевог зрачења расте са порастом 

надморске висине, а настаје услед смањења густине ваздуха, као и присуства водене паре 

и честица прашине у ваздуху. Загрејаност ваздуха мања је и услед упадног угла сунчевог 

зрачења, албеда, нагиба топографске површине, веће разређености ваздуха, итд. Дужина 

трајања сунчаних периода зависи, и од надморске висине и експозиције што је облачност 

у планинским деловима Старог Влаха и Рашке већа, па је дужина трајања таквих периода 

мања него у котлинско-долинским пределима, а зими је обратно. 

Анализом табеле 5. може се запазити да је инсолација израженија на Златибору и 

на годишњем нивоу износи 1.970,3 h. Месеци са највишом инсолацијом су и најтоплији 

месеци–јул (278,9 h), и август (263,8 h) док су, месеци са најнижом дужином инсолације 

децембар (72,4 h) и јануар, (79,4 h). Приближне вредности и исти месечни распоред, у 

погледу инсолације има и метеоролошка станица Сјеница. Наиме, средња годишња 

инсолација је 1.800,4 h, највећа месечна је у јулу (247,5 h), и августу (237,7 h), а најнижа у 

децембру (66,8 h), и јануару (80,8 h). 
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Табела 6. Месечни и годишњи број ведрих (<2) и облачних дана (>8) за период 1995. до 2015. 

године 

В – ведри дани      О – облачни дани 

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

Бајина 

Башта 

В. 3,0 3,7 4,6 3,6 4,7 6,3 9,7 7.8 3,2 2,5 2,9 2,9 54,9 

О. 16,9 13,4 12,6 11,0 10,4 7,5 6,9 6,4 11,8 13,4 13,2 17,4 140,9 

Златибор 
В. 4,1 4,3 4,3 4,0 3,8 5,5 8,4 7,4 7,5 8,3 4,9 3,9 66,4 

О. 13,6 12,3 11,3 10,0 9,2 6,4 5,5 4,9 9,2 9,7 11,3 14,6 118,0 

Ивањица 
В. 4,7 5,3 5,8 6,3 7,5 9,2 11,8 12,8 7,3 7,8 5,4 2,7 86,6 

О. 13,1 9,2 8,2 7,0 6,8 5,0 4,0 3,8 7,1 8,2 8,3 13,4 94,1 

Нови 

Пазар 

В. 3,6 5,5 5,6 6,3 7,4 9,3 10,7 11,2 4,9 4,4 3,2 2,2 74,3 

О. 7,6 6,5 4,3 3,9 3,3 2,2 1,6 1,7 3,9 5,9 5,8 11,5 58,2 

РЦ 

Сјеница 

В. 4,1 3,6 3,8 2,9 3,2 4,8 7,7 8,8 4,8 6,7 4,6 4,6 59,6 

О. 15,0 11,9 11,7 11,1 8,6 5,8 6,8 7,5 7,7 9,1 12,0 14,7 121,9 

РЦ 

Ужице 

В. 3,4 4,1 4,6 3,4 3,7 5,7 6,5 6,3 5,7 6,7 4,4 3,6 58,1 

О. 14,4 12,4 10,9 8,9 7,5 5,5 4,4 4,5 8,5 9,6 8,6 14,5 109,7 

Сјеница 
В. 3,2 3,4 3,6 3,1 2,5 4,0 6,8 6,9 3,2 4,4 3,7 3,2 48,0 

О. 13,8 9,4 10,6 9,5 8,1 6,1 4,8 4,2 9,9 9,0 10,7 15,4 111,5 

Извор: РХМЗ, Метеоролошки годишњаци од 1995. до 2015. године 

Кад је облачност мала, интензивније је загревање, али, услед тога, и земљино 

израчивање. Ако је облачност изразита, долази до обратне ситуације. У приказаном 

месечном и годишњем кретању облачности у табели 6, могу се уочити одређене 

правилности. Најоблачнији је децембар, а онда је средња месечна облачност мања све до 

августа, где достиже свој минимум. Такође се може уочити, да се јесењи месеци 

карактеришу нешто већом облачношћу него пролећни. У јуну и септембру релативно је 

ниска облачност, услед претежно антициклоналног типа времена, а од октобра се увећава, 

као последица маритимне циркулације ваздуха. 

Према подацима приказаним у табели 6, највећи број облачних дана има Бајина 

Башта, а онда Златибор и Сјеница, и њихов број наизраженији је у децембру (Бајина 

Башта 17,4, Златибор 14,6, Сјеница 15,4), а најмања облачност је у августу (Бајина Башта 

6,4, Златибор 4,9, Сјеница 4,2). Највећим бројем ведрих дана одликује се Ивањица (86,6), а 

затим Златибор (66,4). Највише ведрих дана је у јулу и августу. Највећа разлика у 

облачним и ведрим данима, на годишњем нивоу, је у Бајиној Башти где је средња 

вредност облачности 140,9, а ведрих дана готово три пута мања, и износи 54,9. А општина 
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са приближно истим бројем просечних облачних и ведрих дана јесте Нови Пазар, 

облачних -74,3, ведрих -58,2. 

 
 ВЕТРОВИ 

 
Дејство ветра одражава се на климатске елементе као што су темепература и 

влажност ваздуха, облачност, падавине. С обзиром да планине својом висином чине 

препреку ваздушном струјању, а свој утицај имају и рељефне одлике терена микро и мезо 

размера, у овој области ветрови најчешће дувају из правца, југозапада, а најмање из 

правца североистока . 

Табела 7. Средње годишње вредности честине у промилима ( 0/00) и брзине ветра (m/s) за 1995. до 

2015. године 

Место Параметар 
Правац 

N NE E SE S SW W NW тихо 

Златибор 
Честина (0/00) 136 148 69 42 149 272 32 67 85 

Брзина( m/s) 1,6 1,2 1,4 1,5 2,7 2,0 1,7 1,7 - 

Сјеница 
Честина ( 0/00) 76 38 60 101 74 96 98 171 286 

Брзина (m/s) 2,0 1,7 2,4 2,7 2,8 3,6 2,4 2,6 - 

      Извор: РХМЗ, Метеоролошки годишњаци од 1995. до 2015. године 

На основу података из табеле 7, закључујемо да на Златибору највећу честину 

имају југозападни ветар 2720/00 годишње, јужни 1490/00 и северни 1360/00. Најмању честину 

имају западни 320/00 и југоисточни 420/00 годишње. По брзини се издвајају јужни, 2,7m/s, и 

југозападни, 2 m/s. Период тишине је 850/00.  

 

Графикон 1. Ружа ветрова за метеоролошку станицу Златибор 
Извор: РХМЗ, Метеоролошки годишњаци од 1995. до 2015. године 
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Што се Сјенице тиче, највећу честину имају северозападни ветар, 1710/00 пут 

годишње, и југоисточни, 1010/00 пута годишње. Најмању честину имају североисточни, 

380/00 и источни ветар, 600/00. По брзини истичу се југозападни, 3,6 m/s, и јужни, са 2,8 m/s. 

Период тишине је око 3 пута већи него на Златибору и износи 2860/00. 

 

Графикон 2. Ружа ветровa за метеоролошку станицу Сјеница 
Извор: РХМЗ, Метеоролошки годишњаци од 1995. до 2015. Године 

Југозападни и јужни ветрови Златибору доносе релативно топле ваздушне масе, па 

зими подижу температуру ваздуха. Зиме су благе, лета топла, киша пада често, а први снег 

почиње да пада од октобра па се некада задржава и до маја. Највише снежних падавина 

има у јануару и фебруару, тако да љубитељи зимских спортова могу да користе жичару на 

Торнику. У току зиме најхладнији су северни и североисточни, а најтоплији јужни 

ветрови. У пролеће, северни и северозападни су најхладнији, а јужни, опет, најтоплији; 

лети су западни најхладнији, а јужни најтоплији. У јесен, топао ваздух стиже са јужним 

ветровима, а хладан са западним. 

 
ХИДРОГРАФСКИ ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ И ВРЕДНОСТИ 

 

Старовлашко-рашка регија, због своје геолошке грађе, претежно кречњачког 

састава, има мало речних токова. Већи речни ток који пресеца Стари Влах је Вапа-Увац, а 

Рашку река Рашка. Снажнији речни токови окружују Регију, то су: Ибар, Лим и Дрина. У 

самој Регији су бројни и извори крашка врела велике издашности. 
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 ИЗВОРИ 

 

Према хидрогеолошким истраживањима, на простору Стаог Влаха и Рашке, налази 

се преко 200 извора различите издашности. Због развијене хидрографске мреже, планина 

Голија има улогу значајног хидрографског чворишта Западне Србије. 

Краљева чесма, изграђена у центру Златибора на висини од 950 m, која се после 

Другог светског рата називала „Партизанске воде“, да би јој крајем XX века био враћен 

стари назив. Представља извор најбоље Златиборске воде. Ранији назив извора најбоље 

пијаће воде био је Кулашевац, да би од 1893. године, када је краљ Александар Обреновић 

био у овом крају и подигао чесму која од тада носи назив Краљева чесма, по којем је и 

само место названо Краљеве Воде. Насеље је од извора, године 1931. године, добило 

водовод, тако што је вода са чесме пумпама изведена у резервоар (Ршумовић, Милојевић, 

Лазаревић, 1991). 

 
Слика 9. Краљева чесма      (Фото: Д. Кићовић) 

На Златибору познат је и извор у Зауглини под Чиготом. По народном казивању, 

веома појачава апетит и изгладњивање. Осим поменутих извора, најквалитетнији и 

најпознатији су: Хајдучка чесма и Хајдучица, у Муртеници; Дуњића врело, у Стублу; 

Јованова вода, у Алином Потоку; Пашица врело, у Чајетини; Око, у истоименом пределу 

Ђуровица; чесма на Торнику; Буквића врело, у Зови, Ћировића чесма, у Мушеветама; 
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Лазовића „Изворска вода из флаше“, код Рожанства; Стублина на Врањевини, и друга 

(Мајсторовић, Мајсторовић, 2002). 

Потајнице или интермитентни извори ретки су облици појављивања изворске 

воде. Истицање воде у њима је, чешће у правилним, а знатно ређе у неправилним 

интервалима. У размаку од неколико сати, престаје истицање воде, а онда се, после 

одређене паузе, поново појављује. Мале су издашности и присутни су у крашким 

пределима. У Србији постоје 4 оваква извора. Два се налазе у Старом Влаху и Рашкој: 

Промуклица, код Тутина у долини Видрењака, и Бјелушка потајница испод Мучња. Ове 

потајнице, као туристичке вредности, не поседују репрезентативне и рекреативне 

атрибуте, али као значајне реткости употпуњују туристичке мотиве разматраног простора. 

Стублине су народни назив за шупље стабло укопано у земљу у коме се скупља 

чиста изворска вода. На простору Старовлашко–рашке области чести су ови типови 

извора, који су најчешће од буковог стабла. На дну стублине налази се ситно камење које 

служи за филтрирање воде, док се са стране налазе два камена на којима се клечи 

приликом узимања воде. 

Крашки извори 

У кречњачким зонама Старовлашко–рашке области, најзаступљенији извори су 

крашка врела. Јављају се најчешће на контакту кречња и флиша. Њихова карактеристика 

је различита издашност у току године, која зависи од атмосферских падавина. Нека су 

врло јака, па из могу настати слаповити токови, који понекад на литицама граде водопаде. 

Од оних јачих настају реке. Највеће издашности су: Врело Рашке, Вапе, Сјеничко, 

Шарско, Скудланска, Сопотнице, Перућачко, Изворишни крак Увца и Врело Ђерекаре од 

којег потиче Ђерекарска река, притока Бороштице, најдуже понорнице у југоисточном 

делу Пештерског поља (23 km). На посетиоце остављају снажан естетски доживљај, па би 

требало обезбедити заштиту амбијента и забранити антропогено деловање. У зонама врела 

треба омогућити дневне туристичке активности (Николић, 2006), Стратегија одрживог 

развоја општине Сјеница за период 2010-2020). 

Врело Рашке извире из велике пећине испод засвођених кречњачких одсека Голеча 

у облику амфитеатра, на крајњем југозападном ободу Пештерске висоравни. Пећина је на 

надморској висини од 726 m, са отвором висине 10 m. Вода истиче у виду водопада 

висине 6,8 m, са просечним протицајем од 3,5 m3/s. Воде овог врела подземно притичу са 

Пештера од река понорница, Точиловске реке, Делимеђске реке, Ликовске реке и Потреб 
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реке, које пониру при на истоку Коштам поља. Већи део воде са врела је, године 1953, 

одведен тунелом за хидроелектрану Рас. У непосредној близини, налази се манастир 

Сопоћани, и заједно представљају део просторне културно-историјске целине „Стари Рас-

Сопоћани“. Рашка је позната по највећем врелу искоришћеном за хидроцентралу и 

водоснабдевање Новог Пазара (Николић, 2006, Петровић, 1969). 

 

Слика 10. Врело Рашке            (Фото: Д. Кићовић) 

Врело Вапе најснажније је врело Пештерске висоравни, налази се испод брда 

Градац на 1.035 m н.в. у источном делу Сјеничке котлине. Састоји од четири мања и 

једног већег преливног врела. Издашност му варира у зависности од количине падавина и 

износи од 1 до 10 m3/s (Николић, 2006). 

Сјеничко врело налази се у Сјеничком пољу, на 3,5 km југозападано од Сјенице. 

Избија испод кречњачког одсека, амфитеатралног облика. Издашност му варира, а у 

просеку је 1,5 m3/s. Вода се слаповито слива до ушћа у Грабовицу, притоку Вапе. 

Извориште врела разлива се у више поточића. Они теку кроз травнату вегетацију и 

доприносе атрактивности у туристичком погледу, пре свега као рекреативно-излетнички 

локалитет (Николић, 2006).  

Шарско врело, названо по селу Шаре, налази се у источном делу Пештерске 

висоравни. Извор је на 1.010 m н.в, испод кречњачке заравни, и кратким током од око 800 

m улива се у Људску реку. Мање је издашности, просечно 0,2 m3/s. Усекло је 100-200 m 

дубоку и узану клисуру, великог пада, на дужини од 500 m. Тече у слаповима који 
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пенушају, па у периодима већег протицаја делује веома атрактивно. Због близине насеља, 

воде овог врела користе се за погон воденица и за наводњавање (Николић, 2006). 

Врело Сопотнице налази се код истоименог малог и забаченог села код слапова 

реке. Сопотница је карактеристична по великој висинској разлици, ушће је на 465 m а 

извор на 1150 m. Бројна крашка врела и седам бигрених тераса преко којих вода гради 

живописне слапове и водопаде, прелепа природа, атрактивно село, условило је да буду 

проглашени за споменик природе. Прилаз је тешко проходан, може се до слапова доћи 

само пешачком стазом. Привлачи велики број туриста. 

Перућачко врело налази се на падинама Таре на 234 m, у непосредној близини 

насеља Перућац, низводније од истоименог језера. Из великог моћног Врела отиче река 

Врело (Година) и слаповито се спушта, градећи водопад висок 10 m којим се улива у 

Дрину. Река Врело је дуга 365 m, па се за њу каже да је то река дуга као година, најкраћа је 

река у Србији, и сврстава се у најкраће реке Европе (Николић, 2006). 

Црно врело чини више крашких извора у изворишном делу потока Бистрица на 

северним обронцима Златара. Налазе се на око 2 km од Нове Вароши и на око 800 m н. в. 

дренирајући крашке слојеве Златара. Најиздашнији извор је Велика бањица, око 10 l/s, али 

се не може сврстати у термалне изворе због температуре воде од 17°C. Међутим, други 

мањи извори поред Велике бањице имају температуру од 20,2°C. Вода Црног врела знатно 

се расхлађује зато што се меша са хладним подземним водама од 7,6°C. Минимална 

издашност Црног врела износи 10,3 m3/s, а ph вредност 7,5. Воде Црног врела су азотне, а 

растворени радионуклиди дају јој лековита својства. Због близине Прибојске Бање, и ниже 

температуре воде, извори нису туристички валоризовани (Ковачевић, Никић, Ковачевић, 

2010). 

Сушичко врело једна од значајнијих хидрографских појава у Златиборском крају. 

Назив је добило томе што вода у сувом периоду године нестаје због кречњачког састава 

тла. Издашност му је од 450 l/s до 1.500 l/s, зависно од водостаја. Налази се у долини 

Сушице, на око 800 m узводно од њеног ушћа у Ђетињу (Мајсторовић, Мајсторовић, 

2002). 

Треба поменути и неколико врела око села Чумићи. Хладно вртачко врело, у 

долини Ђетиње. Затим, у сливу Приштавице, истичу се три извора крашких издани, 

сатаманска врела као изданци подземних вода, и два извора у атару села Вране, сва 

преливног карактера. Истиче се још и издан у источном делу масива Муртенице, који се 
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дренира на врелу у Горњем Љубишу. Нешто већа врела налазе се једино испод Шумараче 

код села Шумаре, па Кареш и Паткаш, испод Жилиндера, Корито, на Коритнику, 

Угриновац испод Гиљеве, и врело Пијесак у туфитима између Кобилице и Ветреног брда.  

Сјеничко-пештерска висораван због своје кречњачке грађе спада у најбезводније 

области динарског карста.  

Најзначајнији извори и врела Златара су Црвена вода, испод Руњеве главе, Тубића 

вода, испод Равне горе, Точурница испод Алиног брда, неколико извора испод Сувобора, 

Мерица и Голог брда (Степановић, 1981). 

 
 РЕКЕ 

 
Регион Старог Влаха и Рашке спада у брдско-планинске пределе, а једно од 

његових највећих природних богатстава су воде. Хидрографску мрежу овог подручја 

чине, пре свега, водом богате и релативно чисте реке.  

Табела 8. Дужина важнијих речних токова Старог Влаха и Рашке 

Река Дужина у km 

Лим (ток кроз територију Старог Влаха и Рашке) 65 

Увац 122 

Дрина (ток уз територију Старог Влаха и Рашке) 40 

Бели Рзав 20 

Црни Рзав 39 

Велики Рзав 62 

Сопотница 4 

Ибар (ток уз територију Старог Влаха и Рашке) 65 

Рашка 39 

Моравица 98 

Студеница 62 

  Извор: Топографкса карта 1:300 000, ВГИ Београд 
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 ДРИНА 

 
Дрина, поред планине Таре, представља право природно богатство којим се истиче 

општина Бајина Башта. Првобитно има карактер планинске, а потом мирне низијске реке. 

Настаје од река Таре (141 km) и Пиве (78 km), у Шћепан пољу (Република Српска) на 433 

m н.в. Улива се у Саву код Босанске Раче, на 78 m н.в. Дужина јој је 345,9 km, а укупан 

пад је 355 m (Дукић, 1977). Протиче кроз територију Старог Влаха и Рашке у дужини од 

око 40 km и представља једну од најчистијих река Србије. Дрина је богата водом и 

представља значајан хидроенергетски потенцијал, годишње овом реком протекне око 12,5 

милијарди кубних метара воде. Дрина се некада звала Зеленика због смарагдно зелене боје 

воде, а данашњи назив добила је у XIV веку. Просечна дубина реке није велика док је у 

акумулацији око 60 m. При најнижем водостају дубина је од 1 до 3 m, а веће дубине 

измерене су само у кањонима. Највећи водостај забележен је 1896. године, 14 m изнад 

просека, кад је поплавила чувену ћуприју код Вишеграда. Богата је водом, а просечни 

годишњи протицај код саставака и на ушћу је 395 m3/s. Дрина представља реку са 

највећим хидроенергетским потенцијалом на Балкану и зато је на њој планирана изградња 

дванаест хидроелектрана, али су досад изграђене само две са одговарајућим језерским 

акумулацијама. Најзначајније притоке Дрине у Старом Влаху и Рашкој су Лим и Рзав. 

Кривудави ток Дрине и релативно чисте воде представљају рај за риболовце и љубитеље 

природе. Тара је била богата шумом па је још Кнежевина Србија почела експлоатацију 

грађе сплаварењем низ Дрину 1856. године, које се одржало све до изградње ХЕ „Бајина 

Башта“. Традиционална манифестација Дринска регата одржава се у другој недељи јула. 

Плаховита Дрина је изградњом акумулације смирена и њене обале су погодне за градњу 

мотела и етно насеља. Дрина је туристички веома значајна, а богатством екотуристичких 

потенцијала ствара велике могућности за рекреативни и купалишни туризам, једрење на 

језерима и различите спортске активности. 

Западно, око 12 km узводно од Бајине Баште, код Перућца изграђено је Перућачко 

језеро за потребе проточне хидроелектране Бајина Башта. Језеро је дуго око 54 km, и 

ујезерено је до Вишеграда. Просечна годишња производња електричне енергије је 1.625 

GWh (Гигават сати) и представља стожер привреде региона и Републике Србије. Да би се 

вишак воде реке Дрине сачувао за сушнији период и при већој потрошњи електричне 

енергије укључио у електро мрежу Србије, направљена је акумулација на Тари у долини 

Белог Рзава код места Заовине, за реверзибилну хидроелектрану. Акумулација се у 

ноћним часовима, када је смањена потрошња електичне енергије, пунила доводно 
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одводним цевоводом дугим 8 km из Дрине. У вршном оптерећењу испоручивала 

електричну енергију у мрежу ЕПС (Дукић, 1977; Кићовић, Драговић, Кићовић, 2003). 

 
 ЛИМ 

 
Лим је једна од најзначајнијих река ове регије, дужине 197 km, дубине преко 2 m. 

Отока је Плавског језера, одакле тече ка северозападу и улива се у Дрину. Типична је 

планинска река. Својим доњим током протиче кроз простор Старог Влаха. У Србију утиче 

кроз Добраковачку клисуру на граници Србије и Црне Горе. После Добраковачке 

(Куманичке) клисуре прелази у кањон дубине 550 m и дугачак 11 km, даље тече кроз 

Бродаревску котлину, дубине 530 m. Ка Пријепољу је све плићи и блажих страна. 

Низводно од Пријепоља улази у клисуру са мањим долинама и меандрирањем. Низводно 

постаје све дубљи и на 5 km од ушћа, прелази у кањон дубок до 530 m. Код насеља 

Међеђа, у близини Вишеграда, улива се у Вишеградско језеро. Површина слива у Србији 

износи 3.063 km2 (укупна површина слива 5.784 km2) односно 53% његове површине 

(Дукић, 1977). Најнижи водостај на водомерној станици Беране, 8,16 m3/s забележен је 20. 

августа 1954. године, највиши водостај на Лиму, на истом водомерном месту, био је 10. 

новембра 1965. године износио је 864 m3/s. Његова највећа притока је река Увац. Од 

осталих притока, са леве долинске стране, уливају се Гостунска, Слатинска, Комаранска, 

Грачаница, Миоска, Ратајска, Сељашница и Љупца, а са десне, Гробљанска, Страњанска, 

Дубочица, Крушевица, Рибњак, Зебуда, Милешевка и Бистрица. Карактеристика ових 

притока је бујичаст карактер. На Лиму је изграђено вештачко акумулационо Потпећко 

језеро, на којем су две хидроелектране, Потпећ и Бистрица, од којих једна користи језеро 

као акумулацију, а друга као компензациони базен. Пре изградње Фабрике целулозе и 

папира у Беранама, Лим је био једна од најчистијих река, атрактиван за рибиловце и 

спортове на води. Изградњом Фабрике постао је „мртва река“ (Драговић, 2004). 

 
 УВАЦ 

 
Увац, као највећа притока Лима, са Резерватом природе „Увац“, представља 

типичну планинску реку са великим падом и хидропотенцијалом. Извире испод 

северноисточних падина планине Озрен, на око 16 km југозападно од Сјенице (Тичије 

поље). Изградњом три бране, део долине реке Увац потопљен је и формирана су три 

акумулациона језера: Сјеничко, Златарско и Радоињско. Слив реке Увац посебно је 

туристички атрактиван, али због недостатка инфраструктуре мало је искоришћен. Слив 
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заузима површину од 1.334 km2 , а дужина реке износи 119 km (Љешевић, Шабић, Ђурђић, 

2004). 

 Река је усечена у кречњачки терен и не обилује водом с обзиром на сливну 

површину коју заузима. У горњем току Увца просечан годишњи протицај је 5 m3/s, док на 

ушћу достиже 18 m3/s. Од самог извора испод коте Крњи бор, на надморској висини од 

1.579 m. Увац прима већи број мањих, већином безимених притока. Највећа десна притока 

је Вапа (15 km најдужа река Пештерске висоравни). Композитну долину Увца, 

карактеришу наглашени укљештени меандри. Природни резерват „Увац“ истиче се својим 

пејзажним вредностима, меандрима и пећинама, и животињским светом, где су 

најатрактивнији белоглави супови. Река Увац припада сливу Дрине. Клисура Увца и 

квалитет воде II класе указују на висок степен атрактивности, што је битно за развој 

туризма у овом крају. Током јула и августа, на Увцу се одвија купалишни туризам, 

спортски риболов и кајакарење, али углавном локалног карактера (Миљковић, Живковић, 

2007). 

 
 ЦРНИ РЗАВ 

 
Црни Рзав извире у Царевом пољу под Чиготом, тече централним делом Златибора. 

Преграђивањем је настало Рибничко језеро. Дужина речног тока износи 39 km. Добио је 

назив по тамној боји серпентинске подлоге преко које протиче и последица тога је топлија 

 

Слика 11. Меандри Увца         Извор: ТСЦ Златар 
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вода од Белог Рзава. Већа десна притока Црног Рзава је Обудојевица на којој је изграђено 

истоимено вештачко језеро. Најдужа и водом најбогатија притока Црног Рзава је Бјела 

Вода. Црни Рзав се састаје код Вардишта са Белим Рзавом одакле даље тече под називом 

Рзав (Ршумовић, Милојевић, Лазаревић, 1991). 

 
 БЕЛИ РЗАВ 

 
Бели Рзав најзначајнији је водени ток који тече са источних падина Звијезде, преко 

планине Таре. У селу Заовине направљена је акумулација. Дужина реке је 23 km, а 

површина слива 205 km2. Од свог изворишта пролази прелепим пределима: Кремна, у 

подножју Шаргана усекла је кањон дуг 2 km, (који веома личи на „Невидео“ на реци 

Комарници код Шавника у Црној Гори), даље тече преко Мокре Горе, где прима притоку 

Камишњу. У селу Вардиште спаја се са Црним Рзавом и сачињава реку Рзав. 

Преграђивањем Белог Рзава настало је веће, Заовинско, и мање, Спајићко језеро. 

Изградњом реверзибилне акумулације формирано је Заовинско језеро звездастог облика. 

Назив Белог Рзава потиче од белог камења у речном кориту. Захваљујући томе, Бели Рзав 

је једна од најхладнијих река Србије у летњем периоду, када су високе температуре 

(Марковић,1990). 

 
 ВЕЛИКИ РЗАВ 

 
Велики Рзав извире на планини Мучањ. Дужина речног тока је 62 km, површина 

слива је 566 km2 (Дукић, 1977). Његов слив захвата и источне делове Златибора, пределе 

туристички атрактивних локација око села Рожанство и Сирогојно и даље низводно. 

Велики Рзав од села Мочиоци до села Високе у кречњачким стенама усекао је Височки 

кањон, низводно од села Радошева, досела Крушчице је кањон Орловача дужине 7 km. Од 

свог изворишта, код Беле главе, до ушћа, прима велики број притока од којих су највеће 

Бела река и Љубишница. У Рзав се уливају и река Катушница, са притокама Раковачким и 

Гостиљским потоком, те Приштевица која се улива са понором. На Гостиљском потоку, 

лепотом и висином од 18 m, истиче се истоимени водопад који представља интересантан 

рекреативно-излетнички локалитет туристичке понуде Златибора. Слив Великог Рзава до 

скоро је представљао један од најмање проучаваних делова Србије због густих шума, 

дубоких долина и недовољно изграђене путне мреже. 
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 СОПОТНИЦА 

 
Река Сопотница дужине око 4 km, настаје у атару села Сопотница (20 km, узводно 

од Пријепоља), на надморкој висини од 1.120 m, испод кречњачког одсека Јадовника. 

Карактеришу је: брзи и кратки ток, велики пад и прелепи водопади. Река, на делу свог 

тока, прави прекрасне водопаде. Тако се њена вода обрушава са 1.070 m на 1.030 m н.в. 

пре ушћа у реку Лим. Сопотница је усекла живописну долину (Гарача, Ратковић, 2007). 

 
Слика 12. Водопади Сопотнице   (Фото: Д. Кићовић) 

Долина Сопотнице саобраћајно је добро повезана. Железничком пругом Београд–

Ужице–Пријепољe–Подгорица–Бар и друмом, Јадранском магистралом Београд–Чачак 

Ужице–Пријепоље–Подгорица–Будва. Са магистралног пута Бијело Поље–Пријепоље, 

преко моста на Лиму, лако се стиже до њене долине и водопада. Посетиоци, којих из 

године у годину има све више, имају изаванредну прилику да уживају у амбијенту 

разбијеног типа планинског села Сопотнице, долини реке Сопотнице, која представља 

редак пример природног амбијента, изворних и очуваних шумских екосистема и сложених 

феномена, бигреног речног корита у којем је образовано седам степеничасто поређаних 

бигрених тераса и осам водопада, преко којих при вишем протицају тече и расипа се брза 
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река (Николић, 2006). Река у овако кратком току поседује 8 моћних слапова и водопада. 

Све је ово подстакло надлежне (Завод за заштиту природе Србије) да део реке Сопотнице 

2005. године, са површином од 209,34 ha, због своје изузетне лепоте буде проглашен као 

„заштићено природно добро од изузетног значаја, режима заштите II степена – Споменик 

природе „Слапови Сопотнице“. 

 
 ИБАР 

 
Рекa Ибар извире из јаког крашког врела, на планини Хајли, на 1.360 m н.в. После 

272 km улива се у Западну Мораву, источно од Краљева. Уз територију Старог Влаха и 

Рашке протиче дужином од 65 km. Површина слива износи 8.059 km2. На Космету је 

изграђено вештачко језеро Газиводе, дужине преко 20 km. Има велики број притока (138), 

од којих у горњем току 40, средњем 35 и доњем 63 притоке (Дукић, 1977). 

 

    Слика 13. Ибар код Брвеника          (Фото: Д. Кићовић) 

На левој обали, код Рибарића, одваја се пут за Нови Пазар. Са десне стране у 

Газиводско језеро улива се Црна река, кратког тока, која се слаповито пробија кроз 

клисуру. У њеној клисури налази се пећина и скривени манастир Црна река. Тешко 

доступан манастир са реком, представља јединствену природну и културну вредност. Река 
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Видрењак, целом својом дужином протиче територијом општине Тутин, а од посебног је 

значаја јер се са њеног врела општина снабдева водом. Главни ток Ибра интензивно се 

загађује индустријским отпадним водама (Косовска Митровица, Трепча, Звечан). 

Местимично је погодан за риболов, сплаварење, кајак на дивљим водама и купање на 

алувијалним проширењима. На Ибру се организују спортска међународна такмичења у 

кајаку на брзим водама и традиционалне културно-туристичке приредбе, од којих је 

најпознатија Весели спуст. Ибар је делимично туристички активиран са малим објектима 

понуде за транзитни туризам, сезонским спортовима на реци, културним приредбама и 

посетама бањама и манастирима (Степановић, 1981). 

  
 РАШКА 

 
Рашка је лева притока Ибра. Дуга је 39 km са површином слива од 1.193 km2. 

Изворишну челенку чини пет токова (Делимеђска, Точиловска, Мелајска, Потреб и 

Воденичка река) који пониру у Коштам пољу и јављају се као јако крашко врело јужно од 

манастира Сопоћани, где је изграђена хидроелектрана Рас. Њена највећа лева притока је 

Људска река, а десне су Себечевачка река и Јошаница. Тече кроз композитну долину са 

наизменичним проширењима и сутескама (Дукић, 1977). 

 
 СТУДЕНИЦА 

 
Студеница настаје од више токова на површи Одвраћенице на Голији, на 

надморској висини од 1.615 m, од којих су највећи Црна Река и Студенца. Долина је узана 

и дубока са неколико мањих ерозивних проширења око ушћа притока. Улива се у Ибар на 

330 m н.в. Дужина реке је 62 km, а површина слива 582 km2. Студеница има велики пад, 

21,1‰. Десне притоке су Самоковка, Изубра и Склапојевац, а леве Брусничка река, 

Јастребовац и Брадиљичка река. Туристичку атрктивност представља лева притока 

Студенице, Безимени поток, који у њу утиче 20 km од насеља Ушћа, и има пад од 206,4‰, 

што га чини највећим просечним падом у Србији. Професор Дукић овај поток назива 

Безимени поток, али теренским истраживањима утврђено је утврдили да носи назив 

Бажалски поток, по селу Бажале кроз који протиче (Дукић, 1977). 
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 МОРАВИЦА 

 
Извориште Моравице налази се испод највиших врхова планине Голије. Река 

Моравица настаје од Голијске реке и Јабуковачког потока, који раздваја масиве Голије и 

Јавора. Моравица протиче кроз композитну долину, која у горњем току дубока и уска, а у 

средњем току гради два ерозивна проширења–Ивањичко–Приличко и Ариљско поље. 

Између ова два проширења налази се Манастирка клисура. После Ариља прави мању 

сутеску и улази у Пожешку котлину. Највећа притока Моравице је Велики Рзав. Са десне 

стране уливају се Пакашница, Лучка, Марина и Лишанска река. Са леве стране, Моравица 

прима Ношницу, Буковицу и Грабовицу. Дужина реке износи 98 km, а површина слива 

1.486 km2 (Дукић, 1977). 

 
 ЈЕЗЕРА 

 
На простору Старог Влаха и Рашке има неколико природних и већи број вештачких 

језера. Вештачка језера у Старом Влаху и Рашкој значајна су за хидроенергију и 

водоснабдевање. Као проточна само у мањој или већој мери, доприносe побољшању 

рекреативно-туристичког значаја река на којима се налазе. Тај значај најчешће им умањују 

велике осцилације нивоа воде у летњим месецима. 

Природна језера налазе се на планини Голији и то су: Дајићко језеро, Велико и 

Мало Кошаниново језеро, Савина вода и Округлица или „Небеска суза“. 

Вештачка језера су: Сјеничко, Златарско, Радоињско, Потпећко, Заовинско, 

Рибничко, Перућац и Обудојевачко језеро. 

 
 ДАЈИЋКО ЈЕЗЕРО 

 
Дајићко или „Тичер“, „Сватовско“ језеро (како их још називају мештани) је тресава 

настала од атмосферских падавина. Налази се на северозападној страни Голије, на 

надморској висини од 1.436 m, непосредно поред пута Ивањица–Беле воде. Мале је 

површине, око 460 m2 , и дубине око 3 m. Окружено је ливадским појасом и шумом, па 

својим положајем формира отворен и естетски декоративан природни пејзаж. Код језера 

се сваке године 21. јула, на дан Светог великомученика Прокопија, одржава вашар, што 

угрожава језеро и околину. У језеру се налази реликтна врста тритона (Triturus cristatus). 
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Због тих одлика, делује врло интересантно за туристичке посете и успутни одмор 

(Борисављевић, 2008). 

 
 ВЕЛИКО И МАЛО КОШАНИНОВО ЈЕЗЕРО 

 
Налазе се на око 900 m н.в. на ширем простору Голије, тачније, на северним 

падинама Црепуљника. Смештена су у лепом природном амбијенту сложених шумских 

екосистема. При високом нивоу воде површине језера знатно су веће: Великог-2.800 m2, а 

Малог-1.280 m2. У сушном периоду своде се на локве, понекад, и пресуше (Николић, 

2006). 

 
 САВИНА ВОДА 

 
Језеро се налази на Мокрој Гори, у плиткој вртачи и сезонског је карактера. 

Окружено је бујном шумском вегетацијом, a при великим падавинама испуњено је водом, 

и тада делује врло атрактивно. Због кречњачке подлоге, вода се не задржава већим делом 

године, стога нема већу туристичку атрактивност (Николић, 2006). 

 
ОКРУГЛИЦА ИЛИ „НЕБЕСКА СУЗА“ 

 
„Небеска суза“ једно је од Голијских језера које је највеће. Налази се јужно од 

Ивањице, на локалитету Округлица, на 1495 m надморске висине, између села Куманице и 

Дајића, на пропланку окружено шумом. До језера се може доћи само планинарском 

стазом. Једно је од најлепших места које је природа подарила Србији. Језеро је настало 4. 

марта 1977. године, после снажног земљотреса у Румунији, од 7,2 степена Рихтерове 

скале, када је тло утонуло (Политика 5. март 1977). 

 
СЈЕНИЧКО ЈЕЗЕРО 

 
У горњем току реке Увац, подизањем бране, код села Акмачићи, настало је 

Сјеничко језеро. Смештено је у клисурастом делу између Златара и Пештерске висоравни, 

западно од Сјенице, са површином од 6 km2 . 
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 Слика 14. Сјеничко језеро      (Фото: Д. Кићовић) 

Језеро се налази на 985 m надморске висине, у подножју Пештерске висоравни. 

Језеро је испунило дубоку клисуру насталу услед усецања Увца у кречњачки масив 

сјеничке висоравни као и кањонске делове ушћа Вељушнице и Кладнице. Дугачко је 25 

km, а у басену се акумулира 212 милиона m3 воде. Брана је дуга 160, а висока 110 m, а 

изградњом бране и стварањем вештачког језера, простор око језера у великој мери је 

деградиран и нарушена је еколошка равнотежа (Станковић, 2000, Љешевић, Шабић, 

Ђурђић, 2004).  

 
 ЗЛАТАРСКО ЈЕЗЕРО 

 
Златарско језеро (Кокин брод) је вештачко језеро у долини Увца, смештено на 880 

m надморске висине, представља највећу вештачку акумулацију на Увцу. Језеро се налази 

између Златара, на југозападу и Муртенице на североистоку, на 10-15 km од Нове Вароши, 

a 54,2 km узводно од ушћа Увца у Лим. Површина језера износи 7,25 km2. Брана на језеру 

висине је 83 m и дужине 1.264 m, највећа је земљана брана изграђена у Европи и због тога 

ниво воде варира до 45 m. При нормалном нивоу, језеро се простире долином Увца на 

дужини од 14 km, док је при највећем водостају дужина 22 km. Обала језера веома је 
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разуђена, а максимална дубина достиже 75 m. Највише измерене температуре језерске 

воде су у летњим месецима (јул 20,9°С, август 20,8°С, док је најнижа температура 

измерена у јануару (3,5°С) (Станковић, 2000). 

 

Слика 15. Златарско језеро      (Фото: Д. Кићовић) 

Ово језеро настало је за потребе производње електричне енергије, преграђивањем 

реке Увац код Кокиног Брода. По величини треће је језеро у Србији - после Ђердапског и 

језера Перућац на Дрини. У басену се акумулира 250 милиона m3 воде. 

Вода Златарског језера потопила је доње делове притока Тисовице и Злошнице и на 

тај начин битно изменила пејзаж (у време ниских или високих водостаја, ниво воде варира 

до 20 m, што, са своје стране, има и еколошке последице, а и туристичка активност је 

мања (Станковић, 2000).  
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 РАДОИЊСКО ЈЕЗЕРО 

 
Радоињско језеро налази се на 805 m надморске висине, око 4 km низводније од 

Златарског језера, а Увац је преграђен на 43 km од ушћа у Лим и подигнута је брана 

висине 40 m и дужине 150 m.  

Укљештено између стрмих кречњачких обала, језеро је дугачко 11 km. Језеро 

водом снабдева Увац из Златарског језера и непосредног слива површине 73 km2. 

Запремина басена је 4 милона m3 воде, док је максимална дубина 30 m, језерско огледало 

има површину 0,55 km2. Тунелом дугим 8.026 m, вода се из Радоињског језера усмерава на 

турбине хидроелектране Бистрица, а одатле системом тунела и цеви (чиме је промењен 

ток Увца) спроводи у Потпећко језеро за покретање агрегата хидроелектране Потпећ 

(Станковић, 2000).  

 

Слика 16. Радоињко језеро      (Фото: Д. Кићовић) 

Иако има погодне терене за купалишни туризам, вода је врло хладна у купалишној 

сезони има само 12оС, тако да тај вид туризма не треба развијати. Што се купалишне 

сезоне тиче, посетиоци Радоињског језера, за време летњих дана, купају се једино на 

локацији североисточно од бране под врхом Мутавџићи. Ова локација амфитеатралног је 

облика, отвореног према језеру и југу, па је добро осунчана и лако приступачна јер се 

налази на завршетку асфалтног пута који повезује Кокин Брод са језером. Од ветрова је 
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заштићена узвишењима на обали. Ово језеро је приступачно, и у лепом природном 

амбијенту, па је поред њега изграђено туристичко насеље типа одмаралишта (Станковић, 

2000). 

 
  ЈЕЗЕРО ПОТПЕЋ 

 
Ово вештачко језеро је на Лиму, настало изградњом бране Потпећ године 1967. 

Брана је висока 46 m, дугачка 215 m. Највише се користи за производњу електричне 

енергије, а мање за водоснабдевање. При нормалном водостају, језеро се налази на 435,6 

m надморске висине, а када је максимални ниво воде је на 437 m. Запремина басена је 42,8 

милиона m3 воде, а дубина језера достиже и 40 m. Површина је 7,0 km2. При високом 

водостају, језеро има дужину 17-20 km, сужавајући се ка Бистрици, док код Пријепоља 

има облик деформисаног левка. 

Иако постоје повољни услови за развој, купалишног, спортско-рекреативног, који 

би имао сезонски карактер и ловног туризма. Туристичка активност на језеру је 

занемарујућа. Деловањем флувијалне ерозије притока језера које имају бујичаст карактер, 

наносе се велике количине еродованог материјала који се таложи у језеру, па је више од 

50% басена језера већ засуто, што неповољно утиче на рад хидроелектарне, риболова и 

туризма. При изградњи језера Потпећ није се размишљало о туристичком развоју, 

мећутим, добрим туристичким планирањем могло би се врло брзо развити у као 

транзитно-туристичка дестинација (Станковић, 2000). 

 
 ЗАОВИНСКО ЈЕЗЕРО 

 
Заовинско језеро изграђено је као реверзибилна акумулација на планини Тари, за 

потребе хирдроелектране „Бајина Башта II“ у Перућцу. Преграђивањем горњег тока Белог 

Рзава добијена је акумулација дужине 5 km, највеће дубине око 80 m изнад бране и 

запремине 180 милиона m3. Њеном изградњом предео је постао атрактиван, али 

неискоришћен туристички потенцијал. Налази се на 1.000 m н.в. и спада међу највиша 

вештачка језера у Србији. Околина језера одликује се богаством четинарских и 

листопадних шума, пределима изузетне естетске вредности и очуваностима 

традиционалне архитектуре у селима. Ипак, његове рекреативно-спортске активности 

ограничене су због коришћења воде за хидроелектрану Перућац, када нагло опада ниво 

језерске воде (Николић, 2006). 



 

63 
 

 

Слика 17. Заовинско језеро      (Фото: Д. Кићовић) 

 
 РИБНИЧКО ЈЕЗЕРО 

 
Рибничко језеро створено је 1971. године преграђивањем Црног Рзава код насеља 

Рибнице, које се налази на путу ка ски центру Торник. Брана му је висока 31 m, а дужине 

155 m, дужине 2 km. Друго је по величини вештачко језеро на Златибору. Користи за 

водоснабдевање туристичког центра на Златибору и Чајетине. Купање на језеру је 

забрањено (јер служи да се водом снабдева читава околина), али дозвољен је риболов јер 

је добро порибљено. Привлачи велики број посетилаца, риболоваца и рекреативаца током 

већег дела године (Станковић, 2000, Мајсторовић, Мајсторовић, 2002). 

 
 ЈЕЗЕРО ПЕРУЋАЦ 

 
Језеро Перућац или Бајина Башта је вештачко језеро на Дрини, преко њега је 

граница између Србије и Републике Српске, убраја се у наше највеће лимнолошке објекте. 

Дрина је код Бајине Баште преграђена браном високом 93 m и дугом 461 m. Код високих 

водостаја дужина језера је 50 km, и протеже се све до Вишеграда, ширина 500 m, дубина 

80 m, а запремина 340 милиона m3 воде. Температура воде у летњем периоду године 

варира између 18 и 22°C, па је погодна за купање. Вода је бистра, провидности до 5 m, и 



 

64 
 

због окружења четинарском шумом има смарагдну зеленкасту боју (Станковић, 2012). 

Обала је врло стрма па нема погодних терена за прилаз води, тако да су изграђени 

сплавови који служе за спортско-рекреативне активности. Такође, на њима су 

угoститељски објекти. Налази се изван границе Националног парка Тара. Природна 

средина околине језера измењена је приликом израде објеката за потребе хидроелектране. 

Туристичку понуду употпуњује близина атрактивног Перућачког врела, са савременим 

рибњаком и рестораном. 

 

Слика 18. Језеро Перућац      (Фото: Д. Кићовић) 

Туристичку понуду чини вожња чамцима и бродићима кроз кањон Дрине. Од 

великог туристичког значаја је његова саобраћајна повезаност са туристичким 

локалитетима на Тари пут Перућац – Митровац, и развоја се као комплементарна 

туристичка вредност Тарско – Дринске зоне (Николић, 2006).  

 
 ОБУДОЈЕВАЧКО ЈЕЗЕРО 

 
Обудојевачко језеро, најлепши и најпосећенији хидролошки објекат који се налази 

у центру Златибора, изграђено је 1946. године за туристичке-рекреативне активности. 
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Дужина му је 150 m, ширина 50 m, а дубина му је између 1,5 до 2,5 m у зависности од 

падавина. Окружено је високом боровом шумом која ствара хладовину и свежину у 

топлим летњим данима. Такође, око њега се налазе стазе за рекреативне активности. 

Током лета вода се угреје до 21°C и повољно је за купање. Међутим, купање је забрањено 

због загађености и несавесности појединаца. Од активности у летњем делу године могућа 

је вожња чамцима са веслима и педолина. У зимским месецима настаје ледени покривач 

који погодује рекреативном клизању (Станковић, 2005). 

 
 

Слика 19. Обудојевачко језеро      (Фото: Д. Кићовић) 

 
 ТЕРМОМИНЕРАЛНЕ ВОДЕ И БАЊЕ 

 
 Термоминерални извори представљају топлу воду богату минералима. Вода мора 

бити најмање 8,3oС топлија од околне температуре ваздуха. Вода са већих дубина преко 

100 m загрејава се продором кроз пукотине у Земљи где је загрева магма или због 

вулканизма близу земљине површине. Ако због високе температуре вода прелази у пару и 

избија на земљину површину назива се гејзир (Scott,1995). Термалне воде се користе за 

здравствени туризам, рекреацију, грејање станова, стакленика, улица (Канада, Русија) 

аеродромских полетно-слетних стаза (Русија) и др. 
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Најзначајнији термоминерални извори Старог Влаха и Рашке налазе се код Новог 

Пазара и Прибоја. Станковић и Јовaновић (2006) минералне, термалне и темоминералне 

изворе Србије сврставају у неколико бањских зона, а бање и изворе овог краја у 

Новопазарско–прибојску бањску зону. Осим хидролошке вредности, ови извори имају и 

вишеструке употребне могућности. Велики број термоминералних извора последица је 

снажне геотектонике и вулканизма у геолошкој прошлости. 

 
 ПРИБОЈСКА БАЊА 

 
Прибојска бања смештена је у долини Лима, 4,5 km југоисточно од Прибоја. 

Налази се на висинима од 530 до 550 m. Окружена је планинама, са севера, Црним врхом 

(1283 m), на југу, Лисјом стеном, а на југозападу Побјеником (1423 m). Ове планине 

штите бању од хладних ветрова са севера, док јужни представљају фенски ветар који се 

још назива снегождер (нагло отапа снежни покривач). Богатство шумске вегетације 

узрокује ублажавање дневних и годишњих температурних амплитуда и повећава 

релативну влажност ваздуха. Оваква клима, уз присуство мириса боровине, липе и смреке 

са околних планина, делује умирујуће на посетиоце. Честа је појава магле, што негативно 

утиче на развој туризма. Била је познато лечилиште још у време Римљана и 

средњовековне Србије. Први помен бање, 1153 године, налази се код арабљанског 

географа Мухамеда ас Сарифа ал Идризи. Он је у географској карти света, у виду пописа 

станица на путу од приморја до централних области Балкана, описао Прибој као „мали и 

утврђени град“, који се налази поред Лима. По његовим записима „до Београда на северу 

удаљен пет дана хода“. Он је на карти уцртао град са назнаком Банија и лоцирао га у 

центар данашњег села Бање. У Бањи има више термоминералних извора. Два највећа су 

каптирана. Над главним подигнута је Стара бања са једним базеном. Над мањим 

подигнута су три базена који чине Нову бању. Јачи извор даје 43 l/s, температуре воде од 

37,5°C. Слабији извор даје 15 l/s, док му је температура у базенима 36,5°С. 

Бањска клима и олигоминералне, сумпоровите, благо земноалкалне воде без боје, 

укуса и мириса пружају могућности за балнеотерапију. То се односи, пре свега, на купање, 

јер се, на тај начин, уносе сви значајни елементи у организам. У Прибојској бањи 

заступљена су терапијска лечења оболелих од хроничног ишијаса, гинеколошких 

обољења, повреда насталих оштећењем локомоторног апарата и периферног крвотока, а 

вода која се пије регулише варење и пробаву (Катедра за Балнеоклиматологију, 

Медицински факултет Универзитета у Београду). 
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Прибојска бања удаљена је од Београда 280 km, од Сарајева 200 km, од Подгорице 160 km, 

и од Ужица 90 km. Њена удаљеност од Јадрана није велика, али, због Динарских планина, 

више је изложена континенталним климатским утицајима (Маћејка, 2003). 

 
 НОВОПАЗАРСКА БАЊА 

 
Новопазарска бања налази се на североисточном ободу истоимене котлине. Чине је 

14 извора, издашности до 5 l/s и температуре од 15°C до 52°C. Налази се на око 2 km 

североисточно од Новог Пазара, и 20 km од Рашке, на надморској висини од 504 m, на 

обалама Бањске реке, десне притоке Рашке. Лековито дејство воде сумпоровито киселе 

хипотерме (15oС и хипертерме (47o-55oС) купањем и пијењем, успешно се примењује у 

балнеотерапији. У њој се, од 1957. године, налази Завод за лечење и рехабилитацију 

оболелих од миопатије и неуромиопатије, који 1974. године мења назив у Специјалну 

болницу за лечење прогресивних мишићних и неуролошких болести. У Новопазарској 

бањи сачувани су остаци римских терми, које су ту постојале још у IV веку. У XV веку 

Турци су подигли Старо купатило, које је још увек у употреби. Задужбина је Иса-бега 

Исаковића, припада групи тзв. дуплих амама, другачије званих гитре-амами (Гајић, 2003). 

 
 РАЈЧИНОВИЋА БАЊА 

 
У долини Рајчиновића реке, леве притоке Рашке, око 5 km северозападно од Новог 

Пазара, налази се Рајчиновића бања. Ова бања има пријатну микроклиму и леп природни 

амбијент, што је сврстава у ред омиљеног излетишта локалног становништва. 

Температура изворске воде варира од 30°C до 42°C, док према хемијском саставу припада 

групи алкално-киселих вода. Хидрогеотермални систем Рајчиновића Бање је део система 

Новопазарске Бање. Осим топлих, бања поседује и хладне минералне изворе, што има 

великог значаја у терапеутском смислу. Упоредним коришћењем воде оба извора постиже 

се погодно термичко стање за лечење обољења органа за варење, јетре, жучних путева, 

бубрега и мокраћних канала. Застарела купатила и скромни смештајни капацитети 

представљају ограничавајући фактор развоја туризма у овој Бањи (Ристановић, 2006). 

 
 ЛОКАЛНЕ БАЊЕ 

 
На левој обали реке Поблаћенице налази се минерални извор Крајчиновићи. Од 

Прибоја је удаљен око 20 km југозападно. Налази се на око 500 m н. в, са температуром 
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око 15°C. Припада групи угљено-киселих вода, издашности 0,1 l/s и ph вредности 6,4. 

Најзаступљенији гас у њој је угљен-диоксид, а од радиоактивних елемената повишен је 

садржај радијума. Релативно ниске температуре воде и слаба саобраћана повезаност, 

условили су да извор није, до сада, значајније скренуо пажњу балнеолога (Драговић, 2004, 

Протић, 1995). 

На око 4 km северно од Сјенице, на десној обали Вапе, налазе се извори термалне 

воде Чедово. Леже на надморској висини од 980 m, а на изворској површи, дужине око 

500 m, смештено је 20 извора. Одликује се температурама воде извора између 20 и 26,3°C, 

и издашношћу 22 l/s. Припадају типу гасних извора HCO3-Ca типа укупне минерализације 

0,31 g/l са Ph вредношћу од 7,5. Воде су азотног типа. Два најзначајнија извора Чедова су 

Бањица и Бања. Бањица је већих димензија (дужине 10 m, ширине 8 m и дубине око 1 m) и 

незнатно веће температуре воде (око 26 °С). Издашност овог извора је 2,0 l/s. Бања је 

мањих димензија (5 m дужине и 3 m ширине), а температура је слична као код Бањице. 

Воде оба извора обогаћене су песком и мехурићима гасова, а због температуре воде ових 

извора не мрзну у зимским месецима. Термални извори Чедово, могу се користити у 

лечењу реуматских обољења. Као балнео објекти нису уређени, иако постоје повољни 

природни услови за туристичко активирање (Шабић, Павловић, 2005, Драговић, 2004). 

Термални извори Височке бање су у зони дужине 100 m у кањонској долини 

Великог Рзава. Добили су име по атару села Висока које се налази 38 km северозападно од 

Ариља на н. в. од 620 m. Укупна минерализација износи 0,35 g/l, са значајном 

концентрацијом калцијума, магнезијума и натријума. Температура воде је до 24°C. Воде 

овог извора могу се користити у лечењу реуматских обољења, али није уређена као балнео 

објекат (Ристановић, 2006). 

Тошина бања је локалитет са минералним водама, на левој долинској страни реке 

Приштавице, у близини села Рожанство. Стална температура воде је 17°C, а извире из 

великих дубина. Извори ове воде се налазе на приватном имању, тако да њихов хемијски 

састав и лековито дејство још увек нису испитани. Сматра се да се може користити у 

лечењу кожних обољења. Овим изворима треба посветити пуну пажњу у погледу њихове 

здравствено-лечилишне и туристичке афирмације (Мајсторовић, Мајсторовић, 2002). 

Беловодне терме налазе се у кориту реке Камишине, у близини Мокре Горе, 

недалеко од магистралног пута Ужице–Вишеград. Извор Свети Јован Крститељ спада 

међу 15 високоалкалних вода у свету, док би, по ужој класификацији од Ph вредности 

12,5, била међу првих шест а у Србији, међу бањама је највећег алкалитета. Повољна је за 
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лечење запаљења желудачне слузине, гастритиса, чира на желудцу и дванаестопалачном 

цреву. Такође је добра за пробаву, код запаљења очних капака, због чега је народ назива 

„очна вода“ (Костић, 1983).  

На територији Рашке постоји мањи број извора хладних киселих вода. Ови извори 

доброг су квалитета, али врло мале издашности. То су: кисељак Слатина, у долини 

Рашке, и кисељак Буковци, у долини Дежеве, са температурама воде око 12,5°C 

(Филиповић, 2003). 

 
БИОГЕОГРАФСКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ 

 
Одређени типови климе, земљишта, грађе терена и орографски фактори, утичу на 

формирање природног биљног покривача. Ову регију карактеришу планине средње 

висине, а на вегетацијски склоп највећи утицај имале су жупна клима у котлинско-

долинским крајевима, рељефна рашчлањеност и експозиција.  

Атрактивне и ретке врсте биљака, животиња, лековитих и јестивих дивљих врста 

биљака, животиња од значаја за лов и риболов, као и заштићене врсте за посматрање, са 

веома разноврсним туристичким мотивима, чине овај регион посебно интересантним за 

туристичке посете. Туристи све више захтевају да се уз стандардне туристичке мотиве, у 

туристичкој понуди нађу и атрактивни репрезенти биљног и животињског света. То значи 

да се биљни и животињски свет Старог Влаха и Рашке може наћи у понуди као 

комплементарна туристичка вредност. Највећи број заштићених природних добара, која су 

представљена у табели 9, управо пружају овакве могућности. 

Када се анализира Старовлашко-рашка планинска зона, свакако треба нагласити 

разноликост флоре и фауне, где примат заузима богатство шума, најпре Таре, Голије и 

Златара, затим пашњачка пространства и ливаде којима се карактерише Златибор и једним 

делом Пештер. Овај део најбоље осликавају живописни пејзажи, велике рекреативне 

могућности, делимично развијени туризам, али, са друге стране, и још увек недовољно 

искоришћени еколошки и туристички потенцијали.  

Богатство и разноликост биљног и животињског света погодно је за развој и 

афирмацију екотуризма пошто је ова област права еколошка оаза богата шумским 

плодовима, лековитим биљем и квалитетним водама са богатом ихтиофауном. Треба 

истаћи и изванредне услове за производњу и прераду еколошке хране, прикупљање и 
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прераду лековитог биља, гајење житарица, поврћа, јагодичастог воћа, за фарме и прераду 

меса и млека, гајење живине, рибњаке и сл. 

Табела 9. Заштићена природна добра 

Назив Категорија заштићеног 

природног добра 
Површина (ha) Година проглашења 

Тара Национални парк 19 200 1981. 

Голија Парк природе и Резерват 

биосфере (MAB) 
75 183 2001. 

Шарган – Мокра гора Предео изузетних одлика 3678,23 2008. 

Заовине Предео изузетних одлика 5.593 2008. 

Пештерско поље Резерват природе 3.117,97 2016. 

Клисура Увца Резерват природе 7 543 1995. 

Клисура реке 

Милешевке 
Резерват природе 297 1976. 

Слапови Сопотнице Спомених природе 209,34 2005. 

Стопића пећина Споменик природе 1594 (дужина у метрима) 1976. 

Потпећка пећина Споменик природе 19,60 1953. 

Гутавица (Сјеница) Строги природни резерват 9,54 1965. 

Паљевине (Сјеница) Строги природни резерват 4,50 1965. 

Изнад љутих ливада 

(Голија) 
Строги природни резерват 27,6 1950. 

Јанков камен (Голија) Строги природни резерват 8,50 1957. 

Стабло зеленике 

(Голија) 
Споменик природе 296,34 2009. 

Извор: Амиџић, Красуља, Белиj, 2007. 

 
 ВЕГЕТАЦИЈА 

 
За туристичку валоризацију, биљни свет Старовлашко-рашке области значајан је у 

домену рекреативног и излетничког туризма, и ту се посебно истичу шуме које захватају 

највећу површину. У нижим планинским пределима, око река, простиру се шуме јове, 

врбе и тополе, а у вишим шуме храста, граба, букве, цера, бреза, јавора и четинара. 

У Парку природе, на Голији, налази се око 1100 таксона биљног света, са 

присутним 51 флорним елементом и са најочуванијим заједницама планинског јавора 

(Acer heldreichii) (Гајић, 1989). 
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Што се тиче вегетације у речним долинама и брдовитом делу ове регије, примарна 

вегетација знатно је уништена. Остала је само у мањим комплексима у виду забрана или 

на врло стрмим и неприступачним местима, а комплекс лишћарских и лишћарско-

четинарских шума прашумског типа остао је једино на Голији. Разлог за овакво стање 

јесте крчење шума ради добијања обрадивих површина због чега је дошло до повећања 

ливадско-пашњачких и пашњачких комплекса. 

У овој регији издвајају се следећи типови вегетације: 

 мочварни, претежно око реке Вапе, али и поред других мањих река; 

 ливадско-пашњачки, претежно на Пештеру, Голији, Златибору и другим 

планинама, али се може наћи и у брдском подручју, па и у долинама река; 

 шумски тип вегетације који се простире од најнижих речних долина па до 

највиших планинских врхова. 

 

   Флористички састав мочвара чине шевар тамнозелене боје, који се везује за дубље 

делове бара, трска у плићим, рогоз, барска млечика и др. На прелазу ка површинама које 

се повремено култивишу, срећу се и многе коровске биљке влажних станишта као што је 

мухар. На простору са релативно високим нивоом подземне воде која, у пролећним 

месецима, избија на површину, најчешће се сусрећу оштрица, прољевак, љутић, барска 

млечика и барска перуника (Павићевић, Антоновић, Никодијевић, Танасијевић, 1968). 

У ливадско-пашњачкој вегетацији налазе се три зоне: долинска, брдска и 

планинска. У долинама речних токова и теренима поплављеним при високом водостају, у 

којима се вода задржава у краћем периоду, простире се долинска зона ливада и пашњака. 

Иако се ови терени налазе поред речних токова, представљају суво станиште, јер 

алувијални материјал пропушта воду. Флора ове зоне веома је разноврна, а погодује 

највише испаши стоке. На овом типу пашњака претежно се срећу зубача и камфорне 

траве, са веома развијеним кореном и карактеристичним цветовима. Типични 

представници су боквица, маслачак, хајдучка трава, поповац, млечика, царевац, 

мирисавка, детелина. Један од најзначајнијих типова ливада ове зоне су зубача 

(Cynodonetetuм), трава ливадарка (Poa pratensis), лисичји реп (Alopecures pratensis), 

власуља (Broмus racoмosus) и друге. Друга и трећа зона распрострањене су на брдско-

планинским теренима. Појављују се на различитим надморским висинама, од нижих брда 

па до планинских врхова. Ливаде ове две зоне доминантно су заступљене у планинском 

простору, док су у нижим брдовитим зонама, најчешће, претворене у оранице, и налазе се 
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под шумом. Ливадске заједнице ових двеју зона карактеристичне су за Пештерску 

висораван. По мишљењу Павићевића и др. (1968) заузимају преко 60% површине 

(Љешевић, Обрадовић, Милановић, 2004). Зона златиборских пашњака простире се у 

правцу северозапад - југоисток, од Груде до Муртенице и од подгорине Торника до 

Рудина. Дугачка је око 30 km а широка око 16 km. На Златибору доминира травна 

вегетација пашњака и ливада украшена белим нарцисима и другим цвећем. Пашњаци и 

ливаде на Златибору простиру се по готово читавој таласастој висоравни, заузимајући 

висински појас 900–1.200 m. Пошто леже испод изохипсе од 1.600 m припадају 

претпланинској зони. Доминирање ливада последица је сече четинарских шума и све јачег 

развитка сточарства у овом крају. Биљни покривач представљен је са три основна 

вегетациона типа: пашњаци на сувим, плитким и скелетним земљиштима, пашњаци 

уравњених коса и страна; други тип чине сенокоси, трећи тип чине ливаде удолина, 

депресија, речних долина и суходолица. Посебну атрактивност пружају златиборски 

сувати распоређене на непрегледној и цвећем осутој висоравни која се пружа у виду 

мањих и већих брежуљака. На њима расте око 80 биљних врста, међу којима и врло ретке, 

као што су линцура, јеремичак и нарцис. По флористичком саставу и степену деградације, 

златиборски пашњаци спадају у најслабије пашњаке серпентинске подлоге (Крстић, 1956). 

Јужне стране планине Голије и подгорине обрасле су пространим ливадама и 

пашњацима, пружајући одличне услове за развој рекреативног туризма и сточарства. На 

деловима блажих страна развијени су најразноврснији, најцветнији и најсликовитији 

ливадски и пашњачки екосистеми који предстаљају туристичке дражи планине. 

На Пештерској висоравни доминирају осиромашени пашњаци, са нешто ливада по 

дну котлина и долина, због кречњачке и безводне подлоге, и зато ова висораван има 

карактер планинске степе (Драговић, 2003; Степановић, 1981). 

Шуме имају велику еколошку и туристичку вредност. Као комплементарни 

елемент туристичке привлачности, шуме Старог Влаха и Рашке имају незаменљиву 

рекреативну улогу. Шуме покривају око 30% целокупне територије Старог Влаха и Рашке, 

а многи терени потпуно су обешумљени. Услед ерозивних процеса, неке терене требало 

би поново пошумити. Могу се јасно издвојити зоне простирања појединих шумских 

појасева, па тако на најнижим деловима, поред река и потока, су шуме врбе и тополе које 

граде галеријске шуме. У највећем броју налазе се у долини Ибра, Студенице, Рашке, 

Лима, Милешевке, Бистрице, Вапе и др. У брдовитом делу је појас храста, 400–600 m н. в., 

а гради га станиште цера сладуна, китњака граба, грабића црног јасена. Запажа се, да на 
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Сјеничко-пештерској висоравни нема храстових шума. Изнад храста је појас букве 600–

1.000 m н. в.; на Голији, и преко 1.000 m. Изнад 1.000 m срећу се и мешовите шуме букве и 

јеле, букве и смрче. На Голији се изнад 1.650 m појављују мешовите шуме букве и јеле, и 

то је забележено само на овој планини. Највише терене Голије, Златара, делимично 

Јадовника, заузимају шуме смрче на висинама 1.600–1.800 m. 

На Златибору је заступљен мали број типова шума, са ограниченом 

распрострањеношћу. Проређивањем шума Златибора није умањена заштита од сунчевог 

зрачења, какав је случај на другим планинама. Због тога је њихово терапијско дејство 

изразито. Значај Златибора повећавају привлачни гајеви четинарске шуме, са стаблима на 

растојању 8–20 m, од којих су најзаступљеније шуме белог и црног бора и јеле, а следе их 

храстове, букове и смрчеве. За Златибор је карактеристично да нема густих четинарских 

шума, што га обогаћује естетски и рекреативно, делујући опуштајуће и умирујуће на 

организам човека. Шумске површине Златибора чине комплексни екосистеми у којима су 

најчешће заступљени букова шума, шума храста китњака и црног граба, заједница раките, 

цер, храст, бор, јела. У шумама Златибора најзаступљенија врста је златни бор, по коме 

планина носи име. Пространо шумско богатство ове планине омогућава излетничко-

рекреативни туризам и од несумњиво великог је еколошког значаја.  

Голија је најшумовитија планина Србије, са највећим и најбољим шумским 

комплексима. Повољни услови резултирали су великом разноврсношћу флоре и 

вегетације овог планинског простора. На Голији је заступљено чак 30 терцијарних и 

глацијалних реликтних и ендемичних врста флоре. Најзначајније међу реликтним врстама 

су планински јавор и зеленика. Планински јавор типичан је за флору Голије и 

најочуваније заједнице планинског јавора у Србији. Од ендемита најпознатије су 

Панчићева оморика и мајчина душица. Заступљени су и најкомпактнији и најсложенији 

екосистеми високих економских шума, које на појединим деловима, имају одлике 

прашуме и представљају природни раритет европског значаја. Као последица тога, на 

Голији је одавно издвојен строги природни резерват „Изнад љутих ливада“. Због 

наведених и сличних природних вредности на овом планинском терену установљени су, 

2001. године, заштитни статуси парка природе I категорије и резервата биосфере 

међународног значаја. На овај начин, постиже се еколошка и туристичка промоција и 

популаризација предела, што је у интересу развоја туризма Голије, па и целе 

Старовлашко-рашке области. Ботанички значајна подручја на Голији чине очуване 

лишћарске и лишћарско-четинарске шуме прашумског типа, као и шуме четинара, 
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посебно субалпске смрче. У смрчевом појасу очувале су се тресаве, као специфични и 

осетљиви екосистеми. 

На Пештерској висоравни, у околини Сјенице, налази се резерват Гутавица. 

Представља једину чисту очувану јелову шуму на читавој Пештерској висоравни. Као 

очувана природна реткост, која се разликује у односу на околни оголићени терен, 

представља значајан атрактивни мотив и потенцијал за развој туризма (Драговић, 2004). 

Значајно је и природно налазиште пирамидалног варијетета јеле Паљевине на истоименом 

локалитету изнад Студеничке реке. Представља јединствену природну реткост, како у 

нашој земљи, тако и на ширем европском подручју. Велики потенцијал и атрактивност 

овом делу дају изванредне ботаничке вредности и парковски негован изглед. Туристички 

значај шумских екосистема проистиче из његових пејзажних и рекреативних вредности. 

Рекреативне вредности значајне су за здравствену и туристичку рекреацију. 

Србија је сиромашна четинарским шумама. Територија Таре представља 

непроцењиву и посебну оазу у којој су заступљене готово све аутохтоне врсте четинара. 

Покривена је мешовитим шумама јеле, смрче и букве, као и стогодишњим боровима. 

Позната је као најзначајније природно налазиште Панчићеве оморике која је јединствена и 

представља симбол свих биљних врста којих има више од 1.000. Овај „живи фосил“ често 

називају и „краљицом свих ендемитета Европе“. Специфичну врсту четинара открио је у 

природном станишту, године 1885, Јосиф Панчић, познати истраживач флоре наших 

планина. У Националном парку Тара регистрована је 251 врста гљива из групе 

макромицета (Чолић, 1967) и преко 1000 врста васкуларне флоре (Мијовић, Белиј, 

Красуља, 2011). Вегетацију планине Таре одликује присуство 33 шумске заједнице 

(сврстаних у 4 разреда, 5 редова и 9 свеза) и девет ливадских заједница. Најмаркантније су 

шуме Панчићеве оморике (Piceetuм oмorikae), а ливадске заједнице развијене су као 

секундарне творевине на стаништима различитих шумских асоцијација (Гајић, Којић, 

Караџић, Васиљевић, Станић, 1992). 

На Тари се налази 1000 биљних врста, 34 шумске и 9 ливадских асоцијација као и 

ендемична врста бора, Панчићева оморика и ендем цветница јеремичак, а од познатијих 

истичу се тиса, божиковина, златна папрат и друге. Значај шумских екосистема Таре 

повећава и 20 ендемичних и реликтних врста. Значајније међу њима су Панчићева 

оморика, мечја леска, тиса, божиковина, јеремичак, дерветански различак, божур, плава и 

жута линцура, папрат ребрача, златан, црна чемерика и др. (Бертић, Шехић, Шехић, 2007). 
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Доказ простирања шума на свим висинама представља Полимље, где се могу 

срести шуме храста, букве, јеле, смрче, бора, мунике и молике. Биљне врсте које се по 

свом значају посебно истичу реликтно су налазиште Панчићеве оморике, ендемичне 

биљне врсте црног бора, јеремичка, питомог кестена у кањону Милешевке. Територија 

општине Пријепоље располаже значајним комплексима шума на просторима Златара, 

Јадовника, Озрена и других планинских предела. Најшумовитија планина овог предела је 

Златар, у чијој структури шумских површина доминира смрча (45% укупне површине), 

јела (26%), буква (16%), бор (6%). Златар се одликује разноврсношћу природних пејзажа. 

Спада у ред најшумовитијих планина Србије, због густих четинарских шума у којима 

доминирају састојине смрче. Најбоље је очуван локалитет смрче на Орловачи (Обратов, 

1992). Услед великог распона у надморској висини (од 402 до 1833 m) долази до велике 

разноликости биљног света на микрорегији Ивањице. На присојним странама планина 

више је њива и воћњака, храстове и листопадне шуме, а на осојним су ливаде и пашњаци. 

У долинама река, посебно Моравице, највише је њива, ливада и воћњака, а у новије време, 

све је више малињака. Шумско је благо изузетан потенцијал ове микрорегије; на висини 

до 1.000 m распрострањени су врба, топола, јова, јасен, цер, храст, граб, брест, буква, 

јавор и зова, а на већој од 1.000 m смрча, јела и бор. На овим просторима распрострањено 

је и шумске врсте - леска, дрен, глог, клека и зеленика, а на Голији расте и црвена зова. 

Шуме су богате боровницом, јагодом, малином, купином, рибизлом и различитим врстама 

печурака-вргањ, смрчак, поповача итд. На шумском простору овог краја налазе се два 

резервата природе, један под највишим врхом Голије, Јанковим каменом, а други испод 

Црног врха. Ови резервати представљају мешавину јеле, смрче и букве прашумског 

карактера. Природне знаменитости су и строго заштићене врсте, стабло пирамидалне 

смрче и стабло смрче са кугластом формом круне у делу Дајићке планине. Посебну 

знаменитост представља девет храстова на Палибрчком гробљу (777 m н. в.) изнад 

Ивањице, који, по легенди, симболизују девет браће Југовића. 

Укупна површина под шумом на микрорегији Новог Пазара је 42,3%, што је 

недовољно у односу на биоеколошке карактеристике подручја, а оптимална се процењује 

на 51%. 

Такође и у микро регији Сјенице уочава се недовољност у односу на биоеколошке 

карактеристике, будући да је под шумом 27%. На територији ове шумске управе 

констатовано је 29 значајних врста дрвећа, од којих је 8 на листи реликтних, ретких и 

угрожених врста. У шумском фонду доминира буква, (35% у укупној запремини свих 

врста, и 30% запреминског прираста). У шумама у државном власништву нема довољно 
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зрелог дрвета, због великог учешћа танких стабала, са 55,2%, и само 7,1% дебелих. 

Доминација танких стабала у недовољној мери обезбеђује приоритетне функције шума. 

  
 ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ 

 
Простори диференцирани на различите типове станишта (водена и копнена) 

погодују развоју и опстанку разноврсног животињског света. Све значајније врсте високе 

и ниске дивљачи (вук, медвед, дивља свиња, лисица, куна, јазавац и птице-белоглави суп, 

јаребица, препелица) карактеристичне за Средњу Европу и умерене ширине, могу се наћи 

у овој регији, тако да овај део представља један од значајнијих центара биодиверзитета и у 

смислу фауне.  

На простору Златара, Специјални резерват природе „Увац“ простире се на 7.500 ha 

и на надморској висини 900–1.267 m. Овај крај посебно је познат по белоглавом супу 

(Gyps fulvus), врсти орла лешинара импозантне величине, чији распон крила иде до три 

метра. Просечна тежина орла је 8–9 килограма, а поједине јединке могу достићи и до 11 

килограма. Гнезди се по стенама, храни се лешинама, угинулом стоком и другим крупним 

сисарима, па је познат као чистач природе. Никад не напада живо створење. Територија 

коју настањује еколошки је чиста. Пре двадесет година, ова ретка врста била је пред 

изумирањем. Пожртвованим радом биолога, чувара Националног парка, љубитеља 

природе, локалног становништва и других, повећала се бројност супова од 9 на 66 парова, 

а јединки на 250 до 300, колико их је данас. Данас су стабилне четири колоније ове врсте: 

Просјек код Зворника и Лазе код Љубовије, затим клисура реке Увац, клисура реке 

Милешевке и клисура реке Трешњице (Пузовић, 2000). 

     
Слика 20. Белоглави суп и јато изнад хранилишта  (Фото: Д. Кићовић) 
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Некада је на подручју Копаоника, Голије, Златибора, Таре и Златара био 

распрострањен и тетреб (Tetrao urogalus). Али, у периоду од 1938. до 1954. године услед 

сече шуме ова је врста је значајно смањена па није регистрована. У последњој деценији 

XX века регистровано је певалиште терерба на Тари (од западног предела на Звијезди до 

границе са Златибором), на Каменој гори (између Црног врха и Јабуке), и на Голији на 

локалитету Јанкове колибе (Гачић, Пузовић, Зубић, 2009). 

Специјални резерват природе Увац такође је и једино гнездилиште великог ронца. 

Увац је и једно од три преостала станишта беле кање (Neophron perenopterus) у Србији 

(Пузовић С, 2000). Осим изразитог богатства орнитофауне, истиче се и присуство ретких 

и угрожених врста сисара и друге фауне. Природно чисте воде и акумулација, 

представљају станишта за 11 врста риба, а неки делови су и природна мрестилишта 

младице, поточне пастрмке, језерске пастрмке, клена итд. На простору највиших станишта 

Златара, на високопланинским камењарима, настањују се дивокозе, док срнама погодују 

буково-јелове шуме, где има више траве. Станишта букове и храстове шуме на Златару, 

Јавору, Голији и Јадовнику, постојбине су дивље свиње. Крзнари се срећу на свим 

планинама, претежно у мешовитим и лишћарским шумама, где има обиље хране. Бројност 

планинских вукова последњих година посебно се увећава на подручју Пештерске 

висоравни. 

Фауна птица такође је бројна и разноврсна. Претежно се сусрећу јаребица, фазан, 

дивља патка, а од грабљивица, најчешће соко, јастреб и сова, затим препелица, голуб, 

ласта, дрозд, кос, зеба, креја, детлић, грлица, сеница, чворак, шева и друге врсте. Такође, 

због повољних станишних услова на Тари су заступљене још неке ретке и проређене врсте 

- сури орао, орао змијар и сиви соко (Николић, 2006). Од гмизаваца, најзаступљеније врсте 

су: змије-белоушка, претежно у мочварно-барским и прибрежним језерским деловима 

Полимља и шарка отровница, са веома широким ареалом. Највише их има на нижим, 

добро осунчаним ливадама и пропланцима. Следе веома распрострањени гуштери, и 

ретко, барска корњача (Драговић, 2004). Фауна инсеката бројна је на овом простору и 

настањују четинарске, мешовите, ливадске и пашњачке пределе. Од заштићених врста 

могу се наћи јеленак (Lucanus cervus), алпска стрижибуба (Rosalia alpina), мрка 

стрижибуба (Moriмus funereus), Аполонов лептир (Parnassius apollo), ускршњи лептир 

(Zerynthia polyxena), велики дукат (Lycaena dispar) и друге врсте (Јакшић, 2008). У фауни 

инсеката неизоставно је потребно навести и Панчићевог скакавца (Pyrgoмorphella serbica), 

реликтну врсту коју је нашао др Јосиф Панчић 1881. године. Ареал Панчићевог скакавца 

локализован је на планини Тари (Калуђерске баре, Висока глава, зараван Јавор, атар села 



 

78 
 

Мокра Гора, у околини Вишеградске бање), на источним падинама Златибора (горњи слив 

Црног Рзава, у околини Чајетине) и др. Поред Панчићевог скакавца овај род обухвата још 

шест врста које су распрострањене у Палестини, Курдистану, Источној Африци, на 

Мадагаскару и у Индији (Матвејев, 1978). 

Посебну туристичко-еколошку вредност представља фауна риба. У рекама, 

потоцима и језерима, живи више врста риба, а најзначајнији представници су: младица, 

липљен, мрена, скобаљ, клен, штука и поточна пастрмка. Младица (Hucho hucho) живи у 

чистим планинским рекама које се уливају у Дрину, на подручју од Пештера до Таре. 

Младица има велики спортско-риболовни значај али је сада под режимом ограниченог 

риболова. Велику важност има и присуство липљена (Thyмallus thyмallus) у водама слива 

Дрине, који се сусреће и у Студеници (Симоновић, 2001). Све ове врсте риба су аутохтоне. 

Порибљавањем је унета и калифорнијска пастрмка, али најтраженија је заштићена врста 

поточне пастрмке коју риболовци називају „пегава лепотица“. Живи у брзим и чистим 

водама и може се сматрати еколошким индикатором чистоће слатких вода, јер се, чак и 

при појави мањих загађења, сели узводно. За спортски риболов у неким рекама погодни су 

и сом, шаран, кркуша и друге. Све ово указује на могућност развоја речног и језерског 

туризма, као и на услове за развој риболова (Степановић, 1981). 

Значајнији ефекти у очувању бројности риба могу се постићи ограниченим 

издавањем риболовачких дозвола, строжом применом казнених мера, уклањањем дивљих 

депонија, изградњом риболовачких стаза и пунктова, правилнијим газдовањем 

мрестилиштима и афирмацијом туристичко-спортског одрживог риболова. Важан сегмент 

туристичке делатности може представљати риболовни туризам. У сезони риболова, реке и 

језера посећује већи број, како домаћих, тако и страних туриста-риболоваца. Због тога, 

Србија посвећује посебну пажњу очувању риболовних ревира. 

Тара, као мало која планина, има добре природне услове за ловни туризам, уз добру 

саобраћајну повезаност и основну опремљеност: две ловачке куће и неколико ловачких 

чека. Међутим, фонд дивљачи био је готово уништен током борбених сукоба на овом 

пограничном простору са Босном, па је, 2000. године у читавом ловишту, евидентиран 

знатно смањен број животињских врста. Изузетак су били вукови, чији је број био у 

порасту. Побољшањем услова, национални парк могао би постати организатор овог 

економски најрентабилнијег облика туризма. У последње време Национални парк Тара 

спроводи управљање популацијом дивокозе (Rupicapra rupicapra), као значајне ловне 

дивљачи. Израчунато је да је оптимална површина 9 индивидуа/100 ha; садашње бројно 
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стање износи 380 индивидуа, а економски капацитет је 472 индивидуa (Гачић, 

Лавадиновић, Бједов, Малинић, 2010). Од ситних сисара на планини Тари сусрећемо  

западну подземну волухарицу (Pityмus мultiplex) којој је ова планина једино станиште у 

Србији (Петров, 1992). На Тари се налази и једно од три станишта тетреба ружавца – 

Lyrurs tetrix (преостала два су на Метохијским Проклетијама) a ту је присутна и уралска 

сова – Strix uralensis, која је у Србији позната само са још четири локалитета (Рашајски, 

2000). Туристички локалитет Предов крст, у западном делу Таре, намењен је 

планинарима-излетницима и љубитељима природе и ловног туризма пошто се налази у 

пределу најатрактивније и чисте природе, са најбољим ловиштима на високу дивљач. 

Разноврсност дивљачи, као што су срне, зечеви, лисице, јаребице и вукови, пружа 

основу за развој ловног туризма на Златибору. Најпознатије ловно излетиште је Чавловац. 

Налази се на километар удаљености од Црног Рзава, у пределу дубоких клисура, оштрих 

теренских форми и пространих густих четинарских шума. Гајењу ловне дивљачи погодују 

знатна надморска висина, преко 1.150 m, богатство четинарских шума и изломљеност 

рељефа. Чавловац представља највећи ловни резерват дивљачи као што су: срна, зец, 

лисица, куна, јазавац, веверица и друго. Ту би требало изградити излетничке стазе, 

заклоне од невремена, чеке-осматрачнице и планинарски дом (Николић, 2006). 

Муртеница је такође погодна за лов јер је богата шумама. Поред четинарских, овде 

су заступљене и листопадне шуме. Због дивних предела, нетакнуте природе и богатства 

шума, овај крај представља станиште ретких животиња. На ловиштима Муртенице, 

судећи према ловно-привредној основи, од аутохтоних врста дивљачи има срна и зечева. 

У мањем броју, ту су и љештарке, пољске јаребице и камењарке, а има и вукова који се 

јављају само у пролазу. Торник је такође ловни простор са нешто мање дивљачи од 

Чавловца и Муртенице. Ископани рогови јелена, који се чувају у ловачком музеју у 

Београду, сведоче, да је и ова дивљач ту некад боравила. 

Према фитогеографској подели ово подручје припада највећим делом Илирској 

провинцији: појасу горских и претпланинских белогоричних и црногоричних шума, 

Еуросибирске регије. Само долина Лима и доњи ток Дрине обухватају простор који 

припада Мезијској провинцији и то је најзападније распрострањење Мезијске провинције 

у Србији (Хорватић, 1967). 

У зоогеографском смислу овај простор је место сучељавања три провинције: 

Босанске, Рашке и Српске Евроазијске регије (Хаџи, 1935). 
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ДРУШТВЕНО-ГЕОГРАФСКИ УСЛОВИ  

ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА 
 

Повољан географски положај, обиље воде, богатсво шумама, велика површина под 

пашњацима, саобраћајним комуникацијама кроз речне долине и умерено континентална 

клима пружали су веома повољне услове за насељавање. Током дуге историје 

Старовлашко–Рашке регије коју је историја забележила од неолита насељавала су разна 

племена. Први бројнији су били Дарданци, које су Трачани потиснули, њих потискују 

Илири, који су на овим просторима дуго боравили у добро организованој држави 

(Дубровачки архив). Сви народи остављали су трагове материјалне културе. Тако је 

настала веома богата културно-историјска тековина. 

Од значајнијих антропогених вредности Старог Влаха и Рашке, као мултиетничког 

простора, туристички најатрактивнији су: археолошки локалитети, споменичко, 

уметничко и културно наслеђе. Опште одлике становништва, урбаних и руралних насеља, 

представљају значајне потенцијале и издвајају овај простор као специфичну антропогену 

целину. Поред интересантних насеља, антропогене вредности употпуњују и поједини 

објекти као што су вредни споменици из различитих временских периода и богато 

етнографско наслеђе. Велики број специфичних антропогених туристичких вредности на 

простору Старог Влаха и Рашке, последица су се мешања античких, византијских, 

римских, средњевековних српских, оријенталних и савремених утицаја. Због тога је овај 

простор веома атрактиван за туристе (Драговић, 2004). 

 
 

ПОРЕКЛО И НАСЕЉАВАЊЕ СТАНОВНИШТВА 

 
Мешање народа култура и религија даје основно етничко обележје овом простору. 

Трагови палеолитске културе, и то средњег палеотита, пронађени су на више археолошких 

локалитета, што указује да се на овом простору живело 10.000 година п.н.е. На локалитету 

Радоиња–Кокин брод, пронађени су предмети из каменог доба, а на Пљосној стени 

предмети из гвозденог доба. Предмети од керамике и камена пронађени су и у Ковиљ-

Граду, Гробницама, Дренови, Јабуци, Седобру и Страњанима, и некрополе са хумкама код 

Пријепоља (Павловић, Живковић, 2001; Петровић, 1984).  

Период бронзаног доба, у трајању од 1.500 до 800. године п.н.е, означава период 

великих сеоба народа. Одликује га процес стварања насеља, а становнштво се претежно 
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бавило сточарством и земљорадњом. У овом периоду предмети су углавном изграђивани 

од бронзе. Најзначајнији локалитети из овог доба налазе се у околини Пријепоља, у 

Оровцу, где су пронађени фрагменти античке архитрове греде, саграђене од мермера. 

Значајнији локалитети из металног доба су Нови Пазар и Пљосна стена у нововарошком 

крају (Јанковић, 2007). 

На Златибору нађени су остаци илирске културе у виду орнаменталне керамике, 

који се срећу у пећинама и на стрмим висовима, које су Илири некада насељавали. Они се 

данас називају „градине“ и на Златибору их има три (чајетинска, криворечка и 

шљивовачка). 

Као сведочанства времена римске владавине, истичу се локалитети ,,Градина'' у 

селу Брекову где је било римско утврђење и римски пут од данашње Ивањице према 

Пожеги, долином Моравице. Када су Словени, односно Срби, крајем VI и почетком VII 

века, дошли на простор Старог Влаха и Рашке, затекли су византијско становништво, које 

су потом повукло у планине. Њих су Словени постепено асимиловали. У првој половини 

IX века, ту је створена прва српска држава Рашка, чији је основни етнички слој чинило 

српско становништво. Тада на овом простору и хришћанство постаје главна религија. Из 

српских средњовековних повеља сазнаје се, да је Стара Рашка била релативно густо 

насељена. Међутим, привреда се споро развијала. У малим градским срединама развијала 

се трговина, док се сеоско становништво бавило сточарством, и мање, земљорадњом. 

Манастири и цркве за време Немањића допринели су развоју културе и писмености. 

Интензивнији развој православља почиње стицањем аутокефалности, 1219 године, за коју 

је заслужан први српски патријарх Сава Немањић. Одмах су уследила страдања и борбе у 

ратовима са Византијом, Бугарима, Турцима, са севера Мађарима. Пошто су се на Балкану 

сучељавали интереси тадашњих великих сила Турске и Аустрије, често су ове силе водиле 

ратове на простору који су насељавали Срби. Тако је аустријска војска током Великог рата 

(1683-1699. године) продрла до јужних српских простора (Космет и Македонију), пошто 

се морала повући, са њом са њом се повукло око 37.000 српских породица (око 185.000 

људи-Велика сеоба Срба. (Андрић, 1990). 

После Сеобе, многа насеља опустела су, а потом су их запосели они који су се 

вратили из збегова, као и нови досељеници који су пристизали из Црне Горе и 

Херцеговине. Значајне промене у етничкој структури наступиле су и непосредно после 

догађаја у Првом српском устанку, када је, са Карађорђевом војском, отишао велики број 

породица, а у некадашња српска села доселили су се исламизирани Арбанаси и друге 



 

82 
 

исламизиране породице из околине. Јавља се исламизација становништва, што је условило 

већи природни прираштај због религијских схватања. Данашње муслиманско 

становништво углавном води порекло од Срба, који су због турских зулума, примили 

ислам. Током времена, у Старој Рашкој образовале су се поједине етничке групе, а српско 

становништво разбијено је у четири веће целине: Херцеговци, Васојевићи, Старовласи и 

Рашани. Старовласи захватају цео Моравички крај, са неким селима из Ариљског и 

Златиборског краја, део околине Сјенице и Нове Вароши све до Пријепоља. Данас готово 

да нема Рашана старинаца. Ту је, углавном, досељеничко становништво из Црне Горе и 

Херцеговине. Ипак, нешто овог старог становништва се заджало на Пештеру и у 

Сјеничком пољу 

Бавећи се проучавањем антропогеографских особина Јужних Словена, Јован 

Цвијић, у једном од својих најзначајнијих дела ,,Балканско полуострво и јужнословенске 

земље'', из 1922. године, као посебну групу становништва издваја, старовлашку групу. Ову 

групу, наш истакнути географ, означава као најтипичнијег представника патријархалног 

живота у оквиру ерског варијетета. Као један од битних утицаја на особине становништва, 

Цвијић издваја утицај географске средине, па тако у оквиру старовлашке групе, истиче 

осамљеност. Он наглашава да је осамљеност директна последица изгледа земљишта и 

наводи: „највише пада у очи издвојеност породица и кућа по искрченом земљишту. 

Најближи сусед је скоро увек на другом врху. Ова осамљеност, још потпунија зими и за 

време непогода, утиче на развитак индивидуалистичких осећања, на образовање јаких 

индивидуалитета, на начин мишљења и рада. Друга је последица ове осамљености, коју 

појачава јако испресецан рељеф, велики физички напор, на који су Старовласи приморани, 

да би задовољили свакодневне потребе: кад иду по воду или намирнице, да надгледају 

стоку итд. морају се непрекидно пети и силазити. Физичке последице тога осећају се. 

Људи су мршави, витки и јако мускулозни“. 

Говорећи о њиховим психолошким особинама, певање монотоних и развучених 

песама, повезује са спорошћу у говору и покретима, а лукавство приписује способности да 

„у згодној прилици знају употребити пословице и шале, заплести питања, губити се у 

описивањима, не разумети оно што им се не допада. Са друге стране, њихову 

образованост и жељу за школовањем повезује са чињеницом да ...већина срских 

штампарија из XVI века основане су у ерским областима и старе књиге се код њих 

особито цене, старе и свете косовске књиге“ (Цвијић, 1987). 
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При осврту на Цвијићева антропогеографска проучавања старовлашког краја, 

постаје јасно, зашто је баш на овој територији основана прва српска држава, Рашка, у 

западним изворима позната као Расција. 

 
СТАНОВНИШТВО–ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ И СТРУКТУРА 

 
У Старовлашко-рашкој регији карактеристична је депопулација и већи морталитет 

код срског становништва, док је код бошњачког и муслиманског становништва већи 

наталитет, па се знатно увећава број становника нарочито у градовима, због природног и 

механичког прираштаја. То је у просеку најмлађа популација у Србији. 

На основу пописа, уочава се различитост у погледу повећања и смањења броја 

становника у општинама. Највећи пораст забележен је у микрорегији Нови Пазар, док је 

највеће смањење броја становника приметно за  микрорегију Пријепоље.   

Табела 10. Кретање броја  становника у општинама по годинама 

Општина 1961 1971 1981 1991 2002 2005 2006 2007 2008 2011 

Пријепоље 39.062 44.022 46.902 43.148 41.144 40.438 40.178 39.869 39.843 37.059 

Нови Пазар 58.903 64.326 74.000 76.672 86.401 90.947 92.471 93.859 95.239 100.410 

Бајина 

Башта 
32.379 31.387 30.860 31.193 29.093 28.556 28.315 28.081 27.835 26.022 

Тутин 29.817 29.444 32.779 25.719 30.136 31.182 31.428 31.595 31.724 31.155 

Сјеница 37.151 36.622 35.570 27.606 27.988 28.125 28.048 27.959 27.867 26.392 

Ивањица 34.284 39.233 37.887 36.943 35.381 34.594 34.279 33.878 33.466 31.963 

Ариље 20.008 19.581 20.111 20.567 19.772 19.602 19.443 19.272 19.119 18.792 

Прибој 26.126 35.248 35.200 32.753 30.313 29.447 29.507 28.603 28.122 27.133 

Нова 

Варош 
24.771 22.740 22.523 21.606 19.934 19.213 18.983 18.678 18.333 16.638 

Рашка 29.904 29.367 29.475 28.183 26.877 26.265 26.077 25.809 25.502 24.678 

Чајетина 20.712 19.224 17.098 16.132 15.628 15.509 15.412 15.340 15.273 14.745 

Укупно 

Регија 
353.117 371.194 382.405 360.522 362.667 363.878 364.141 362.943 362.323 354.987 

Извор: Републички завод за статистику Србије, Природно кретање становништва у Републици 

Србији од 1961.  до 2011. године 

Из табеларног приказа (табела 10) о кретању броја становника у последњих шест 

пописних година, евидентан је сталан пад броја становника у микрорегијама Пријепоље, 
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Бајина Башта, Ивањица, Ариље, Прибој, Нова Варош и Рашка. У последњих 20 година 

осим Новог Пазара, једино општина Тутин бележи пораст броја становника.  

За опадање броја становника у наведеним микрорегијама Старог Влаха и Рашке 

има више разлога и сваки је специфичан за одређену средину, док је највећи акценат на 

економским факторима који нису најповољнији у највећем броју ових општина. Осим 

економског фактора, до опадања популације дошло је и као последица ратног окружења, 

нарочито израженог у периоду 1992–1999. године. 

Природно кретање становиништва, односно наталитет, морталитет и природни 

прираштај као његове најзначајније одреднице, неопходно је сагледати и кроз етнички 

састав, а биће анализирано за период од 2002. до 2015. године. 

Евидентна је разлика у природном прираштају по микрорегијама која, у највећој 

мери, долази као последица националне структуре становништва. Општине Тутин (2003. 

године, 19,6 ‰) и Нови Пазар (2005.године, 20,0 ‰) бележе висок природни прираштај. У 

овим општинама, у појединим годинама, он је један од највиших у Европи. С друге 

стране, микрореије Ивањица, Ариље, Прибој, Рашка, Нова Варош, Чајетина, у 

посматраном периоду имају константан негативан природни прираштај. Најнижи 

природни прираштај забележен је у Новој Вароши 2013. године, износио је -10,3 ‰. 

Микрорегија Сјеница има умерену стопу природног прираштаја. На карти природног 

прираштаја Србије видимо,  да три микрорегије Старог Влаха и Рашке, Нови Пазар, Тутин 

и  Сјеница припадају ретким подручјима која карактерише позитивна стопа прираштаја. 
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  Најбољи пример на који начин национални састав становништва и природни прираштај 

утичу на демографску слику појединих микрорегија Старог Влаха и Рашке, може се 

видети кроз старосну пирамиду микрорегије Рашке и Тутина. 

 

Графикон 3 и 4. Старосне пирамиде Рашке и Тутина по попису 2002. година 

Извор: Републички завод за статистику, Статистички годишњак 2003 

 

Према графичком приказу старосне пирамиде за микрорегију Рашка (већинско 

становништво Срби, негативна стопа прираштаја), уочава се неправилан облик, будући да 

је већи број лица у старијим старосним групама старосна граница, па је тако најмање 

младог становништва, а највећи проценат заузимају особе старе 45-75 година. На основу 

тога је и висок индекс старења који, са своје стране, увећава и просечну старост 

становништва. Мушко и женско становништво процентуално је једнако заступљено у 

свим старосним категоријама. Старосна пирамида за општину Тутин (већинско 

муслиманско и бошњачко становништво, висока стопа прираштаја) има правилнији облик, 

који подразумева, да је у највећем броју заступљено младо и зрело становништво, док се 

број становника при врху смањује, будући да је тај врх резервисан за старију популацију. 

То је последица сталног позитивног природног прираштаја, који од 2002. до 2009. године, 

прелази 10 ‰. Као логична последица свих ових параметара, јавља се и низак индекс 

старења, а самим тим, и просечна старост. Мушка и женска популација присутне су у 

релативно једнаком проценту. 
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Полно-старосна структура На основу података о полној структури становништва, 

мушка и женска популација присутне су у готово једнаком проценту, са малом предношћу 

на страни женске популације, што се види у табеларном приказу (Табела 12). Када се 

анализира старосна структура, младо (0-19 година) чине 20% укупног становништва. Нови 

Пазар, са 30% младих, представља општину са највећим бројем младог становништва. 

Зрелом становништву, односно активном и радно способном, припада 70% од укупног 

броја становника. Највећи број зрелог становништва бележи се у Новом Пазару и Тутину 

и томе у прилог иде убрзан процес модернизације и урбанизације. Старија популација 

најзаступљенија је у општинама Бајина Башта, Сјеница и Ивањица, где је водећа грана 

пољопривреда, и то су општине, у којима је највећи број пољопривредног становништва, 

где су процеси урбанизације и модернизације успорени и где су села често изолована од 

града и где су непроходни или лоши путеви. 

Табела 12. Полна и старосна структура по општинама, према попису из 2002. године 

Општине  мушко женско 0-14 15-64 од 65 

Пријепоље  20.416 20.772 7.955 27.959 4.995 

Нови Пазар  42.502 43.494 21.219 56.410 7.420 

Бајина Башта  14.567 14.584 4.431 19.583 5.043 

Тутин  14.838 15.216 8.246 19.201 2.076 

Сјеница  13.975 13.995 6.166 17.938 3.423 

Ивањица  17.868 17.577 5.591 23.706 5.881 

Ариље  9.779 10.005 3.322 13.196 3.216 

Прибој  15.062 15.315 5.105 21.369 3.683 

Нова Варош 9.937 10.045 3.102 13.590 3.197 

Рашка  13.451 13.533 4.131 17.958 4.733 

Чајетина  7.756 7.872 2.288 10.005 3.180 

Укупно Регија 180.151 182.408 71.556 240.915 46.847 

       Извор: Републички завод за статистику, Статистички годишњак 2003 

 Према попису из 2011. године измењена је полна структура у односу на стање из 

2002. године. Мушко становништво заступљеније је од женске популације (Табела 13). 

Приметан је пад код младог (до 14 година) и зрелог становништва (од 15 до 64 године), 

док је број зрелог становништва у порасту. Изузетак чини општина Тутин, где је број 

младог и зрелог становништва већи него у 2002. години. 



 

88 
 

Табела бр. 13. Полна и старосна структура по општинама, према попису из 2011. године 

Општине  мушко женско 0-14 15-64 од 65 

Пријепоље  18.551 18.508 6.070 25.189 5.798 

Нови Пазар  49.984 50.426 24.800 66.735 8.875 

Бајина Башта  26.022 12.990 3.548 15.555 4.883 

Тутин  16.114 15.041 8.195 20.427 2.533 

Сјеница  13.434 12.958 5.575 17.304 3.513 

Ивањица  16.081 15.882 4.398 21.721 5.844 

Ариље  9.316 9.476 2.791 10.718 3.221 

Прибој  13.410 13.723 3.546 18.906 4.678 

Нова Варош 8.274 8.364 2.040 9.417 3.394 

Рашка  12.376 12.302 3.487 16.615 4.576 

Чајетина  7.294 7.451 1.902 9.656 2.441 

Укупно Регија 190.856 177.121 66.352 232.243 49.756 

            Извор: Републички завод за статистику Србије; Статистички годишњак 2012 

Највећи индекс старења забележен је у општинама Бајина Башта, Ивањица, 

Ариље, Нова Варош и Рашка, са индексом већим од 100, па је пропорционално томе, у 

овим општинама највећа и просечна старост, са преко 40 година. Млађе генерације одлазе 

јер нема повољних услова за економски развој. Неповољни услови за запошљавање, 

нарочито у погледу женског становништва, неадекватна здравствена заштита и 

немогућност школовања, још неки су од разлога миграција и смањења броја становника, и 

увећања просечне старосне структуре. Микрорегије Тутин и Нови Пазар, сходно старосној 

структури, бележе најмању просечну старост, а самим тим, и најнижи индекс старења. 

У односу на попис из 2002. године, уочава се тенденција пораста просечне 

старости становника у овим микрорегијама, па и индекса старења. У процесу демографске 

транзиције, због смањења природног прираштаја који је евидентан у готово свим 

микрорегијама, сем у Новом Пазару, Тутину и Сјеници, као и због промена у старосној 

структури становништва, смањује се број младих, а повећава број старих особа. Старење 

популације доводи до низа здравствених, социјалних, економских, и других проблема 

Према параметрима којима се утврђује гранична старосна вредност, све микрорегије овог 

краја прелазе граничну вредност, па се становништво сматра старим. Микрорегије које су 

близу те граничне вредности су Нови Пазар и Тутин. 
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Табеле 14. Просечна старост становништва и индекс старости; попис из 2002. и 2011. године 

Општине 
Просечна 

старост 

Индекс 

старења 
Општине 

Просечна 

старост 

Индекс 

старења 

Пријепоље  38,35 76,79 Пријепоље  40,10 79,03 

Нови Пазар  33,19 39,79 Нови Пазар  33,50 39,81 

Бајина 

Башта  
42,51 121,02 

Бајина 

Башта  
43,00 121,80 

Тутин  30,53 30,38 Тутин  32,10 32,25 

Сјеница  35,83 59,49 Сјеница  37,00 61,53 

Ивањица  41,89 109,13 Ивањица  43,10 111,53 

Ариље  41,14 101,58 Ариље  42,00 102,05 

Прибој  40,56 95,88 Прибој  42,90 100,59 

Нова Варош 42,68 122,17 Нова Варош 44,80 123.85 

Рашка  41,99 114,86 Рашка  43,00 116,98 

Чајетина  43,88 137,5 Чајетина  44,20 149,71 

     Извор: Републички завод за статистику Србије,  Статистички годишњак 2003. и 2012. 

 

Структура становништва по актиности и делатности. На основу табеле 15.     

и у корелацији са свим претходним параметрима, највише запосленог становништва има 

општина Нови Пазар, како у државном сектору, тако и међу лицима која самостално 

обављају делатност. Најмање запослених бележе општине Нова Варош и Тутин. 

Пропорционално укупном броју становника, највише пољопривредног становништва и 

највеће учешће имају општине Ивањица (4,1 %), Сјеница (3,9 %) и Тутин (2,6 %). У овим 

општинама, због састава и структуре земљишта, становништво се највише бави 

сточарством. Више од половине укупног броја пољопривредног становништва ове три 

општине чине жене. С друге стране, најмањи проценат пољопривредног становништва 

имају општине Прибој (0,1 %) и Нови Пазар (0,3 %). 
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Табела 15. Активно и издржавано становништво, те учешће пољопривредног становништва у 

укупној популацији у општинама Старог Влаха и Рашке по попису из 2002. године 

Извор: Републички завод за статистику; Статистички годишњак 2003.  

Образовна структура у општинама Старог Влаха и Рашке, највећи проценат 

становника је са средњом стручном спремом (36%), а затим, са основном школом (31%). 

Општине које имају највећи број становништва са овом стручном спремом су Пријепоље 

и Нови Пазар. Неписмено становништво у регији учествује са 9%, а општине у којима је 

оно најбројније, пропорционално укупном броју, су Сјеница 11,82%, Тутин 11,27 %  и 

Ивањица 8,6%. У овим општинама највише неписмених има међу женском популацијом, 

где тај број неписмених споро опада, а разлози за то су у изолованом животу на селу, 

традиционалном схватању улоге жене и односа према половима. Најнеповољнија 

образовна структура становништва је у општини Сјеница, а најповољнија у општини 

Прибој, где се бележи најмањи степен неписменог становништва. Становништву са 

вишом и високом стручном спремом припада 6%, највише у општинама Нови Пазар и 

Прибој. Општина Прибој бележи најдинамичнију урбанизацију и еманципацију, како 

женског, тако и мушког становништва, па је ту и најмање неписменог женског 

становништва. 

 

 

Општине  Активно 

становн. 

Лица са 

личним 

приходом 

Издржавано 

становн. 

Укупно 

пољоп. 

становн 

Активно 

пољоп. 

становн. 

Издржавано 

пољопри. 

становн. 

% 

пољопри. 

становн. у 

укупном стан. 

% 

пољопри. 
становн. у 
активном 

стан. 

Пријепоље  12.369 7.524 15.752 3.283 2.331 952 7,9 26,5 

Нови Пазар  23.987 10.466 39.141 8.272 4.889 3.383 9,6 34,4 

Бајина 

Башта 
12.265 4.672 9.846 6.688 4.901 1.787 22,9 54,5 

Тутин  7.273 2.786 15.775 6.061 4.245 3.816 26,7 83,3 

Сјеница  9.916 3.245 11.905 8.539 5.079 3.460 30,5 86,1 

Ивањица  16.729 5.489 10.868 8.691 6.548 2.143 24,6 51,9 

Ариље  8.357 3.185 6.323 5.317 3.535 1.782 26,9 63,6 

Прибој  8.077 5.620 11.771 1.996 1.343 653 6,5 24,7 

Нова Варош 6.507 4.138 6.924 2.227 1.447 780 11,2 34,2 

Рашка  8.686 5.930 9.357 1.365 1.052 313 5,1 15,7 
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Табела 16. Становништво старије од 15 година према стручној спреми по попису из 2002. године 

Општина  укупно 
Без 

школе 

1-3 

разреда 

4-7 

разреда 
ОШ СШ ВСС ВС 

Пријепоље  33.233 2.460 838 4.212 9.754 13.465 1.138 998 

Нови Пазар 64.777 5.681 692 5.667 23.595 22.584 1.731 2.231 

Бајина 
Башта 

24.722 2.539 831 5.169 6.609 8.166 721 580 

Тутин  21.808 2.458 338 3.564 9.004 5.139 486 418 

Сјеница  21.804 2.578 536 3.467 6.695 6.730 552 623 

Ивањица  29.854 2.409 982 5.843 9.139 9.788 791 717 

Ариље  16.462 1.086 590 2.807 4.545 6.325 490 471 

Прибој  25.272 1.718 407 2.478 6.510 11.939 1.001 944 

Нова Варош 16.885 1.357 572 2.654 4.903 6.125 611 483 

Рашка  22.850 2.480 707 3.550 4.864 9.071 783 852 

Чајетина  13.340 1.324 458 2.592 3.613 4.516 426 324 

Извор: Републички завод за статистику, Статистички годишњак 2003. 

Према пописима из 2002. и 2011. године, на простору Старог Влаха и Рашке, 

највећи проценат у етничкој структури становништва чине Срби-око 60% док значајну 

популацију чине и Бошњаци и Муслимани.  

Табела 17. Етничка структура становништвапо попису 2002. године 

Општине  Срби  Црногорци  Југословени  Албанци  Бошњаци  Муслимани  Роми  Остали  

Пријепоље  23.402 271 97 10 13.109 3.812 144 8 

Нови Пазар 17.599 109 136 129 65.593 1.599 69 41 

Бајина Башта 28.707 69 44 2 1 7 / 4 

Тутин  1.299 20 17 6 28.319 223 6 4 

Сјеница  6.572 23 25 11 20.512 659 3 12 

Ивањица  35.021 68 32 / / 6 33 6 

Ариље  19.503 44 59 / / 9 55 3 

Прибој  22.523 432 99 13 5.567 1.427 / 11 

Нова Варош 18.001 73 113 2 1.028 502 / 4 

Рашка  26.460 79 77 1 1 12 119 10 

Чајетина  15.489 42 16 - - 7 - 74 

Укупно регија 214.576 1.230 714 174 134.130 8.263 431 173 

   Извор: Републички авод за статистику, Статистички годишњак 2003. 
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 Према попису из 2002. године Срби чине већину у микрорегијама Пријепоље (56,9%), 

Бајина Башта ( 98,6%), Ивањица (98,9%), Ариље (98,6%), Прибој (74,3%), Нова Варош 

(90,2%) и Рашка (98,4%) и Чајетина (99,1%). Бошњака и муслимана највише је у 

микрорегијама Нови Пазар (77,7%), Тутин (94,7%) и Сјеница (82,7%), Од осталих 

етничких група, у одређеном проценту, присутни су Црногорци (највише у Прибоју (1,4%) 

и Новом Пазару (0,1%)), Југословени у Новом Пазару  (0,1%), Роми у Пријепољу (0,4%) и 

Албанци у Новом Пазару (0,1%). 

Табела 18. Етничка структура становништва по попису 2011. године 

Општине  Срби  Црногорци  Југословени  Албанци  Бошњаци  Муслимани  Роми  Остали  

Пријепоље  19.496 89 47 18 12.792 3.543 244 17 

Нови Пазар 16.234 312 67 202 77.443 4.102 566 312 

Бајина Башта 25.638 43 17 8 1 3 9 8 

Тутин  1.090 16 4 29 28.041 1.092 67 8 

Сјеница  5.264 15 10 29 19.498 1.234 93 40 

Ивањица  31.507 24 7 13 - 8 29 12 

Ариље  18.407 22 - 2 4 2 10 9 

Прибој  20.582 119 36 3 3.811 1.944 32 26 

Нова Варош 14.899 31 37 3 768 526 3 10 

Рашка  24.135 45 7 12 - 8 202 6 

Чајетина  14.440 36 5 - 2 3 1 45 

Укупно регија 191.692 752 237 319     

      Извор: Републички завод за статистику, Статистички годишњак 2012. 

Врло сличне податке добијамо анализирајући табелу 18. Срби чине већину у 

микрорегијама Пријепоље (52,6 %), Бајина Башта ( 98,5 %), Ивањица (98,6 %), Ариље 

(97,9 %), Прибој (75,8 %), Нова Варош (89,5%) и Рашка (97,7 %) и Чајетина (97,9 %)  . 

Бошњака и муслимана највише је у микрорегијама Нови Пазар (81,2%), Тутин (93,5%) и 

Сјеница (78,5%), Од осталих етничких група, у одређеном проценту, присутни су 

Црногорци (највише у Прибоју (0,4%) и Новом Пазару (0,3%)), Југословени (Нови Пазар  

(0,06 %) и Пријепоље), Роми (Пријепоље (0,7 %) и Нови Пазар (0,6 %)) и Албанци (Нови 

Пазар (0,2%)). 
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НАСЕЉА 

 
У Старовлашко-рашкој регији насеља су формирана знатно више по котлинама 

него у крашким пољима. Насеља су најчешће подигнута поред реке, обода долина, 

котлина и крашких поља, на контакту различитих привредних површина. Села су 

претежно сточарско-ратарска са мањом мануфактурном производњом млека и млечних 

производа. Индивидуални пољопривредни произођачи још се баве разним занатима 

(тесари, столари, бачвари (пинтери), ковачи, ткаље, плетиље и друго). Градови су 

полифункционални, са доминантном индустријском, саобраћајном, образовном, 

спортском, туристичком функцијом. Села су разбијеног типа „Старовлашки тип“ или како 

га Цвијић назива (ибарски или џематски тип) док су градови са национално мешовитим 

становништвом подељени на Махале. Села нагло губе становништво, одласком у градове, 

иностранство и повећаним морталитетом. Градови са већинским бошњачким и 

муслиманским живљем су се увећали. Куће на селу су некада прављене традиционално, са 

кровом на четири воде“, од аутохтоног материјала (камена и дрвета), изванредно 

прилагођене за екстремне климатске услове. Данас се мало тако гради, користе савремени 

грађевински материјали (блокови) већина без спољне изолације, па се зими тешко загрева 

и због велике влажности нарочито у кухињи, где се ложи и кува ствара кондезована влага 

и буђ на зидовима. Градови се често изграђују стихијски без планова са кривудавим уским 

улицама, оријенталног типа са вишеспратницама. Већа насеља су: Пријепоље, Рашка, 

Нова Варош, Бајина Башта, Прибој, Ивањица, Сјеница, Чајетина, Ариље, Тутин и Нови 

Пазар. 

 
АРИЉЕ 

 
Ариље је мали град Западне Србије, лоциран у Ариљској котлини композитне 

долине Голијске Моравице. Насеље је настало у другој половини десетог века на римском 

путу од Пожеге до Ивањице. Првобитни назив му је био Моравица, избеглица из Ларисе 

(Грчка) доносе мошти Светог Ахилија, по коме је насеље названо. Насеље је суочено са 

вишедеценијским сталним опадањем броја становника и негативним природним 

прираштајем. Становништво насеља налази се у процесу демографског старења, а сеоско у 

процесу дубоког старења. Овај брдско-планински крај налази се на надморској висини 

330–1.382 m, а само Ариље, као административни центар микрорегије, лежи на 

надморској висини од 342 m, на самом ушћу Рзава у Моравицу. Највећи део Ариљске 

привреде чини приватни сектор. Доминантне гране су пољопривреда и прерада 
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пољопривредних производа, текстилна индустрија (са заштићеним жигом квалитета 

Ариљски текстил), прерада дрвета, металопрерада. Ариље је богато чистим рекама, што 

погодује гајењу рибе, па је на територији општине изграђено више рибњака за производњу 

рибље млађи, поточне и калифорнијске пастрмке. Почетком XX века занатство и 

воћарство бележе појачан развој. У воћарству доминира производња малине („црвено 

злато“) која је економски најзначајнији производ пољопривреде. Производња малине у 

овом крају чини трећину укупне производње у округу, па, захваљујући томе, ова општина 

остварује суфицит у спољнотрговинској размени. У Ариљу готово свако домаћинство 

бави се производњом Ариљског „црвеног злата“. Око 5.000 „фабрика под отвореним 

небом“ произведе у овој микро регији око 20.000 t малине годишње. Такође, по 

производњи и квалитету, истичу се и производња боровнице, шљиве и јабуке па је 

изграђен већи број хладњача. Због велике конкурентности са околним туристичким 

местима и богатом понудом (Дивчибаре на северу, Голија на југу, Златар на југозападу, 

Златибор на западу и Тара на северозападу), укупно учешће микрорегије Ариље у 

туристичком промету округа је око 1% (www.arilje.org.rs). 

Велико природно богатство представљају бистре планинске речице и потоци који 

пресецају територију целе микрорегије, што је погодно за водоснабдевање. Такође треба 

поменути и њихов хидроенергетски потенцијал, систем за водоснабдевање Рзав у Ариљу, 

снабдева водом за пиће око 300.000 становника у пет општина Србије (Ристановић, 2006). 

Последњих година, број туриста и ноћења је повећан, а као идеална места за одмор 

и рекреацију истичу се мотел Млинарев сан до кога се стиже пешке, удаљен 2 km од 

центра. Узводно од насеља на Рзаву се налазе плаже; Боса нога, Соњине чари, Уски вир и 

Урјак, Градска плажа, Жута стена, Зелена плажа, Шевељ. У последње време истичу се 

активности Регионалне туристичке организације Западне Србије на обједињавању 

туристичке понуде региона. 

Од културно-историјских знаменитости општине Ариље, најзначајнија је Црква 

Светог Ахилија из XIII века, задужбина краља Драгутина Немањић. За варошицу је 

проглашена указом кнеза Милана Обреновића, 23. октобра 1880. године. Народна 

библиотека носилац је активности из области културе. У оквиру ње налазе се општинска 

библиотека, биоскоп, градска галерија, лист Ариљски хоризонти и КУД Ариље. Ариље је 

прву читаоницу добило 1895. године, па се та година узима као година оснивања 

библиотеке (Ристановић, 2006). 
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БАЈИНА БАШТА 

 
Бајина Башта смештена је на десној обали Дрине, испод обронака Таре на 

надморској висини од 257 m. Највећим делом лежи на речној тераси. Површина 

микрорегије је 673 km2, на њеној територији се налази 37 насеља. Према попису из 2011. 

године, насеље има 9.148 становника. У последњој деценији бележи се пад у броју 

становника. Због својих повољних климатских карактеристика и умерено континенталне 

климе, некада периферни и полузатворени регион, временом је постао значајан центар 

шумарства, електропривреде и туризма.  

За Бајину Башту традиционално се везује производња квалитетних сорти дувана. 

Од воћних врста најзаступљенија је шљива, која је, у исто време, сировинска основа за 

производњу више врста ракије, међу којима је најпознатија Бајинобаштанска клековача 

која има заштићено географско порекло. Оно што насељу даје препознатљив карактер јесу 

природна богатства, међу којима су највећа река Дрина и планина Тара. Река Дрина 

посебно је значајна због свог хидроенергетског потенцијала. Према мишљењу стручњака, 

на реци Дрини могуће је подићи више хидроцентрала. (Станковић, 2012). 

Ужу и ширу околину Бајине Баште карактеришу природне вредности као и 

културно историјске особености. У туристичком смислу, најизразитије и најзначајније 

вредности овог краја су планина Тара са националним парком, река Дрина са кањоном и 

акумулационим језерима Перућац и Заовине, река Година (дуга 365 m од извора до ушћа у 

Дрину), док се од културно-историјских споменика издваја Манастир Рача, црква брвнара 

у Дубу, Солотуски град и археолошки локалитети. Богату туристичку инфрастуктуру чине 

хотели „Дрина“, „Вила Дрина“, мотели и приватан смештај у граду уз врло добру 

саобраћајну повезаност. Велика разноликост понуде којом се истиче Бајина Башта 

омогућава да се туристички капацитети користе преко целе године, комбинујући 

излетнички, сезонски, пословно-конгресни и спортски-рекреативни туризам. 

Континентално-планински климатски услови посебно су погодни за опоравак и лечење 

бронхијалне астме, хроничног бронхитиса, анемије и других болести. Деценијама је овај 

крај био познат по чамовом дрвету-јапији (јапија дрвена грађа-турцизам) са Таре, 

дринским сплаварима и чувеном дувану Бајиновцу (www.taradrina.coм). 

 

 



 

97 
 

ИВАЊИЦА 

 
Овo насеље смештено је у планинско-котлинском делу југозападне Србије, на 

надморској висини од 468 m. Окружена је планинским венцима Голије, Јавора, Мучња, 

Чемерна и Радочела. Микрорегија Ивањице, од нове административне организације 

године 1992, није више део Ужичког региона, већ је, стварањем округа, постала део 

Моравичког округа са општинама Лучани, Чачак и Горњи Милановац, са седиштем у 

Чачку. Микрорегија Ивањице део је Старовлашко-рашке регије. Насеље Ивањица, 

смештено у долини реке Моравице, представља административни, привредни, културни, 

школски и здравствени центар. На укупној површини од 1.090 km2, као шеста општина по 

величини територије у Србији, броји 48 насељених места. Карактерише их велика 

површина и низак природни прираштај (Ристановић, 2006). 

 

 

 Слика 21. Ивањица                                              (Фото: Д. Кићовић) 

 

Налази се 220 km јужно од Београда и 42 km од Пожеге (где је и најближа 

железничка станица). Повезана је са Чачком путем преко Гуче и Драгачева и са Сјеницом 

преко Јавора. 
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Према подацима са последњег пописа становништва, у Ивањици је живело 11.715 

становника. Микрорегија Ивањица има неколико рудних налазишта, једно од њих је 

рудник антимона на Глијечи и рудник Лиса. У Рашчићима је мајдан кречњака који се 

користи за изградњу путева и градњу објеката, а налазиште камена филита у месту Маће, 

познатијег као маћански камен користи се као кровни покривач. 

На основу националног дохотка по секторима привређивања и броја запослених по 

привредним секторима, економија микрорегије Ивањица ослања се на прерађивачку 

индустрију, прераду дрвета и изградњу монтажних кућа. Пољопривреду карактерише 

екстензивни тип и условљена је специфичним рељефом и микроклимом. Захваљујући 

својим природним карактеристикама, овај крај има повољне услове за гајење култура које 

успевају на вишим надморским висинама, попут јечма, овса, хмеља и хељде. Ивањички 

крај је познат је и по производњи кромпира, па су површине под овом културом највеће. 

Доминантна грана пољопривреде је сточарство. Велике површине под ливадама и 

пашњацима представљају идеалне услове за гајење крупне и ситне стоке (говеда и оваца). 

 
 

Слика 21. Мајдан у Рашчићима     (Фото: Д. Кићовић) 

 

Ивањица је још тридесетих година XX века проглашена за бањско и климатско 

место, а седамдесетих година, почиње да се развија и сеоски туризам. Туристичку 
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атрактивност Ивањице, свакако чини богатство природних и културних ресурса, дуга 

историја и традиција, специфичност идентитета бројних локација. Тако микрорегија 

Ивањице има могућност развоја свих видова туризма, почев од здравственог, преко 

сеоског, спортског, ловно-риболовног, излетничког, конгресног, манифестационог итд. 

Ивањица је проглашена и ваздушном бањом 2000. године, а пре проглашења село Кушићи 

заузимало је приоритетно место. Туристичку атракцију представља водопад на Моравици, 

висине 9 m и ширине 16 m. Настао је изградњом бране за потребе хидроцентрале. Налази 

се поред централног градског парка. 

Када се говори о културним знаменитостима, неизбежно је поменути манастир 

Светих Архангела, цркву Светог Николе, манастир Преображење, црква Светих цара 

Константина и царице Јелене, цркве-Светог Саве, Светог Архангела Михаила, Светог 

Илије, Светог Великомученика Георгија. Симбол Ивањице представља камени једнолучни 

мост, по својој величини јединствен на Балканском полуострву. У Ивањици је 1911 

године, пуштена у рад хидроцентрала (седма у Србији). У центру града налази се 

Споменик револуције (борцима Другог светког рата), као и споменик Драгољубу Дражи 

Михајловићу (преко пута цркве Светих цара Константина и царице Јелене) (Ристановић, 

2006). 

Дом културе Ивањица и Библиотека ,,Светислав Вуловић'' представљају носиоце 

културних активности у оштини Ивањица. У оквиру Дома културе, налазе се биоскоп са 

великом позорницом где се повремено одржавају биоскопске и позоришне представе и 

концерти, затим аматерски драмски студио и фолклорни ансамбл. Библиотека поседује 

око 50.000 књига. 

 
ПРИЈЕПОЉЕ 

 
Микрорегија Пријепоље, налази се на простору средњег Полимља, на тромеђи 

Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине. Микрорегија има површину од 827 km2. 

Припада брдско-планинском крају са просечном висином од 1.200 m. Највиша тачка је 

Јадовник (Катунић), планинским венцима Јадовника, Златара, Побијеника. Има повољан 

туристичко-географски положај и добро је саобраћајно повезана са афирмисаним 

природним и културно историјским вредностима градова и планинским туристичким 

центрима Србије и Црне Горе. Клима је умерено континентална са локалним променама 

које изазива утицај геоморфолошких облика. Овакву климу град има због подједнаке 

удаљености од Јадранског мора (140 km), односно маритимне климе, и Панонске низије 
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(160 km), односно континенталне климе. Налази се у троуглу развијених планинских 

туристичких центара, на половини магистралног пута Београд–Бар. Насеље је смештено 

на раскрсници старих караванских путева који су и данас у функцији. Први пут се помиње 

у писаним изворима године 1334, као трг манастира Милешеве, и то у уговору за трговину 

сољу из Дубровника за Пријепоље. Пријепоље се развило као друмско насеље на 

караванском путу Дубровник–Рас што је, са своје стране, допринело његовом културном и 

привредном развоју. На територији општине Пријепоље налази се 80 сеоских насеља и 

једна варошица. По последњем попису становништва, Пријепоље је имало 37.059 

становника. Процеси деаграризације и депопулације села, као општа карактеристика 

старовлашко-рашког краја, захватили су већину села у микрорегији. Једина варошица је 

Бродарево и чини је 25 села (Драговић, 2004). Осим миграције младог становништва, као 

главни фактор депопулације, ту су и велика удаљеност села од Пријепоља, путевима који 

су у веома лошем стању, често непроходним у зимским месецима. Приградска насеља 

физиономски срастају, па тако представљају јединствени део града. Окосницу привредног 

развоја општине Пријепоље чине: хемијска индустрија ,,Синтелан'', сектор текстилне 

индустрије ТК ,,Љубиша Миодраговић'', ,,Јасен – Бродарево'', ,,Ирис'', фабрика обуће 

,,Лимка'' (Фемић, 1999). 

Као носилац културе пријепољске микрорегије, истиче се Дом културе, задужен за 

промоцију и развијање културно-уметничког стваралаштва (позоришна, ликовна, филмска 

и музичка уметност), Музеј Влада Дивца, ту је и Ансамбл народних игара и клуб ,,Свети 

Сава'' који се бави српском традицијом и културом и издавањем часописа ,,Савиндан''. 

Пријепоље има богато културно-историјско наслеђе, са остацима различитих култура, 

почев од Римског доба, па споменици културе представљају велики потенцијал, како у 

културном, тако и у туристичком смислу. Својим значајем, истичу се манастир Милешева 

(споменик културе од изузетног значаја), манастир Куманица (споменик културе), 

некропола Коловрат (споменик културе од великог значаја), зграда Градског музеја, Сахат 

кула, Ибрахим-пашина џамија, католичка црква, Меморијални центар Бошко Буха, 

Споменик палим јунацима у ратовима 1912–1918, споменик 4. децембар. Од природних 

знаменитости, издвајају се Златар, Камена гора, Сопотница, Тичије поље (Милаковићи), 

Јабука, Бабине, река Лим, кањон Милешевке. Од етно-социјалних знаменитости су 

гастрономија, ту су обичаји и фолклор (www.turizaмprijepolje.org.rs). 
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ПРИБОЈ 

 
Прибој је најмлађе насеље у Полимљу, смештен у левкастом проширењу Лимске 

котлине, окружено планинма Побијеник и Црни Врх. Граничи се са микрорегијама Рудо и 

Чајниче у Босни и Херцеговини и Пљевљима у Црној Гори. Насеље је на од 385 m н.в, а 

површина општине је 553 km2 и састоји се од 33 насеља. По попису из 2011. године, 

општина има 27.133 становника. Планински рељеф доминантан је на територији општине 

и дисециран је долинама река Лим, Увац и њиховим притокама.  

Нема поузданих података кад је Прибој настао, али се сматра да су га подигли 

феудалци ширећи своју власт и државу према Босни. Саграђен је као четвороугаони 

зидани град Јагат на падинама планине Бић, као насеље тврђавског типа из доба Турака. У 

историјским списима помиње се година 1416. Прибој је освојио Иса-бег, а у то време су и 

Прибој и друга насеља ове микрорегије имала каравански карактер. Данашњи изглед 

општине карактеришу насеља смештена на алувијалним равнима Лима, а један део њих и 

на стрмим странама Цргољевог брда и Раче. Прибој је некада био касаба, а данас је 

модерно градско насеље; развој индустрије омогућио је интензивнију стамбену изградњу, 

као у Новом насељу, које је првобитно било паланка (Драговић, 2004; Ристановић, 2006). 

За развој насеља од посебног значаја била је изградња пруге уског колосека, којом 

је 1929. године, Прибој повезан у постојећу железничку мрежу. После Другог светског 

рата, настају велике морфофизиономске промене насеља, настале захваљујући изградњи 

фабрике ФАП, фабрика хемијске индустрије ,,Полиестер'' и ,,Епоксид'', конфекције 

ИНКОП и производњи фармацеутских производа ЕПОГАЛ.  

Насеље је настало у периоду Турске владавине као погранично место према Босни. 

Историјска прошлост, као и разноликост културних утицаја, оставили су за собом бројне 

културно-историјске споменике, али они нису адекватно ни довољно презентовани, док 

многи локалитети нису још увек ни истражени. У селу Крајчиновић, при ископавању, 

пронађени су предмети материјалне културе из келтског и хеленског доба. Од 

најатрактивнијих културноисторијских споменика издвајају се Цркве Христовог 

Васкресења, манастир Бања, црква Светог Архангела, Црква Светог Лазара, тврђава Град 

и друге (Драговић, 2004). 
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СЈЕНИЦА 

 
Сјеница, највеће насеље Пештерске висоравни, на просечној надморској висини 

1.000-1030 m. Највише је градско насеље у Србији, смештено у плиткој и пространој 

колтлини коју окружују планине: на северу, Јавор, на западу, и на истоку, Јадовник и 

Гиљева. У средишту северног дела је Сјеничка или Дубињска котлина, на западу 

Тријебинска. Назив је добила по обиљу траве и сена, јер је, у овом крају, заступљен 

ијекавски говор. Микрорегију чини насеље Сјеница и још 100 насеља руралног типа. 

Површине је 1.059 km2. Трагови материјалне и духовне културе указују да је овај простор 

припадао средњовековној Србији. Доласком Османлија нека насеља попримају обележја 

исламске архитектуре. Насеља су формирана крајем XVIII и у XIX веку, када су 

првобитно настала насеља разбијеног типа. Она одговарају старовлашко-рашком типу 

који карактерише подељеност села на мање целине-засеоке (џемате), тј. породице. 

Становништво је зависило од екстезивног сточарства и ратарства, а привреда је имала 

карактеристике патријархалне социоекономске организације самоснабдевачких 

домаћинстава. Ова одлика насеља остала је до данас, уз одређене трансформације. Сеоска 

насеља најчешће су формирана на контактима флиша и кречњака, јер се ту јављају крашка 

врела, што је један од услова за формирање насеља. У летњем периоду људи са стоком 

бораве на планини у катунима (Родић, 1992). 

На демографску и социоекономску трансформацију микрорегије Сјеница утицале 

су како промене простора, тако и социјалне средине становништва. Преласком из сеоских 

у градске или општинске центре, из неразвијених у развијене делове. Редовни пратилац 

урбанизације су демографске промене у величини насеља. Тако постепено долази до 

депопулације највећег дела сеоских насеља, сеоско становништво стари, а радно и 

репродуктивно способно становништво се исељава. Према попису из 2011. године, 

микрорегија има 26.392 становника. 

Природни ресурси: воде, угаљ, шуме, пашњаци, термоминерални извори, 

грађевински и украсни камен, чине природно богатство општине. На Увцу су изграђене 

хидроцентрале на вештачким језерима: -Сјеничко и Радоињско. Шуме овог простора 

спадају у категорију мешовитих шума. Парк природе Голија, који припада микрорегији 

Сјенице, заузима површину од 3,8%.  

У микрорегији Сјеница, у атару села Штаваљ, налази се истоимени рудник мрког 

угља. 
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Сјеница има богату културно-историјску прошлост. Три велика вредна споменика 

културне баштине, настала у XVIII и XIX веку су: црква Светог Петра и Павла у Штављу, 

џамија у Углу и џамија Султан Валида или Бијела џамија у Сјеници. Библиотека 

,,Мухамед Абдагић'' има око 24.000 књига; у некима се чувају записи из османлијског 

царства на арабици (Селимовић, 2004). 

 
ЧАЈЕТИНА 

 

Микро регија Чајетине обухвата површину од 647 km2, на којој су смештена 24 

насеља. По последњем попису, има 16.000 становника, од којих највише припада 

Чајетини, Златибору и Равној Реци. Налази се на 832 m надморске висине. Општини 

припада и село Сирогојно, на 26 km источно од Чајетине, у којем се налази музеј под 

отвореним небом ,,Старо село“ и музеј „Плетиља“. 

Туризам је најважнија делатност развоја микрорегије. Њој  припада и Златибор, са 

високим планинским врховима, Муртеница, Чигота, Торник, Виогор и Груда, као један од 

водећих туристичких центара у Србији. Сеоски туризам заузима посебно место. 

Сирогојно, Гостиље, Рожанство, Љубиш, Трипова, Мачкат, Рудине, Семегњево, Крива 

река, само су нека од села у којима се развија овај вид туризма. Развоју ловног туризма 

погодује богатство фауне (вук, дивља свиња, лисица, јеребица, и др.), па ловачко 

удружење ,,Чајетина'' покрива три ловишта са око 65.000 ha. Највећу површину 

пољопривредног земљишта општине захватају пашњаци па је сточарство друга 

најзаступљенија делатност становништва. Сухомеснати производи из ових крајева 

нарочито су познати и извозе се у земље Европске уније. По њиховој производњи истиче 

се „Златиборац“ у Мачкату. У Чајетини се налазе Индустријски погон за прераду дрвета 

„Бор“, погон за производњу делова за моторе Индустрије мотора из Раковице, Фабрика 

хемијских оловака БИАРТ, силоси за жито ЈУГОЕКСПОРТ Златибор ДД. Занатство је 

највише развијено у Рожанству, где још увек качари праве чувене рожањске каце за кајмак 

и сир и бурад за ракију и друге производе од дрвета (www.zlatibor.org). 

У селу Сирогојно, развијена је производња ручно израђених одевних предмета, 

претежно од вуне. 
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         Слика 23. Производи народне радиности     (Фото: Д. Кићовић) 

 

Осим ових производа, село је познато по музеју ,,Старо село'' и етно парку који 

чува традицију народног градитељства и начина живота сеоских домаћинстава овог краја. 

Учлањен је у Европску заједницу музеја на отвореном 1990. године. 

 
ТУТИН 

 
Тутин је по величини друга микрорегија Старог Влаха и Рашке са површином од 

741 km2. Налази се на крајњем југоистоку Пештери. Тутин, односно Тутинску котлину, 

која је позната и под називом Штавичка котлина, окружују планине: Хум, Мокра гора и 

Рогозна. Са просечном надморском висином од око 1.000 m сврстава се међу највише 

општине у Србији, где се испод 800 m надморске висине налази само 15 km2 територије. 

Највећа пространства заузимају терени Пештерске висоравни и нижих планина који су 

смештени на висинама од 1.000 до 1.500 m. С обзиром на надморску висину на којој се 

простире, велики проценат територије општине захватају четинарске шуме. У 

микрорегији су градско насеље Тутин, које представља управно-административни центар, 
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и још 92 насеља руралног карактера. Према попису из 2011. године, имао је 31.155 

становника. Густина насељености је знатно мања од просека за Србију, што је условљено 

периферним положајем и планинским рељефом (Станковић, 2012; Ристановић, 2006). 

Трагови материјалне и духовне културе указују да је и овај крај припадао 

средњовековној Србији. Археолошки налази сведоче о присуству Дарданаца на овом 

простору, пре 3. 000 година, на локалитету села Делимеђа у Коштам пољу. Према једном 

предању, преко ове територије са војском је прешао Хусеин-Бег Гардашчевић, године 

1831. (тада је називан Доња Дмитрова), да би ратовао против турске војске и реформи 

Султана Махмуда II. Многобројна коњица проузроковала је тутњаву, што је инспирисало 

народ да по томе назове насеље. Према другом предању, последња илирска краљица 

Теута, која је столовала у Рисну у Боки Которској, имала је летњиковац на брду изнад 

насеља, па је оно добило назив Теутин град.  

Насеља су формирана у другој половини XVIII и првој половини XIX века, 

интензивним миграцијама са Косова и Метохије, Црне Горе и Албаније. Сеока насеља, као 

и сва насеља ове области, припадају старовлашко-рашком типу. Од привреде, осим 

сточарства, издваја се индустрија намештаја (,,Нумановић'', ,,Далас''). 

Капацитети за развој туризма, нарочито сеоског, постоје, али још увек нису 

валоризовани на прави начин. Планинска природа и добро очувана животна средина 

основна су туристичка вредност. Нема значајнијих споменика културе. Носиоци културе 

на територији микрорегије Тутин су: Народна библиотека ,,Ејуп Мушовић'' и 

Мултимедијални центар (Станковић, 2012). 

 
НОВА ВАРОШ 

 
Нововарошка микрорегија, окружена је планинским венцима Златара, Голије, 

Јавора, Чемернице, Мучња, Муртенице и Златибора. На југозападу, протиче река Лим. 

Градско насеље смештено је на долинским странама висине од 950 до 1050 m. 

Археолошка налазишта говоре о дугом присуству људи на овом простору (од неолита). 

Најстарији познати становници су Илири, а постоје записи да су, од IV века пре нове ере, 

ове крајеве насељавали и Келти. Потом долазе Римљани, да би, у VII веку, доласком 

Словена, почело потискивање аутохтоног становништва из котлина у више планинске 

просторе. 
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Следи словенизација становништва, али Влах остаје и даље издвојен до доласка 

Турака, када је разбијена жупска организација. Тада наступа процес исламизације, који је 

био израженији код земљорадника. 

 

Слика 24. Нова Варош     (Фото: Д. Кићовић) 
 

Нововарошка микрорегија типично је брдско-планинска са великом 

дисецираношћу терена. Општину Нова Варош су поделила, на два дела, језера (Сјеничко, 

Златарско и Радоињско). На површини од 581,47 km2 смештено је 31 сеоско и једно 

градско насеље (Стратегија одрживог развоја општине Нова Варош за период 2007-2011). 

Рурална насеља нововарошке микрорегије, морфофизиономски спадају у 

старовлашко-рашки тип насеља, простирујући се на великој површини, уз велику 

разбијеност и удаљеност домаћинстава. На овакав размештај домаћинстава утицали су 

природни услови који су, са своје стране, детерминисали и привредне облике живота, 

будући да се становништво овде бави сточарством и воћарством. Око извора, куће су 

поређане кружно, а око речица и потока, у низу, полуелипсасто. Руралним насељима 

прети нестајање због депопулације и деаграризације (Драговић, 2004). 
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Индустријски објекти који имају регионални значај су Индустрија гуме и пластике 

,,Златар'', Фабрика трикотаже ,,Слобода'', Индустрија обуће ,,Златар'', Електропривредно 

предузеће ,,Лимске хидроелектране'', највеће трговинско предузеће је ,,Инекс-Нова 

Варош''. Већа приватна предузећа су: „Варошанка“ (прерада и откуп печрака и шумских 

плодова), „11. мај“ и „Сложна браћа“ (прерада дрвета), „Златарка“ (млеко и млечни 

производи), „Тргопром“ (прерада пластике) (Стратегија одрживог развоја општине Нова 

Варош за период 2007-2011). 

Носилац културних активности општине је Дом културе у којем се налази и 

позоришна сала, ликовни атаљеи и слични садржаји, а истиче се и издаваштво-Златарске 

новости чија је функција информативно-културолошка. 

Нова Варош, са планином Златар и Увачким језерима, има изузетне природне 

потенцијале за развој туризма током целе године. 

Од културно-историјских споменика истиче се Црква Свете Тројице, Црква 

(најстарија црква брвнара у овоме крају; двери јој потичу из 1780. године), Црква брвнара 

у Радијевићима, манастир Дубница, Етно село Штитково–музеј под отвореним небом, 

Искендер-пашина џамија, Кајмакама (зграда старе општине рађена у исламској 

архитектури), Карађорђеви шанчеви, Спомен-плоча учесницима НОБ-а (Драговић, 2004). 

 
НОВИ ПАЗАР 

 
Темељи насеља на ушћу Јошанице у Рашку постављени су у периоду 1459-1461. 

године. Град је назван Јени Базар, што, у преводу, значи - Нови Пазар, а оснивач је био 

турски војсковођа Иса-бег Исаковић. Насеље је било важан трговачко-економски центар. 

Кроз њега су пролазили најважнији каравански путеви који су повезивали Дубровник, 

Босну и Јужно Приморје са Солуном и Цариградом (Истанбулом). Путописац Евлија 

Челебија забележио је шездесетих година XVII века да Нови Пазар има више од 110 

занатских радњи и дућана. Многи путописци оставили су записе о томе да је овај 

трговачко-занатски центар имао ханове, каравансараје, хамаме, чесме, џамије. По многим 

записима, имао је тада већи број становника од Лондона. У Аустро-турском рату године 

1689, спаљен је. Микро регија је насељена са 99 насеља и површином од 742 km2. 
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Данас, Нови Пазар је културни, економски, универзитетски, трговачки центар 

старовлашко-рашке регије са више од 120.000 становника. 

Села брдско-планинског дела ове општине одликује разбијеност и тенденција ка 

даљем демографском уситњавању и старењу, док она српска имају тенденцију гашења. На 

другој страни, села у котлинском делу микрорегије карактерише концентрација 

становништва у центру микрорегије, дуж магистралних путева и морфолошко срастање 

приградских насеља са Новим Пазаром. 

У сеоским срединама примарни сектор базиран је на екстензивној пољопривреди, 

тако да оне немају развијене функције секундарног, терцијалног и квартарног сектора. 

Доступност сеоских насеља микрорегијском центру смањује и неадекватна и слабо 

развијена, као и недовољно квалитетна путна мрежа, а то отежава и њихову међусобну 

повезаност. 

 

Слика 25. Хотел „Врбак“ у центру Новог Пазара     (Фото: Д. Кићовић) 
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У периоду између два светска рата привреда се заснивала на уситњеном занатству 

и трговини. Индустрије није било. Састојала се само од мале циглоцрепане у Дежеви, 

електране са око 30 радника и два млина. 

Због своје богате историје и мултиетничког састава становништва, микрорегија 

Новог Пазара има много културно-историјских споменика од великог значаја. Од 

споменика културе, под заштитом Републике Србије издвајају се, манастир Ђурђеви 

ступови, манастир Сопоћани, црква Светог Николе, Црква Светог Петра и Павла, Петрова 

црква, Богородичина црква, црква Светог Лазара, Новопазарска тврђава, град Јелеч, 

средњовековни град Рас, Алтун Алем џамија, Араб џамија, Хасан Челебијина џамија, 

Стари Хамам, Курд-Челебијина џамија и др.  

 
РАШКА 

 
Микрорегија Рашке захвата простор између западних падина Копаоника и 

источних падина Голије, са површином од 666 km2 и 61 насељем. У историјској 

прошлости овај простор називан је Дарданија. У доба римске колонизације Ибарске 

долине главни град називао се Муниципијум Дарданорум. Биографи Стефана Немање, од 

XII века, ову област називају Ибар. Византијски историчари називају Ибар и ширу област 

Рашка, по граду немањићке државе званом Rassa, Rascija, Rahija што је касније 

дефинисало географску област Рашка. Ибар је био централни део немањићке државе 

Рашка (Пењишевић, 2012). 

Све до доласка Османлија, Рашка је била стециште културе од запада и севера, 

према југу и истоку. Од Дубровника према Софији, и од Скадра према Бечу. Сведоци тог 

времена су градови чији се остаци налазе дуж тзв. Римског пута; то су: Звечан, Голеч, 

Брвеник, Маглич, Јанок. Доласком Османлија дошло је до измештања трговине у Нови 

Пазар, све до 1833. године, када се Ибарска долина, својим јужним и средњим регионом, 

одвојила од Османлијског царства, а тиме и од Новог Пазара. Тада се јавља потреба да се, 

на ушћу Рашке у Ибар, у близини границе према Османском царству, оснује варошица 

Рашка. Доступни историјски подаци говоре, да је Рашка основана одлуком Совјета 

Кнежевине Србије, од 6 септембра 1845. године о формирању варошице. Александар 

Карађорђевић указом 17. септембра 1845. године, дозвољава  подизање варошице Рашка 

одмах по подизању карауле на државној граници са Турском, као место где се остварују 

бројни контакти становништва са обе стране границе, где се тргује и обављају приватни 

послови. Током Првог светског рата Рашка је, била престоница Србије-у њој су одседали 
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краљ Петар I и тадашња српска влада. Данашња микрорегија Рашка, као посебна 

функционално-просторна целина, формирана је 1960. године. Као последица богате 

историје микрорегије, Рашка располаже изузетним културно-историјским наслеђем: 

манастир Градац, односно манастир Благовештења, Стара Павлица, Нова Павлица или 

црква светог Ваведења, Кончуљ или црква Светог Николе, као и низ мањих цркава из 

средњовековног и нешто новијег периода (цркве Светог Николе, црква Светих Петра и 

Павла, црква свете Параскеве и друге). Такође, на само 40-ак километара, у микрорегијама 

Краљево и Нови Пазар, налазе се манастири Сопоћани, Студеница, Ђурђеви ступови, 

Петрова црква, Црна Река, Стари Рас који спадају у најзначајније српске културно-

историјске споменике. Кад говоримо о новијој историји, ту се свакако истичу споменик 

Милунки Савић у Јошаничкој Бањи, у част жени хероју Првог светског рата, носиоцу 

највишег француског одликовања, Ордена Легије части. Споменици борцима НОБ-а и 

Револуцији као и низ споменика палим борцима у месним заједницама, спомен-плоче и 

чесме, подигнуте после Другог светског рата. 

 

Слика 26. Рашка, Спортска хала и базен на отворененом  (Фото: Д. Кићовић) 

Носилац културе у микрорегији Рашка је Центар за културу, образовање и 

информисање, а на овом простору делују и два културно-уметничка друштва и Клуб 

ликовних уметника ,,Рашка школа''. 
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КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ И ВРЕДНОСТИ 
 
 
Богато културно-историјско наслеђе Старог Влаха и Рашке настало је као 

последица боравка многих народа, који су кроз историју за собом оставили видљиве 

трагове својих култура. Физичко-географске карактеристике ове регије и њен положај 

биле су веома повољне за насељавање становништва још у праисторијско време. 

Најстарији очувани трагови припадају још непознатом неолитском становништву, док се 

из каснијег периода срећу остаци трачке, илирске и келтске материјалне културе. Хелени 

(Грци) и Латини (Римљани) представљају напредне цивилизације иза којих су остaли 

добро очувани објекти културног добра. У VI веку нове ере, простор почињу да 

насељавају Словени, односно Срби, иза којих је остало завидно културно добро. 

 
АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТИ 

 
На Златибору су нађене камене секире и кремени ножићи заједно са грнчаријом. У 

музејској збирци библиотеке у Чајетини, могу се видети неки фрагменти грнчарије са 

карактеристичним шарама утиснутим у глину помоћу нокта. Култура и живот Илира 

проучавани су искључиво из „тумула“, тј. гробница, јер су они били номади па нису 

имали насеља. На Златибору их има на разним локацијама; где су пронађени земљани 

судови, копља, накити и други метални предмети. 

Период римске владавине одликује се великим бројем археолошких локалитета на 

територији Старовлашко–рашке регије. Почетак II века пре нове ере означава виши 

културни ниво становништва и организованији начин живота. У римско доба, простор 

Старог Влаха и Рашке, обухватао је две провинције-Мезија и Далмација. Колски путеви, 

војна утврђења, надгробни споменици и насеља представљају најзначајније трагове 

материјалне културне (споменике) овог доба. Путеви су имали трговински и војни значај. 

Један од њихових важнијих кракова водио је низ долину Лима до Пријепоља, где се 

уклапао у мрежу осталих колских путева. Надгробни споменици срећу се у околини 

Бродарева, Коловрату, Орашцу, Доњој Косатици, околини Ивањице и Ариља. 

Материјални докази говоре да су се у периоду римске владавине на овим просторима 

(време римског доба) користили термоминерални изори Прибојске бање (Драговић, 2004). 

У Кривој Реци, откривена је римска некропола са споменицима камених лавова. Трагови 

римске културе видљиви су у Рожанству, Кремни, Мачкату, Мокрој Гори, потом 

Брвеници и Студеници. Остаци римске цивилизације у околини Нове Вароши откривени 
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су у селима: Рутоши, Радоиња, Акмачићи, Буковик, Љепојевићи и у месту Пуљци поред 

Увца. Најпознатије насеље било је у Радоињи, где се и налази највише трагова из римског 

периода. Ови археолошки налази указују на то да је овај крај, у римско доба, био насељен. 

На овом простору, налази се неколико утврђења везаних за владавину цара Јустинијана, 

које је он подигао ради одбране од продора Словена. Најпознатија утврђења, из тог доба, 

су Оштрик, изнад Челица, Градина, код Јасенова, и Градина у Радоињи (Павловић, 

Живковић, 2001). 

У новије време, у атару села Рутоши (Нова Варош), пронађени су остаци 

средњовековног града у којем је столовала српска лоза Војиновића. Познато је да је ова 

лоза владала овим крајем Србије (Хум, жупа Дабар) у XIII и XIV веку, а била је врло 

блиска Немањићима. Докази су бројни, а најзначајни се налазе у манастиру Свети Никола 

код Прибоја (што представља њихов породични маузолеј). Остаци овог средњовековног 

града налазе се на планини Оштрик, на око сат времена хода од села Рутоши, и леже на 

висини од 1.238 m. Ове податке изнео је прибојски арехеолог Саво Дерикоњић и 

објављени су у листу „Политика“, 30. септембра 2013. године. 

На територији Новог Пазара, Сјенице, Тутина и других места, као што су Смолућка 

пећина и Напреље налазе се значајни археолошки локалитети из различитих епоха, од 

неолита до средњег века. Бројни локалитети са остацима римских и других античких 

објеката и утврђења, као што су: Новопазарска Бања, Јужац код Сопоћана, Шарски крш 

код Дуге Пољане, и многи други. Ипак, најзначајнији археолошки локалитет Постење, код 

Новог Пазара у близини Петрове цркве (у којој је Стеван Немања крштен по 

православном обреду) и прихватио православље. У фази је истраживање локалитета на 

коме неки резултати указују на то да би ту могли бити остаци дела Старог Раса и Двора 

Немањића. (Гарашанин, 1969). 

 
СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ 

 
Културно-историјски споменици простора представљају значајан туристички 

потенцијал. На територији Старог Влаха и Рашке постоје бројни споменици културе, који 

чине веома важан део туристичких потенцијала ове области. Неки од њих нестали су у 

ратним сукобима али је највећи део културног блага остао сачуван. Њихово постојање и 

рестаурација, у другој половини XX века, од великог је значаја за развој туризма. 
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Када говоримо о културној баштини овог краја, реч је о великом богатству 

насталом под утицајем бројних култура. Ратни сукоби оштетили су, или уништили, део 

овог културно-историјског миљеа, али је највећи број споменика културе, светилишта, и 

покретног или непокретног културно-уметничког богатства, сачуван. 

Јачањем и доминацијом хришћанства, у другој половини IX века, напредује 

културни и просветни живот становништва. У том периоду граде се манастири са 

карактеристикама Рашке школе и богатим иконописима, па овај крај поприма улогу 

културног средишта из којег се ширила и јачала православна религија и дух православног 

народа. Захваљујући династији Немањића, подижу се бројне цркве и манастири, ради се 

на јачању српског духа и идентитета после турског освајања. Својим архитектонским 

изгледом, културним и уметничким благом, манастири и цркве овог краја, доказ су 

аутентичне културе и уметности српског народа на овим просторима. 

Наглим надирањем Турака на ове просторе, а будући да је било мало правих 

Турака, била је изражена јака исламизација, па је тако изграђено и више споменика 

исламске архитектуре. Исламски објекти са једним молитвеним простором и плитком 

михрабом окренутим у правцу Меке, грађени су у истамбулско-балканској варијанти.  

Споменици од културно-историјског значаја, новијег доба, најчешће су посвећени 

браниоцима из Првог и Другог светског рата. 

Досељавање словенских племена у регију Старог Влаха и Рашке, пратила је градња 

војних утврђења и кућа од дрвета. У каснијем периоду, јачањем економског савеза 

уједињених племена, створена је прва српска држава-Рашка. У другој половини IX века, 

културни напредак словенског становништва, огледао се у градњи манастира и других 

објеката споменичке културе. Она се одвијала у препознатљивом рашком стилу, са 

развијеном школом иконописа. За данашњи туризам од значаја су споменици културе 

(манастири, цркве, утврђења) којима је основ дала династија Немањића (Драговић, 2004). 

Поред оних који су сачувани до данашњег времена, бројни су локалитети са остацима 

манастира, цркава и утврђења на овом простору. Достионик и Црно Бучје били су 

утврђења средњовековног типа (као и Јелеч, Звечан и Градина). Достионик је постојао пре 

Немањића, а претпоставља се да се налазио западно од Раса, док је претпоставка да се 

Црно Бучје налазило у близини Сопоћана (Петровић, 1984). Дежева, са остацима двора 

Стевана Немање, и град Јелеч, на Рогозни, утврђење краља Драгутина, спадају у 

најпознатија утврђења у Новопазарском крају. Остаци манастира Ораховица налазе се у 

атару села Мажићи код Прибоја. Сматра се да је сазидан у XII веку јер се први пут 
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помиње у типику манастира Студенице почетком XIII века. Неколико пута је разаран, а 

најтеже 1667. године, да би, у XVIII веку био напуштен. Црква Свети Ђорђе, помиње се 

као црква у Дабру, имала је изглед једнобродне правоугаоне грађевине. Дужина цркве је 

15 m, ширина 6 m, а висина остатака зидина износи 2 m. Кивот из 1620. године, 

највреднији предмет манастира, чува се у старој православној цркви у Сарајеву. 

Истраживачи Историјског института у Београду, у оквиру пројекта Српске земље у 

средњем веку, у селу Радајево (Ивањица), пронашли су остатке куле и бедема који сведоче 

да је овде некада било војно утврђење. Пошто о томе нема писаних докумената, 

претпоставља се да је оно настало између XIII и XIV века, да се ту налазио и град 

Моравица и седиште истоимене жупе. 

Објекти културне баштине Старог Влаха и Рашке третирани су као туристичка 

вредност јер су у његовој директној или индиректној функцији. Ти објекти су 

предстаљени: тврђавама, манастирима, црквама, џамијама и споменицима културе новијег 

периода. 

 
 ТВРЂАВЕ 

 
Стари Рас, просторна културно – историјска целина од великог значаја за простор 

Старог Влаха и Рашке. Налази се на листи Светске културне баштине, од 1979. године, 

под називом „Манастирски комплекс Сопоћани и Стари Рас“. Обухвата више споменика 

културе и археолошких локалитета. Помиње се у IX веку као најисточнији град 

средњовековне српске државе. Представљао је седиште грчког епископа за српске области 

са црквом Св. Петра и Павла (почетком XI века). У XII веку, Немања је утврдио Рас као 

своју престоницу, па је по њему и средњовековна Србија добила назив Рашка. Временом 

губи на значају, па се јавља под називом Трговиште. У доба Турака, звао се Јени Пазар. 

Налази се 9 km западно од Новог Пазара. 

Стари Рас састављен је из три археолошка локалитета: утврђење на Градини, 

пећински манастир са црквом и насеље Пазариште (Трговиште-Подграђе). Утврђење 

војног карактера на Градини, изнад ушће Себечевске реке у Рашку, саграђен је у првој 

половини XII века, на остацима ранијих утврда. Има облик неправилног троугла, а зидови 

су му од ломљеног кречњака. Утврђење има две капије, јужну и западну. Главна купола 

најбоље је очувана, а постоје трагови још две куполе. Пећински манастир, са црквом 

посвећеном Архангелу Михајилу, настао је у другој половини XII века. Црква је 
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делимично подвучена под свод пећине и скромних је димензија. Сматра се да је у њој 

писано чувено Вуканово јеванђеље. Остаци насеља, на ушћу Себечевске реке у Рашку, 

испод средњовековног града Раса, назива се Пазариште или Трговиште. Настало је крајем 

XIV века, као трг на раскршћу важних путева. У почетку је то било насеље са брвнарама, а 

касније су се градиле куће од камена. Комплекс Старог Раса, који се састоји од локалитета 

из праисторије до касног средњег века, увршћен је у Светску културну баштину. Рас је 

био значајан политички центар српске средњовековне државе, а имао је и знатну културну 

улогу у првим деценијама њене независности. Стари Рас је данас изузетно значајан 

археолошки локалитет у чијим слојевима леже многе загонетке наше прошлости 

(Ристановић, 2006; Чувари баштине, 1998). 

Град Јелеч или Јеринин град, налази се на планини Рогозна, око 12 km јужно од 

Новог Пазара, на висини од 1.262 m. Представља мало утврђење, на стрмим и 

неприступачним странама Великог крша, зидано ломљеним и тесаним каменом. Најбољи 

прилаз је са југоисточне стране. Простор, унутар зидина, дугачак је 45 m и протеже се као 

и врх на коме се налази, од југозапада према североистоку. Очуване зидине високе су 

између 5 и 15 m. Унутар зидина могу се наћи остаци дрвених греда, које су служиле као 

степенице ка осматрачницама. Представљао је јужно утврђење у долини Ибра. У 

унутрашњост су водила два улаза, на северисточној и северозападнј страни. Интересантно 

је да није постојао улаз са најприступачније, североисточне, стране (Петровић, 1984).  

Брвеник је средњовековно утврђење подигнуто на купастом утврђењу званом 

Градина. Налази се на ушћу реке Брвенице у Ибар, на 580 m н.в, на удаљености 8 km од 

Рашке. Изграђен је од ломљеног гранита у малтеру, у XIV веку. Најочуваније зидине су 

му са западне стране. Око града су била ископана два рова. Улаз у град био је са западне 

стране али је сада непрепознатљив. Градом је столовао челник Муса, зет кнеза Лазара. у 

непосредној близини града, поред реке Ибар, налазио се трг са црквом светог Николе, 

која је изграђена у XIV веку. Црква је смештена поред пута за манастир Градац, тачно код 

ушћа Брвенице у Ибар. На остацима њених зидова (цркве) има трагова фресака. За 

изградњу утврђења, коришћено је и дрво као конструктивни материјал, због чега је град 

добио назив Брвеник (Степановић, 1983). 
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 Слика 27. Брвеник                              (Фото: Д. Кићовић) 

Маглич представља најбоље очувани средњовековни град у Србији. Налази се на 

узвишењу изнад десне обале Ибра, на изласку из Ибарске клисуре. Удаљен од Краљева 23 

km јужно а од Рашке 56 km северно, око 26 km јужно од његовог ушћа у Западну Мораву. 

Није позната година кад је настао и ко га је градио. Преовладава мишљење да је подигнут 

у XIII веку. Град је површине око 2.200 m2, са зидом дебљине око 2 m, и снажним кулама 

које чине јединствен затворени одбрамбени систем који је штитио прилаз Ибарској 

клисури од варварских племена са севера. Главна кула (Донжон кула), представља стан 

заповедника града и направљена на на највишој тачки града. Прилаз јој је омогућен само  

дрвеним степеницама. Са унутрашње стране зидова налазили су се стазе које су 

омогућавале кретање у случају потребе за одбраном. У граду су се налазиле две цистерне 

за воду и неколико грађевина чија намена није утврђена. Глави улаз је са северне стране, а 

помоћни на јужном зиду. Удаљен је од Рашке 56 km, а од Краљева око 23 km (Ристановић, 

2006). 



 

117 
 

 

Слика 28. Маглич, поглед са Ибарске магистрале и зидине тврђаве          (Фото: Д.Кићовић) 

Новопазарска тврђава налази се у центру истоименог града, на десној речној 

тераси реке Рашке. Саградио ју је Иса бег Исаковић крајем XV века, када је и град 

изграђен. Налази се на раскрсници караванских путева од Цариграда и Солуна преко Јени 

(Новог) Пазара до Босне и Дубровника. Најбоље је очувана висока осмоугаона кула 

Мотриља са четири еркера испуст, и пушкарницама на највишем спрату, као и источна 

страна бедема. Проглашена је за Споменик културе од великог значаја (Енциклопедијско–

туристички водич, 1983). 

Хисарџик је средњовековни град-утврђење на окомитој стени, 7 km источно од 

Пријепоља, над улазом у клисуру реке Милешевке, недалеко од Манастира Милешева. 

Подигао га је Херцег Стефан Косача поред пута Сјеница–Пријепоље, које су касније 

освојили Турци и дали му назив који је остао до данашњих дана. У изворима из XV века 

помиње се као град Милешевац. (Енциклопедијско-туристички водич, 1983). 

 
МАНАСТИРИ И ЦРКВЕ 

 
Манастири и цркве, својим архитектонским изгледом, културно-уметничким 

вредностима и бројношћу, представљају један од најзачајнијих фактора туристичког 

развоја Старог Влаха и Рашке. Истичу се, међу бројним културно-историјским 

споменицима, као носиоци развоја културно-манифестационог и верског туризма. 

Петрова црква, посвећена св. апостолима Петру и Павлу. Налази се на периферији 

Новог Пазара, поред старог регионалног пута Рашка–Нови Пазар и на удаљености 2 km од 

магистралног пута Рашка–Нови Пазар, на узвишењу које доминира околином (508 m н.в) 
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Саграђена је на тулуму крајем VI или почетком V века п.н.е, а првобитни хришћански 

храм изграђен је крајем IX века. 

 

Слика 29. Петрова црква     (Фото: Д. Кићовић) 

Све до XIX било је неколико преправки, да би имала данашњи изглед. Касније 

постаје седиште Рашке митрополије у којој је Немања примио православље. Немања се у 

њој и замонашио, добивши име Симеон, одрекавши се престола у корист свог другог сина 

Стефана Немањића, који је по крунисању назван Првовенчани јер је први српски 

крунисани владар. 

По архитектонском склопу, представља јединствен објекат и садржи остатке и 

сведочанства многих епоха. Кроз средњи век, црква св. апостола Петра и Павла 

функционисала је као манастир, да би у X веку била епископско седиште, а почетком XIII 

века постала седиште рашког епиоскопа новоформиране српске архиепископије. Зидана је 

од камена, у облику ранороманичке ротонде у коју је уписан крст четворолист. Данашња 

црква представља остатке најстарије грађевине, чији централни део, такође, има облик 

крста. 
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У првој половини XIX века, дозидан је правоугаони простор уз целу јужну страну 

цркве. Истаживања, која су почела 1955. године, показала су да постоје три слоја 

живописа, који се налазе испод малтера. Најстарије фреске настале су у X веку, други слој 

у другој половини XII, а трећи крајем XIII века. Велику археолошку вредност цркве 

представљају предмети од злата и ћилибара, који су грчко-илирског порекла. Они се данас 

чувају у Народном музеју у Београду. 

Петрова црква, представља најстарији овакав објекат у Србији, и један је од 

најинтересантнијих споменика културе у нашој земљи. Као део целине Старог Раса са 

Сопоћанима, увршћена је у UNESCO-ву Листу светске културне баштине. (Сајловић, 

Гугољ, Јелисавац, 2003; Чувари Баштине, 1998; Пут православних манастира и цркава 

Србије и Црне Горе, 2003). 

Стара Павлица најстарија је богомоља у Ибарској клисури. Подигнута је у селу 

Павлица, на рту изнад тока Ибра, 8 km северно од Рашке. По неким подацима потиче из 

преднемањићког периода око IX века, неки истраживачи претпостављају да је изграђена у 

XII веку. Први пут се помиње у повељи краља Стефана Првовенчаног за манастир 

Студеница. Састоји се од централног дела са куполом, олтарском апсидом и припратом. 

Спада у најстарије цркве Рашке школе. Црква је више од 400 година била откривена 

(Турци су скинули оловни кров за израду муниције). Иако је тако дуго била изложена 

временским непогодама, фреске су сачувале свој сјај. Сматра се да у сликаној декорацији 

постоје два слоја, од којих је млађи настао средином XIII века. (Чувари Баштине, 1998; 

Пут православних манастира и цркава Србије и Црне Горе, 2003). 

Завод за заштиту споменика културе направио је нови кров од ћерамиде у другој 

половини XX века, а застакљена је пре пет година. Приликом изградње железничке пруге 

црква је оштећена, највише северни зид и припрата. Краљ Александар Карађорђевић није 

дозволио рушење приликом изградње пруге, већ је наредио да се уради потпорни зид. У 

знак захвалности за очување цркве градитељи су изградили мали тунел изнад кога је 

армирано-бетонски носач у облику слова А, који се лепо види са Ибарске магистрале. У 

њој се, после готово пет векова, поново врши црквена служба од 5. јуна 2004. године. 

Направљена је на висини од 432 m (Ениклопедијско-туристички водич, 1983). 
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Слика 30. Стара Павлица         (Фото: Д. Кићовић) 

Манастир Студеница налази се у близини истоимене реке, 12 km од Ибарске 

магистрале, код Ушћа. Спада у значајније манастире у долини Ибра. Манастирски 

комплекс чини неколико сакралних објеката, а најзначајнији су: Богородична црква, 

Краљева црква (познатија као црква Св. Јоакима и Ане), црква Св. Николе и темељи цркве 

Св. Јована. Градња манастира везује се великог жупана Стефана Немању, који је крајем 

XII века (између 1183. и 1196. године) почео изградњу манастира са црквом Богородице 

Евергетиде. 

Градњу манастира и цркве и осликавање фрескама завршили су његови синови 

Стефан, Вукан и Сава. Тридесетих година XIII века, краљ Радослав подигао је припрату и 

манастирску кулу, а краљ Милутин је 1314. године подигао Краљеву цркву. У каснијем 

периоду изграђени су конаци, чији је северни део саградио кнез Милош. Велики жупан 

Стефан Немања замонашио се у овом манастиру, а 1208. године његове мошти пренете су 

из Хиландара у Студеницу (пренео их Свети Сава). Поред његових, у манастиру се налазе 

и мошти његове жене Анастасије и синова Вукана и Стефана Првовенчаног. 
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Студеница спада у ред најзначајнијих српских средњовековних манастира и као 

таква налази се на Листи UNESCO-ве светске природне и културне баштине од 1986. 

године. Овај манастир се сматра извориштем српске духовности и државности, с обзиром 

да је у манастиру, почетком XIII века, неколико година боравио Свети Сава. На 

манастирском комплексу се, од средине XX века, константно изводе заштитини радови 

(Сајловић, Гугољ, Јелисавац, 2003; Чувари Баштине, 1998). 

Богородичина црква је маузолеј Стефана Немање. План, простор и структура цркве 

византијског је стила, а основна концепција спољашњег изгледа и већина архитектонских 

детаља потичу из романичке архитектуре (Јанковић, 2007). 

Такво оригинално решење било је узор за градњу готово свих цркава из епохе 

Немањића, назван касније Рашка школа градитељства. Богородичина црква саграђена је 

као једнобродна грађевина са куполом, олтарским простором, припратом и касније 

дозиданом спољном припратом. Зидови цркве обложени су мермером. Украс на 

порталима, прозорима и на фасади, такође рађен у мермеру, карактеришу изузетна лепота 

и прворазредно извођење. Црква је живописана од 1208. до 1209. године у византијском 

стилу, са жутим и златним словима, и има натписе на српском језику. Осликавање је 

вршено и у XVI и XIX веку, када су најчешће обнављане фреске (белим словима) и 

иконостас (осликан у барокном стилу) (Јанковић, 2007). 

Највредније фреске су: Распеће Исуса Христа, познато под називом Студеничко 

распеће и Поклоњење Агнеца, спадају у најбоља ликовна дела у Европи. На Студеничком 

распећу доминира византијскоплава боја која је тада била скупља од злата. Краљева црква 

живописана је почетком XIV века. Црква Св. Нколе, једнобродна грађевина, осликана је у 

XIII веку, док је највећи део иконостаса рад Георгија Митрофановића из XVII. У припрати 

краља Радослава насликане су композиције из живота великог жупана. Оне представљају 

прве монументалне слике световног карактера у нашој средини, које су биле у функцији 

успостављања култа Стефана Немање и лозе Немањића (Јанковић, 2007). 
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Слика 31. Манастир Студеница     (Фото: Д. Кићовић) 

Манастир Милешева један је од најзначајнијих српских средњовековних 

манастира, са изузетним, како духовним и идентификационим, тако и културним значајем 

за српски народ. Манастир се налази на ушћу Косаћанке у Милешевку, на шестом 

километру од Пријепоља. Стилски, манастир припада Рашкој школи, а подигао га је краљ 

Владислав, син Стефана Првовенчаног, године 1219. Јачање и процват манастира као и 

српског духа у директној су вези са полагањем моштију Светог Саве у припрати коју је 

краљ Владислав доградио. Тада настаје и живопис спољне припрате где су сви зидови 

прекривени сценама Страшног суда. Централни део на жутој позадини, заузима 

композиција на којој је Христос представљен на престолу, са грешницима на црвеној 

позадини и јужној страни, а праведницима на северној и плавој позадини. Свуда је 

подражаван мозаик. У покушају да се сломи српски дух, схватајући значај светитељевих 

моштију за српски народ, Турци су године 1595. пренели мошти из манастира на Врачар и 

спалили их. Време грађења манастира, време Латинског царства, поклапа се са настајањем 

специфичног стила који се одликује монументалношћу, без додатног декора, уз склоност 

ка формама класичне античке лепоте. Године 1337, у манастирској цркви крунисан је 

Твртко I Котроманић за краља Србљем и приморјем, а Стефан Вукчић Косача овде се 

прогласио херцегом од Светог Саве, по чему Херцеговина добија име (Сајловић, Гугољ, 

Јелисавац, 2003). 
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Слика. 33. Фреска Бели Анђео 

Извор: www.turizamprijepolje.org.rs 

 
Слика 32. Манастир Милешева      (Фото: Д. Кићовић) 

Фреске манастира Милешеве убрајају се у највећа уметничка дела и најбоља 

европска остварења XIII века. Фреске су вишеслојне, а тако су рађене да би се заштитиле 

од Турака. Услед разарања, манастир је дуго био без крова, па су фреске биле изложене 

киши, снегу и јаком сунцу, при чему је оштећен површински слој испод кога се налазио 

много вреднији. 

Највреднија фреска и најснажнији симбол 

православне вере је фреска ,,Белог Анђела'', део 

композиције ,,Мироснице на Христовом гробу'' из 

цркве Вазнесења, на којој је приказан анђео обучен 

у бели хитон који седи на камену и руком 

миросницама показује празан Христов гроб, 

односно, место његовог васкрснућа. Уочљив је 

слободан стил остварен широким потезима где се 

истиче монументалност и пластичност у 

моделирању. 

Фреска се налази на јужном зиду, настала је у 
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XIII веку као ремек-дело непознатих аутора, Грка, а у XVI веку преко ње насликана је 

друга фреска, тако да је Бели Анђео био сакривен све до XX века, када је при рестаурацији 

горња слика уклоњена. Поред Белог Анђела, својом уметничком вредношћу, истичу се 

,,Богородица из Благовести'' и ктиторска композиција са портретом краља Владимира, а од 

историјских портрета Иконографија Немањића. Пракса имитирања мозаика из Студенице, 

пренета је и још више развијена у Милешеви, а интересантно је, да је распоред 

композиција Великих празника поређан обрнутим редом, здесна на лево и одоздо навише, 

па су се поједине сцене нашле на неуобичајеним местима. Манастир је једнобродна 

базилика са две куполе, једна изнад улаза и друга изнад олтарске апсиде. Манастир 

Милешева једно је од најзначајнијих духовних, уметничких, историјских, светитељских и 

туристичких вредности српског народа (Јанковић, 2007). 

Манастир Сопоћани налази се непосредно поред врела реке Рашке, на око 15 km 

западно од Новог Пазара, на 760 m н.в. Ктитор манастира је краљ Стефан Урош I. Подигао 

га је око 1260. године, а манастирска црква посвећена је Светој Тројици. По 

архитектонском изгледу припада рашком типу из друге половине XIII века. По 

спољашњем изгледу личи на тробродну базилику, што је први случај у рашком стилу 

градитељства (Чувари баштине, 1998). Живопис манастира настао 60-их година XIII века 

и представља смрт краљице Ане Дандоло, мајке краља Стефана Уроша I, која се налази на 

северном зиду припрате. На две композиције представљени су краљ и принчеви Драгутин 

и Милутин. Свакако, најјачи утисак, представља композиција ,,Успење Пресвете 

Богородице'' на површини од 40 m2, која приказује бол због смрти Богородице. Данас се 

сматра да су ове фреске највећи домет европског сликарства за време када су настале, а 

тајна лежи у привржености идеалима вечите античке лепоте. Представљају 

најимпресивнија ликовна остварења у византијском фрескосликарству XIII века. Сврстава 

се међу најзначајније српске културне споменике, па је 1979. године од стране UNESCO-а 

постаје заштићена светска културна баштина. Назив манастира потиче од словенске речи 

сопоте која значи извор. Спољну припрату и звоник подигао је краљ Душан, уз учешће 

архиепископа Јоаникија II, између 1338. и 1345. године. Током османлијске владавине, 

манастир је доста страдао, а записи из 1750. и 1759. године говоре о разореној цркви, на 

којој су сводови пали, купола се срушила. Након ослобађања рашке области од Турака 

почиње обнова манастира, а прелепе фреске опстале су упркос више од два века у тешким 

условима, у цркви без крова (Јанковић, 2007). 
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Слика 34. Сопоћани            (Фото: Д. Кићовић) 

Зидана је тесаном сигом као једнобродна грађевина са куполом, мада споља 

оставља утисак тробродне. Средином XIV века, за време владавине цара Душана, 

дозидана је спољна отворена припрата са троспратним звоником. Ово је 

најрепрезентативнији пример српског средњовековног сликарства и архитектуре, рашке 

градитељске школе. Црква је осликана током исте деценије када је и сазидана. За 

осликавање манастира, краљ Стефан Урош, одабрао је најбоље уметнике који су дошли из 

Цариграда, а до данас је тајна ко су они били. Манастир је замишљен као породични 

маузолеј, па је и током изградње уобличен и као породична и као гробница краљевих 

најоданијих људи. У југозападном наосу цркве је саркофаг од црвенкастог мермера 

намењен краљу, а ту су сахрањени и мајка, краљица Ана Дандоло, архиепископ Јоаникије 

I, и кнез Ђорђе, млађи Вуканов син. Данас у манастиру, који је општежитељни, живи 30 

монаха и искушеника. Због свог духовног и историјског значаја, манастир носи титулу 

царске Лавре (Чувари баштине, 1998; Ристановић, 2006). 
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Манастир Ђурђеви ступови налази се на палеовулканском узвишењу код Новог 

Пазара, на висини од 805 m. Подигао га је велики жупан Стефан Немања, а изградња је 

завршена 1171. године. Под заштитом је UNESCO-а као светска културна баштина, као 

део целине Старог Раса са Сопоћанима. Према писању Стефана Првовенчаног, настао је 

заветом Немање, заточеног у пећини, да ће изградити манастир посвећен светом Ђорђу. 

Црква је осликана око 1175. године, а други ктитор манастира био је краљ Драгутин који 

је доградио манастирску цркву и дао да се ослика њена припрата. Краљ Драгутин је ту 

сахрањен (Сајловић, Гугољ, Јелисавац, 2003). 

Током аустро-турског рата манастир је опустео и наредна два века био рушевина 

која је услед ратова још више разарана. Први пут су Турци запалили манастир и порушили 

све зграде око њега, а други пут су однели камен са Ђурђевих ступова у Нови Пазар да 

граде тврђаву. Потом су га користили као војно упориште. Такође су у Другом светском 

рату окупатори наставили са одношењем камена за утврђење изнад Новог Пазара. Услед 

свих тих разарања, од овог знаменитог манастира остале су само зидине разрушене цркве 

и капела краља Драгутина. Касније су откопани темељи првобитне трпезарије и других 

мањих грађевина. Капела, која је била у руинираном стању, конзервирана је, а преостале 

фреске у њој очишћене су и обезбеђене од даљег пропадања. Обнова манастира подељена 

је у две фазе, од 1960. до 1999. и од 1999. године до данас. Две градитељске концепције из 

средњег века, византијска архитектура са Истока и романска са Запада, синтетисане, чине 

јединствени стил у којем је манастир изграђен. Важно место у формирању ове 

архитектуре има црква Светог Ђорђа, која припада Рашкој школи, као грађевина којом 

започиње средњовековна српска стваралачка епоха у архитектури. У нови стил убрајају се 

карактеристичне куле, елипсаста купола, олтарски простор неправилног облика. Будући 

да је од првобитног живописа веома мало остало, о њему сазнајемо на основу старих 

фотографија и истраживања (Јанковић, 2007). 

По завршетку Другог светског рата, део декорација и фресака скинут је са зидова и 

пренет у Народни музеј у Београду. Манастирски конак изграђен је 2002. године и 

омогућио је да се у манастиру опет нађу монаси док је испред манастира саграђена мањи 

објекат који представља музеј. 
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Слика 35. Манатир Ђурђеви ступови     (Фото: Д. Кићовић) 

Манастир Рача налази се 6 km јужно од Бајине Баште, на падинама планине Таре. 

Манастирска црква посвећена је Вазнесењу Господњем. Верује се да је изграђена крајем 

XIII века и према предању је задужбина краља Драгутина Немањића. Први писани 

документ о манастиру потиче из 1615. године. Прва велика оштећења десила су се 1688. 

године, а манастир је потпуно напуштен после Велике сеобе, године 1690, коју је повео 

патријарх Арсеније III (Сајловић, Гугољ, Јелисавац, 2003). У манастиру је основана 

преписивачка школа која је радила у скиту Светог Ђорђа. Рачански рукописи растурени су 

широм Европе. Најзначајнија дела настала у овој преписивачкој школи су ,,Буквар'' и 

,,Стихологија''. За време Другог светског рата, у манастиру је чувана најдрагоценија књига 

српске књижевности, ,,Миросављево јеванђеље'', које представља најстарију сачувану 

књигу на српском књижевном језику. Манастир је више пута рушен и обнављан. Рача је 

била опустела и порушена, па су је у XVI веку обновили монаси манастира Троноше. 

Потом је манастир изгорео, после чега га је обновио Хаџи Мелентије, па су га Турци 

срушили и спалили до темеља 1813. године. Поново је изграђен 1826. године. Манастир су 

1941. године опљачкали Немци, а 1943. бугарска казнена експедиција поново опљачкала 
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манастир и спалила конаке. У Музеју Српске православне цркве чува се највећи део 

литургијских предмета из овог манастира. Од вреднијих експоната, у манастиру се може 

видети део моштију светог Теокстита (краља Драгутина), предмети Хаџи Мелентија 

Стефановића (устаничка застава из 1807. године, војводска каса, оружје и златан крст са 

ланцем који је добио од руског цара). Иконостас је осликао Георгије Бакаловић (1840. 

године), а зидове фрескописао Димитрије Посниковић (1854. године). Међу споменицима 

културе, манастир Рача категорисан је као културно добро од великог значаја, а простор 

око манастира, од стране Завода за заштиту природе Србије, проглашен је за заштићену 

околину непокретног културног добра (Ристановић, 2007). 

У селу Смиљевцу, смештен је манастир Светих Архангела (Ковиље). Удаљен је 

25 km јужно од Ивањице, у засеоку Ковиље, по којем је и добио име. Посвећен је 

архангелима Михаилу и Гаврилу. Овај манастир чини специфичним то што је приљубљен 

уз високу стену са којом чини јединство, скривен у сенкама густе шуме. Манастир је дуго 

био неприступачан, па у тој чињеници можда лежи разлог његове анонимности. Састоји 

се од две цркве које су данас обухваћене једном архитектонском целином, старија црква, 

Светих Архангела, и млађа, Светог Николе. Живопис у старијој-пећинској цркви 

првобитно је везан за XIII век али стилске карактеристике упућују на XVI век. Млађу 

цркву, осликао је Јован 1644. године, у то време најпознатији фрескосликар. Црква Светих 

Архангела спада у ред пећинских храмова испосничког типа.  Градња овог здања смешта 

се у XII и XIII век, у време изградње манастира Студенице. Црква Светог Николе 

изграђена је у XVII, а припрата са звоником почетком XIX века (Сајловић, Гугољ, 

Јелисавац, 2003). 

Међу знчајнијим средњовековним споменицима Старог Влаха и Рашке, свакако је 

манастир Преображење у Придворици. Налази се на левој обали Студенице, који се 

налази на пола пута (28 km) од Ивањице до Студенице. Изградио је слуга при двору 

Немањића па отуда и назив Придворица. Изграђен је око 1195. године у рашком 

градитељском стилу. Живопис цркве је потпуно уништен. Манастир је вековима био 

помесна црква, да би од 2007. године поново био проглашен за манастир. Проглашен је 

као споменик културе од великог значаја (Сајловић, Гугољ, Јелисавац, 2003). 

Манастир Црна река налази се 4 km од Рибарића у клисури Црне Реке. 

Манастирска црква посвећена је Архангелу Михаилу. Потиче из XIII века. Представља 

јединствен пећински комплекс, чије се иконе убрајају у најлепша остварења пећке 

сликарске школе. Манастирски комплекс састоји се од цркве, манастирских ћелија, зграде 
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конака, звонаре и дрвеног моста, који обезбеђује прелаз преко реке и прилаз манастиру. 

На основу живописа из 1601. године, насталог заслугом лаика Николе. Претпоставља се да 

је аутор фресака зоограф Лонгин. При манастиру је радила, почетком XX века, прва 

српска основна школа (Сајловић, Гугољ, Јелисавац, 2003). 

Манастир је окружен високим стенама и шумом. У њему се чува и српски 

најдрагоценији фреско живопис XVI века. Никада није рушен, па је сачувао свој 

првобитни изглед, али је дуго био напуштен. Највећу знаменитост овог манастира чине 

мошти Петра Коришког (Ристановић, 2006). 

У време турске одмазде, из манастира Сопоћани пренете су овамо мошти краља 

Стефана Првовенчаног, да би, после девет година биле враћене у Студеницу. Манастир је 

познат и по писарници у којој су писане и преписиване богослужбене књиге. Манастир 

Црна река дуго је био непознат ван своје уже околине. Изградњом моста на језеру код 

Рибарића и поправком прилазног пута, овај манастир изузетне лепоте и знаменитости, 

излази из анонимности. Најлепша композиција је ,,Успење Св. Богородице''. У манастиру 

се чува збирка икона и црквеног намештаја из XVI и XVII века. Увршћен је у Споменике 

културе од великог значаја (Ристановић, 2006).  

Манастир Бања налази се поред Лима 6 km 

југоисточно од Прибоја. Црква је посвећена Светом 

Николи и Успењу. Први пут манастир се помиње у 

Студеничком типику (1207. године), а од 1219. 

године као седиште Дарске епископије, једну од 

првих шест епископија осамостаљене Српске 

Православне Цркве коју је основао Св. Сава. у 

манастирском комплексу налазе се темељи 

некадашње цркве Св. Илије. Црква Св. Николе изграђена је 1329. године, а ктитор је био 

Стефан Дечански. Манастир је обновио патријарх Макарије Соколовић, а црква Св. 

Николе украшена је новим фрескама 1573–1575. године. Живопис цркве потиче из XIV, 

испод млађег слоја из XVI века. Млађи слојеви су скинути, обрађени и изложени у другим 

деловима цркве. Манастир је и маузолеј властелинске породице Војиновић (Чувари 

баштине, 1998; Сајловић, Гугољ, Јелисавац, 2003). 

 

 

Слика 36. Манастир Бања 
  (Извор: www.laguna.rs) 
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Слика 37. Манастир Увац 
(Извор: www.laguna.rs) 

Слика 38. Манастир Градац  
(Фото: Д. Кићовић) 

Манастир Увац налази се у селу Стубло, на граници 

општина Чајетина и Прибој, између врхова Хум и 

Кобиља глава. Храм је посвећен Рођењу Пресвете 

Богородице, а подигао га је непознати властелин 

почетком XV века. У старијим изворима, о овом 

манастиру говори се као о једном од 

најнеприступачнијих средњовековних манастира код 

нас, о царству камена и змија, познатом под називом 

Вувац, на реци Увац, у подножју прибојског Црног 

врха и испод обронака Златибора на североистоку. 

Историјски подаци са сигурношћу тврде, да је, на овој 

граници између деспотовине и средњовековне Босне 

давно била подигнута мала црква као отпор јереси и надилазећем исламу. Страдао је, и 

обнављан, неколико пута па се у архитектури издвајају три градитељске фазе. Године 

1944. започета су систематска истраживања и конзарваторско-рестаураторски радови, тако 

да је црква у потпуности обновљена (Сајловић, Гугољ, Јелисавац, 2003). 

Манастир Градац, са црквом 

посвећеном Благовестима Пресвете 

Богородице, средњовековни је споменик 

културе од изузетног значаја. Удаљен је 12 

km од Ибарске магистрале код Брвеника 

(Рашка). Задужбина је Јелене Анжујске, 

грађен у последњој четвртини XIII века, 

према традицији Рашке школе. За време 

турске владавине, манастир је углавном био 

без монаха, а од 1982. године започета је 

изградња конака. Манастир је женски, 

садашња игуманија је Ефимија. Манастир је 

једнобродна грађевина са куполом, а брод цркве чине три целине: припрата, наос и 

олтарски простор. Осим доминантног рашког стила градитељства, примењени су и 

романски и готски стил градње. Живопис потиче из 1275. године и само је сачуван у 

фрагментима. Најзначајније фреске представљају живот Богородице, рођење Христово и 

умрли Христос. Верује се да је црква Св. Николе, која се налази у југоисточном делу 

манастирског комплекса, изграђена пре главне цркве. Осликавање њених фресака везује се 
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за XIV век. (Сајловић, Гугољ, Јелисавац, 2003). У манастиру Градац, Јелена Анжујска 

основала је прву женску школу у Европи. 

Манастир Нова Павлица задужбина је браће Стефана и Лазара Мусића, синова 

челника Мусе, који је био ожењен Драганом сестром Кнеза Лазара. Удаљена је 2 km од 

Ибарске магистрале код Брвеника и северно од Рашке 10 km. Саграђена је на рту изнад 

десне обале Ибра у селу Павлица. Браћа Стефан и Лазар Мусић са својом мајком  

кнегињом Драганом подижу цркву између 1381. и 1387. године, када је и живописана. 

 

Слика 39. Нова Павлица     (Фото: Д.Кићовић) 

Посвећена је Ваведењу пресвете Богородице. Стефан и Лазар гину на Косову 1389. године 

и сахрањени су у западном делу цркве испод ктиторске фреске. После њихове погибије 

Драгана се замонашује као монахиња Теодосија, где оснива женски манастир. 

Претпоставља се да је мати Теодосија сахрањена у јужном делу до певнице на шта указују 

скраћене фигуре светитеља на том делу зида. После Косовског боја, током преношења за 

Раваницу, у Новој Павлици је преноћило тело Кнеза Лазара. 

Нова Павлица је током времена преправљана и дозидана чиме је измењен првобитан 

изглед. Поред цркве, подигнута је касније двоспратна кула-звонара у XIX веку. У 

архитектонском погледу припада Моравској школи. У послератном периоду, црква је 

омалтерисана и препокривена. Њене фреске представљају фигуре светих отаца, пустињака 
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и ратника; изнад којих су добро очувани медаљони. У Павлици се налазе гробови Драгане, 

сестре кнеза Лазара, и њеног мужа Мусе, оца Стефана и Лазара Мусића (Степановић Ж, 

1981). Налази се на удаљености од 2 km од Ибарске магистрале. Пре три године 

проглашена је за манастир. Дошле су монахиње из манастира Градац и то су 

најобразованије монахиње у српским манастирима (све су завршиле факултете). 

Проглашена је за Споменик културе од великог значаја. 

Манастир Кончул (Црква Св. Николе) налази се у атару села Казновићи (засеок 

Кончулићи) на левој обали Ибра, код Рашке. У народу је познат је и као Никољача. 

Помиње се у доба Немањића, а према писаним изворима обновио га је Стефан Немања. 

Првобитна црква била је живописана. У доба краља Милутина у манастиру је било 

седиште Кончуланске епископије. За време Турака, манастир са конацима био је порушен. 

Садашња парохијска црква помиње се 1861. године и подигнута је делимично на 

темељима старе цркве (Сајловић, Гугољ, Јелисавац, 2003). 

Црква Светог Ахилија задужбина је краља Драгутина Немањића. Налази се у 

самом центру Ариља; по њој је град и добио име. Овај древни споменик остатак је 

некадашњег великог и значајног манастирског комплекса. У њој су у XI веку пронашли 

уточиште избегли становници из Тесалије, а мошти свог свеца Светог Ахилија, које су 

понели са собом положили су у постојећи хришћански храм. Тако је ова црква посвећена 

епископу Ахилију из Ларисе, из Грчке. Сава Немањић проглашава 1219. године, ариљски 

манастир седиштем моравичке епископије. Цркву је подигао краљ Драгутин око 1284. 

године, на остацима старијег манастирског храма, а унутрашњост је живописана 1296. 

године и из тог раздобља потичу сви сачувани остаци фресака. Једнобродна је грађевина с 

куполом и планом храма у облику правилног равнокраког крста, и припада Рашкој 

градитељској школи. У XIV веку епископија је уздигнута на ранг митрополије (Сајловић, 

Гугољ, Јелисавац, 2003). 

Бела црква-црква Јања на двадесетак километара од Ивањице, у подножју 

планине Мучањ. Пошто је смештена у подножју огољеног брда, околни ерозивни 

материјали прете да је затрпају. Малих је димензија, али је несумњиви споменик културе 

Старог Влаха. Бела црква, на први поглед неугледна, веома је интересантна не само због 

својих врло старих фресака, већ и у архитектонском погледу, нарочито по својим 

ребрастим зидовима. По предањима се убраја у задужбине првих Немањића, а у народу је 

позната као Јања. За време турске владавине црква је оштећена и опустела, али са 

доласком Карађорђевих устаника поново је обновљена. Иако је претрпела велика 
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оштећења, највише захваљујући локалном становништву, обновљена је, проширена и 

набављено је ново звоно (Ристић, 1963). 

Добрачки манастир Светог Аранђела налази се у клисури Моравице, 14 km 

јужно од Ариља (на путу Ариље – Ивањица). Познат је и под називом Клисура. Сматра се 

да је првобитна црква грађена, на метоху манастира Студеница, још у доба Немањића. Од 

свог постојања неколико пута је уништаван и паљен, нарочито за време Турака. Данашњи 

манастир подигнут је крајем XVIII века. По стилу градње припада Рашкој школи. Црква је 

живописана, али фреске нису остале сачувне. Садашње фреске и иконе потичу из новијег 

доба, из XIX века, а дело су Симеуна Лазовића и Димитрија Посниковића. Од старинских 

драгоцености које се чувају у манастиру, вредна је збирка руских икона и двоја дрвених 

врата на којима су мотиви народне уметности (Ристић, 1963; Ристановић, 2006). 

Манастир Куманица са црквом посвећеном Архангелу Михаилу, налази се на 

десној обали Лима, непосредно на уласку у Куманичку клисуру 13 km од Бродарева, на 

граници са Црном Гором. Грађена је у моравском стилу, време настанка није познато. 

Историјски извори указују да је то било у XV веку. Црква је грађена као једнобродна 

грађевина, а фрагменти живописа везују се за XVI век. У XVIII веку манастир је потпуно 

опустео, а црква је обновљена 2006. године, захваљујући добротворним прилозима и 

епископу милешевском Филарету. Треба истаћи да у овај верски објекат долазе са 

великим поштовањем и припадници исламске вероисповести (Сајловић, Гугољ, Јелисавац, 

2003). 

Црква Светог Архангела Михаила налази се на левој обали Поблаћенице, 

недалеко од Прибоја. По народном предању подигао ју је Мехмед-паша Соколовић, у 

спомен своје мајке. Једнобродне је основе, са нешто издигнутом средином јер је, 

вероватно, требало да носи куполу. На њој се уочавају елементи две градитељске школе и 

дела зетских мајстора који су радили камене богомоље на територији Рашке. Црква није 

живописана, осим на зиданом иконостасу, где се су сачуване фреске са почетка друге 

половине XVII века. Најзначајније су фреске Христа и апостола. Године 1966, изведене су 

конзерваторске интервенције над овим иконостасом, а годину дана раније (1965. до 1966), 

и радови на крову и зидовима цркве. Завршетком ових радова, за очекивати је да црква 

добије првобитни изглед, и да ће, самим тим, и њена туристича вредност бити већа 

(Чувари баштине, 1998, 2004). 

Манастир Давидовица, са Богојављенском црквом, налази се североисточно од 

Бродарева. Представља културно историјски споменик од великог значаја. Задужбина је 
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монаха Давида (Димитрија) по коме је добила назив, сина кнеза Вукана (Немањин унук). 

Изградњу Богојављењске цркве, започео је 1281. године протмајстор храма Десина де 

Риса, а уговор о изградњи чува се у Дубровачком архиву. Једнобродне је основе, а по 

архитектури припада Рашкој школи. Црква је живописана у XIII веку, али су сачувани 

само фрагменти фресака под куполом и немају већу уметничку вредност. Рестаураторски 

и конзераторски радови завршени су 1997. године (Сајловић, Гугољ, Јелисавац, 2003). 

Манастир Дубница, посвећен Светој Тројици, налази се у долини Увца, у селу 

Божетићи, на само неколико километара од Сјеничког језера. Историјски подаци указују 

да је манастир настао у првој деценији XV века, и да је саграђена на темељима старије 

грађевине. Остаци старије цркве и конака из тог периода данас су тешко препознатљиви. 

Црква је живописана након градње, што се може закључити по постојању једног, већ 

испраног остатка фреске. Све остало из тог времена прекривено је велом заборава. 

Народно предање Дубницу доводи у везу са Немањићима, а да су је касније обнављали 

Рашковићи, јер су и они од лозе Немањића. По истом предању, патријарх Арсеније 

Чарнојевић провео је ту последњу зиму, пред Сеобу 1690. године. Турци су, као одмазду 

за то, манастир спалили до темеља. Завод за заштиту споменика културе из Краљева 

спровео је прву велику реконсрукцију у новије време, седамдесетих година XX века 

(Милосављевић, 2002). 

Црква у Белој реци налази се на десној обали белоречког потока на Златибору. 

Малих је димензија, са једним кубетом. По народном предању, потиче из доба Немањића. 

Унутрашњост цркве скромног је изгледа, почев од пода поплочаног каменом и зида од 

сиге, на којем би се испод малтера, вероватно, могли наћи остаци фресака. Детаљно је 

обновљена 1810. године. 

Црква Светих апостола Петра и Павла налази се у Сирогојну. Представља део  

споменичког комплекса музеја „Старо село“. Ктитор цркве био је протојереј Георгије 

Смиљанић, који је цркву изградио 1764. године. Црква је једнобродна грађевина, са 

кровом од дрвета. 

Познати српски зоограф, Симеон Лазовић, осликао је иконостас цркве, који данас 

представља њену највећу вредност. У порти цркве налазе се надгробни споменици који 

датирају из XIX века (Мајсторвић, Мајсторовић, 2002). 
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                 Слика 40. Црква Св.Петра и Павла  (Фото: Д. Кићовић) 

Црква Св. Тројице у Бистрици се налази у Бистрици, на километар удаљености 

од магистралног пута Пријепоље–Нова Варош. Први пут се помиње у повељи краља 

Владислава из периода између 1234. и 1243. године. Црква је вековима била рушена, а 

обновљена је у XIX веку. Црква је једнобродна, са двосливним кровом од шиндре. 

(http://srbija.superodмor.rs/nova-varos/info/atrakcije). 

Цркве брвнаре имају веома значајну историјско-туристичку вредност. Значајан 

број изграђен је на Златибору, а до данас су сачуване само три, које су стављене под 

заштиту државе. 

Црква посвећена је Св. Илији налази се у Доброселици, 19 km од центра 

Златибора. Црква изваредних уметничких лепота дело је непознатих градитеља. Посебно 

је изражена на западним вратима, која су орнаментиком у дуборезу. На иконостасу цркве 

налазе се иконе Пресвете Богородице, Исуса Христа и Господа Спаситеља. Прављена је 

као правоугаона грађевина, димензија 8 m дужине, а ширине 5 m. Изграђена је 1821. 

године од борових брвана (Мајсторовић, Мајсторовић, 2002). 

Црква брвнара у Јабланици, посвећена Покрову Пресвете Богородице, саграђена 

је 1838. године. По предању, градили су је локални мајстори. Налази се око 25 km 

југозападно од центра Златибора. Граћена је од борових бравана и правоугаоне је основе. 

Малих је димензија, 9,25 m, ширина 5,25 m. Иконе је, године 1851, осликао Димитрије 

Посниковић, а значајније су: Исуса Христа, Пресвете Богородица, Светог Василија 

Острошког са Светим Јованом Крститељем (www.upoznajsrbiju.co.rs). 
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Црква у Пети, налази се на јужним падинама Златибора, у селу Кућани. Посвећена 

је Рођењу Пресвете Богородице. Изграђена је 1780. године и представља најстарију цркву 

брвнару на Златибору. Темељ је изграђен од необрађеног камена, зидови од борових 

брвала, а кровни покривач је од шиндре. Црква спада у најмање на територији Старог 

Влаха и Рашке (дужина брвнаре је 6,5 m, ширина 3 m). По предању, овако мале димензије 

везују се за то да је прављена у тајности бојећи се турских паљевина, а у њој су у то време 

сакривани црквени предмети књиге. Зоограф Симеон Лазовић, родоначелник сликарске 

породице која је у то време украшавала многобројне цркве и манастире у Србији, осликао 

је царске двери (Мајсторовић, Мајсторовић, 2002). 

Црква брвнара у Радијевићима на Златару изграђена је 1808. године. По 

летопису, цркву је у тајности подигао свештеник Василије Пурић. Посвећена је Светој 

Богородици. Неуобичајеног је облика за верске објекте, изграђена од борових брвана, са 

кровом покривеним шиндром. Четвртасте је основе, подигнуте изнад каменог подрума, 

који је коришћен у периоду турских напада за скривање. Унутар цркве налази се 

полукружни олтар, такође, од зиданог камена. Налази се на 12 km јужно од Нове Вароши 

(Чувари баштине 1998). 

Црква Светог Саве на Мокрој гори, на централном тргу Дрвенграда, лежи на 

надморској висини од 685 m. Новијег је датума, изграђена осамдесетих година XX века. 

Грађена је по узору на руске цркве брвнаре. 

 

Слика 41. Црква Св.Саве, Дрвенград   (Фото: Д. Кићовић) 
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У селу Дубу, на 10 km источно од Бајине Баште на путу за Рогачицу, налази се 

црква брвнара из 1792. године, покрвена шиндром, специфичне архитектуре. Рад је 

маштовитих неимара Осаћана. У цркви су сачуване иконе и старе двери из друге половине 

XV века, једини преостали комад од старијег храма који је некада постојао у Дубу (ТО 

Златибор). 

 

Слика 42. Црква У Дубу      (Извор: ТО Златибор) 

Међу верским објектима новијег датума, истиче се Црква Христовог Васкрсења у 

Прибоју. Грађена је по узору на цркву Светог Марка у Београду; наравно знатно мањих 

димензија. 

У изградњи је Црква Светог Преображења Христовог на узвишењу изнад 

Обудојевачког језера, у туристичком центру Златибора. На Преображење Господње, 19. 

августа 2001. године, освештан је и подигнут крст на овај храм, чија је изградња са 

благословом Стефана жичког, започела 1992. године. Овај храм, са црквеним домом, 

представља јединствени комплекс Духовног центра на Златибору, а уједно обогаћује и 

туристичку понуду.  
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ЏАМИЈЕ 

 
У време турских освајања, у области Старог Влаха и Рашке вршена је 

исламизација; тако су створени и услови за формирање исламске споменичке културе. 

Почела је градња џамија, мектаба и вакуфа.  

Алтун-алем џамија изграђена је, највероватније, имеђу 1516. и 1528. године, у 

старој градској чаршији Новог Пазара. Џамија је средње величине, са тремом, једном 

куполом и каменим минаретом. 

 

Слика 43. Алтун-алем џамија    (Фото: Д.Кићовић) 
 

Ктитор је Муслихедин Абдул Гани (познатији као Мујезин Хоџа Ал Медини), 

образован и богат градитељ са половине XVI века. Изграђена је на друму за Стамбол 

(Цариградски пут) према Скопљу и Истанбулу. Зидови су од опеке и тесаног камена, а 

фасада је малтерисана. Минарет је дванаестространи, од камена пешчара, озидан уз трем. 



 

139 
 

Унутрашњост је осликана, а под прекриван ћилимима карактеристичним за Рашку област. 

Алтун-алем џамија представља редак споменик градитељства у нашој земљи. По стилу 

градње и архитектури припада рано-османлијском периоду. У њој је смештен део 

завичајног музеја (Ристановић, 2006). 

Лејлек џамија спада у најстарије исламске верске објекте у Новом Пазару. Назив 

је изведен од речи лејлека-роде, птице која је код муслимана веома поштована. Првобитни 

назив џамије био је Ахмед-бег или Хавале Ахмед-бег Силхадар џамија, што је сачувано у 

историјским записима. Џамија има широку и плитку куполу без прозора, а кровни 

покривач је ћерамида. Минарет је зидан поред улаза, тесаним каменом. Салих-бег Беговић 

обновио је џамију 1891. године, којом приликом је и доградио нови трем, подигао нову 

зграду мектеба и обновио чесму. Такав изглед џамије сачуван је до данашњег дана 

(Ристановић, 2006). 

 Мало је поузданих података о Араб џамији. Први пут се помиње у попису из 1528. 

године што довољно говори да ова грађевина спада у најстарије објекте у Новом Пазару и 

регији. У народу је очувано предање да је Хасан Челеби био Арапин, па је џамија по њему 

добила име. Међутим, у изворима из XVI века, помиње се извесни Хасан Челеби или 

Хасан-бег, као градитељ џамије, невеликих размера, у Новом Пазару, али уз његово име 

нема података који би означио његову етничку припадност. 

 

Слика 44. Араб џамија     (Фото: Д. Кићовић) 
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Џамија је била спаљена 1689. године, а касније обновљена, па је могуће да ју је 

обновио неки Арапин који је живео у Новом Пазару као официр или неки други 

старешина, па се она од тада све више називала Арап џамија, а све мање Хасан 

Челебијина, како се првобитно и једино исправно звала. 

Ибрахим-пашину џамију саградио је 1572. године Ибрахим-паша у Пријепољу. 

Син је Скендер-бега, Херцеговачког субаше, касније и паше Санџак бега. Саграђена је за 

потребе верских обреда војне посаде, чији је командант био Ибрахим-паша. Посада је 

обезбеђивала мост на Лиму. Око џамије убрзо се формирала махала. У прво време 

називана је Ибрахим-махала, а касније Горњи Вакуф. У близини џамије, а поред горњег 

зида, је мезар Ибрахим-паше и његове сестре Кајдефе. На предњем нишану мезара има 

исписано Шехаде и уклесана сабља. 

Велика Махмут-бегова џамија у Пријепољу, подигнута је у периоду од 1895. до 

1900. године, на темељима некадашње, доста мање џамије, са дрвеним минаретом, који је 

саградила Мева кадуна за свог мужа Махмут-бега, по којем је добила име. Махала око 

џамије такође, се називала Махмут-бег махалеси. У џамијском комплексу налазе се 

шедрван и пространи харем који је сав у зеленилу и цвећу. У харему џамије налази се 

шедрван са шест чесaма, који је подигнут 1929. године. До сада је обновљен више пута. 

Налази се у центру града, поред Музеја. 

Хасан-бегова џамија се налази у Прибоју. Саградио ју је Хасан-ага, када је постао 

управник прибојске области, 1758. године. У то време, представљала је симбол града. 

Двапут је горела и обнављана. Последња велика реконструкција урађена је 1982. године. 

 
МОСТОВИ 

 
Путем од Ивањице ка Голији на 16 km југозападно код места Куманице, преко реке 

Моравице, постоји стари камени лучни мост, који називају „Римски мост“. Дуг је 14 m, 

широк 2,40 m и висок 4 m, запуштен је и проходан само за пешаке. 

„Камени мост“ у Ивањици, преко Моравице саграђен је почетком ХХ века, од 

клесаног камена из мајдана у Рашчићима. Дужина лука је 25 m, а у везивни малтер је 

утрошено 30.000 јаја. 
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ОСТАЛИ СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ 

 
Праву туристичку атракцију представља Хаџи Проданова пећина у Рашчићима, 

названа по Карађорђевом војводи, Хаџи Продану Глигоријевићу који је овде склањао 

збегове. Налази се на надморској висини од 640 m, на 7 km од Ивањице, а првобитни 

назив био је Шљепаја. Пећина је испитана на дужини до 400 m и чине је два спрата. 

 

Слика 45. Улаз у Хаџи Проданову пећину и капела         (Фото: Д. Кићовић) 

У овој пећини пронађено је 25 нових врста пећинских животиња и инсеката, ретке 

или мање познате у свету. На самом улазу у пећину, приликом ископавања нађени су 

фрагменти керамике из старијег гвозденог доба, као и предмети који су остаци материјане 

културе неандерталаца; већина је направљена од кварца. Ова пећина представља 

комбинацију важног туристичког, спелеолошког и археолошког објекта.  

У центру Новог Пазара, на левој обали Рашке, поред некадашњег Цариградског 

друма, смештен је Амир-агин хан. Архитектонски, то је најбољи пример караван-сараја 

из XVIII века. Састоји се од приземља и спрата, великог калдрмисаног и покривеног 

дворишта које је некад служило за смештај путника и запреге. Стари амам у 

Новопазарској Бањи задужбина је Иса-бега Исаковића. Сматра се да је подигнут 

седамдесетих година XV века. Припада групи тзв. двоструких амама, који се називају још 
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и гитре-амамима, зато што имају купатила за жене и купатила за мушкарце 

(Енциклопедијско-туристички водич, 1983). 

Културно-историјски споменици простора Старог Влаха и Рашке, вредни помена, су и они 

који су настали у славу борцима и устаницима из Првог српског устанка, Првог и Другог 

светског рата. Неки од значајнијих су: Шанчеви на Калипољу (планина Јавор), 

Меморијални комплекс на Јабуци, Партизанска болница у Пријепољу, спомен плоча 

погинулим партизанима у Новој Вароши, Споменик палим борцима Рашке, споменик 

палим борцима у Беоцима. Затим спомен-чесме у Јошаничкој Бањи и Баљевцу подигнуте, 

такође, палим борцима народноослободилачког рата од 1941. до 1945. године. Спомен-

пирамиде и спомен плоче подигнуте су у Баљевцу, Беоцима, Градцу, Брвенику, Раковцу и 

другим местима. У селима око Пожеге, Прибоја и Нове Вароши могу се видети споменици  

поред пута тзв. „крајпуташи“. То су српски војнички споменици из времена балканских и 

Првог светског рата. Обично су поређани у једном низу, а у неким местима и са натписом 

о погинулим ратницима. 

 

 

  

 

        Слика 46. Споменик мајору Илићу на Калипољу                       Слика47. Крајпуташи 

                          (Фото: Д. Кићовић)                                                       (Фото: Д. Кићовић) 
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МУЗЕЈИ 

  
 Новопазарски музеј „Рас“ основан је 1953. године као Градски музеј , у центру 

Новог Пазара, у старој традиционалној градској кући из XIX века. Музеј „Рас“ поседује 

највећу збирку предмета у Старовлашко-рашкој регији, од каменог доба до новијег 

времена. Области истраживања су: археологија, историја, етнологија, нумизматика до 

савременог стваралаштва. Покрива територију Новог Пазара, Тутина, и Сјенице. 

Етнолошко одељење је специфично због етничке и етнографске шароликости 

становништва (пештерских муслимана и старовлашких и рашких Срба). Посебност 

археолошког одељења је збирка новца из доба Немањића, која је јединствена у Србији. 

Због великог значаја за културу Србије, 30. априла 2013. године, проглашен је за 

институцију од националног значаја. 

 Музеј у Пријепољу основан је 1990. године и један је од најмлађих музеја у Србији. 

Од 1995. године сврстан је у регионални музеј. 
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ТУРИЗМУ СТАРОГ ВЛАХА И РАШКЕ 

 
Приредбе које, својим садржајима и мотивима, привлаче пажњу посетилаца и 

подстичу развој туристичког кретања називамо манифестациони туризам. Оне 

представљају различита, унапред организована догађања, која, својим квалитетом и 

тематским одликама, могу да привуку пажњу потенцијалних туриста. У својим 

садржајима имају најчешће културну (изложбе, књижевне вечери, фестивалске приредбе, 

ликовне колоније) и ракреативу (спортско-забавне приредбе) одлику. Ређе се јављају као 

комбинација ове две активности. То су остварења која се приказују на сцени и 

подразумевају посматрање. Највећи број омогућава напосредан контакт између 

извођача/ствараоца и посматрача. Најчешћи разлог посете туриста јесте само један 

догађај, тј. манифестација. Статистички подаци показују, да у свету постоји око милион 

манифестација које посети око 405.000.000 туриста (Бјељац, Ћурчић, 2007). Валоризација 

оваквог облика туризма захтева посебан приступ у маркетингу и начину реализације. 

Одлике манифестација су да: не трају дуго, организују се у периодима слабије туристичке 

активности простора (како би се продужила туристичка сезона) и избегла сезонска 

колебања у посети (које су каракеристичне зе неке друге облике туризма). У инoстрaнoj 

литeрaтури и туристичкoj прaкси oвaj вид туризмa oзнaчaвa се кao event tourisм. Неки 

манифестације сматрају индустријом догађаја и дефинишу је као „системско планирање, 

развој и маркетинг фестивала и специјалних догађаја, катализатор и израђивач имиџа“ 

(Getz, Wicks, 1993). Ове манифестацијe се према величини и значају могу поделити на: 

Мега, Велике, Традиионалне и локалне. 

Мега догађаји (Mega event) или манифестације су они које посећује велики број 

људи (више од 500.000). Овакве манифестације су на пример Олимпијске игре, Светско 

првенство у фудбалу. На простору Старог Влаха и Рашке не постоје манифестације ових 

размера. 

Велики традиционални догађаји или манифестације (Hallmark event) одржавају 

се једанпут годишње са главним циљем да промовишу неку туристичку дестинацију и да 

тој дестинацији буде заштитни знак. По неким манифестацијама овог типа простор 

(регије) може бити препознатљив у Старовлашко-рашкој регији. То је: Међународни 

филмски фестивал „Кустендорф“. 

Локалне манифестације су мањег обима туристичких кретања и краћег трајања. 

Највећи значај овакве манифестације имају за локалну заједницу која, на тај начин, може 
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промовисати и афирмисати своју туристичку понуду. Највећи број манифестација 

простора Старог Влаха и Рашке овог је карактера. 

Станковић овакве манифестације дели на основу контрактивне зоне, и то на: 

локалне, регионалне, националне, континенталне и светске (Станковић, 2000).  

На територији Србије, у календару манифестација, увршћено је 1.195 приредби, а 

од тога се на територији Старог Влаха и Рашке одржава 47, што је свега око 4%. 

Интересантно је да, у новембру и фебруару, у регији не постоји ниједна манифестација 

која је уврштена у Календар приредби за 2013. годину. С обзиром на то да манифестације 

привлаче велику пажњу туриста и могу да донесу значајне материјалне приходе, као и да 

промовишу неки простор, локалне самоуправе и туристичке организације морале би овом 

виду туризма посветити више пажње. На овој територији одржавају се неке врло важне 

манифестације које привлаче велику пажњу и посећеност. Пре свега, ту су Дринска, 

Лимска, Ибарска и Увачка регата, затим златиборска Пршутијада, ,,Кустендорф'' и друге 

(ТОС). 

У Ариљу се одржавају: Ариљске зимске радости, Мајски дани културе, Ликовна 

колонија, такмичење у пецању (на Градској плажи), Берковачко посело, такмичење у 

баскету, стоном тенису и фудбалу, Дечији позоришни фестивал, Фарбање ускршњих јаја 

(ТОС). 

У Ивањици, од значајнијих културних манифестација издвајају се и Сабор ловаца и 

хајка на вука, Смотра народног стваралаштва, Нушићијада од 30. августа до 1. септембра, 

Фестивал изворне српске песме, Мото сусрети у Ивањици (ТОС). 

Познате манифестације, поред оних које се налазе у Календару, у Пријепољу су: 

Град театар (мај), Куп Пријепоља у спортском риболову (јун), Меморијални куп у 

параглајдингу „Драгослав Дивац“, Мед је лек за дуг век (август), За Пријепоље у цвећу 

(август), Мостови Балкана (2. август), Сабор трубача (2. јул), Деци у част (октобар).  

У Прибоју се одржавају и следеће манифестације: Међурепубличка смотра 

фестивал дечјег драмског стваралаштва, Смотра фолклора и народног старалаштва (ТОС). 

У Сјеници, од туристичких манифестација које нису у годишњем календару у 

општини, издвајају се: Мајски вашари (мај), Смотра рецитатора (март), Епске вечери 

поезије (зимски месеци), Ликовна колонија „Пештерска виђења“ (јун), Вече тамбураша 

(јул), Смотра изворног стваралаштва „Сусрети села“ (ТОС). 
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Значајне манифестације Чајетине су: Сећање на Десанку Максимовић (март). 

Током летњих месеци бројне су културне манифестације (песнички сусрети, ликовне 

колоније, музичке вечери, књижевни сусрети, изложбе, предавања и летње школе). 

Манифестације вредне помена за општину Тутин су: Дани културе Тутина, Фестивал 

дечије песме, Такмичење певача аматера, Смотра народног стваралаштва (ТОС). 

У Новој Вароши издвајају се: Сеоска олимпијада, Велики сабор на Велику 

Госпојину у селу Штиткову, Златне руке Златара.  

Туристичке манифестације вредне помена у Новом Пазару су: Фестивал Санџачке 

севдалинке (28. и 29. септембар), Фестивал омладинских хорова Србије (почетак маја), 

Ликовна колонија „Санџак – инспирација уметнику“ (август), Ликовна колонија 

„Сопоћанска виђења“ (прва половина августа). Манифестације по којима је још Рашка 

препознатљива туристима су: Косидба у Бадњу (средина јула), Рашке духовне свечаности 

(средина августа) (ТОС). 

Табела 19. Манифестације на простору Старог Влаха и Рашке 

Месец Манифестација Место и време Организатор 

Јануар 

Пршутијада 
Златибор, село Мачкат, 

11-13. јануар 
Туристичка организација „Златибор“ 

Међународни филмски 

фестивал „Кустендорф“ 

Мокра гора, Дрвенград, 

друга половина месеца 
„Rasta International“ 

Фебруар - - - 

Март 
Фестивал плеса и фолклора 

Нови Пазар, почетак 

месеца 

Туристичка организација Новог 

Пазара 

Сабор ловаца Голија, током марта Ловачко удружење Чемерница 

Април 

Дани јоргована 
Манастир Градац-

Маглич, 25.4-10.5. 

Друштво француско-српског 

пријатељства „Јелена Анжујска“ 

Сајам меда Ариље, 28. април 
Пчеларско удружењи и Туристички 

инфо центаропштине Ариље 

Шљивовички сајам домаће ракије 

Златибор, село 

Шљивовица, током 

месеца 

Туристичка организација „Златибор“ 

Мај 

Комарске кошије Пријепоље, 1. мај 
МЗ Орашац и Туристичка 

организација општине Пријепоље 

Дани краљице Јелене 
Рашка, манастир Градац, 

24 - 26.мај 

Туристичко-спортска организација 

Рашке и манастир Градац 

Лимска регата 
Пријепоље, река Лим, 28-

30. мај 

Рафтинг клубови „Лим-Лучице“ и 

„Коловрат“ и Туристичка 

организација општине Пријепоље 
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Смотра народног стваралаштва 

„Звуци Голије, Јавора и Мучња“ 
Ивањица, 21 .мај Дом културе Ивањица 

Сајам хране и заната 
Нови Пазар, током 

месеца 

Туристичка организација Новог 

Пазара 

Тара маратон „Међународни 

планински маратон“ 
Планина Тара, 7-9. јун „Тара маратон“ 

Јун 

Тара open 2013. „Међународно 

орјетиринг такмичење“ 
Планина Тара, 14-16. јун Орјентиринг клуб „Соко“ 

Златиборско културно лето 
Златибор, 

28. јун-31. август 
Туристичка организација „Златибор“ 

Весели спуст 
Река Ибар - Маглич, 30. 

јун 
Кајак клуб „Ибар“ 

Пољопривредни сајам Сјеница, крај јуна Општина Сјеница 

Сеоски вишебој Златибор, село Јабланица Туристичко удружење „Јабланица“ 

Завичајни дани Мокре горе Мокра гора, током месеца 
МЗ Мокра гора и Удружење 

Мокрогораца 

Јул 

Регата Тврђава Рашка, река Ибар, 6-7. јул 
Туристичко-спортска организација и 

УГ „Спуст без границе“ 

Предтакмичење трубачких оркестара 

рашког и моравичког округа за 

Сабор Трубача у Гучи 

Село Котража, 7. јул 
Центар за културу, спорт и туризам 

„Драгачево“ 

Летња духовна академија музичке 

омладине Србије 

Манастир Студеница, 

половином јула 
Музичка омладина Србије 

Ариљска летња музичка 

манифестација„Arleмм“ 
Ариље, 21. јул-4. август 

Удружење за подстицај и ширење 

музичке културе у Србији „Музикус“ 

Златне руке, Изложба меда, Сиријада Нова Варош, 25-28. јул Туристичко-спортски центар „Златар“ 

Лимски дарови, Зетовијада Пријепоље, крај јула 
УГ „Лимски дарови“ и Туристичка 

организација Пријепоља 

Меморијал „Пајо Потежица“- 

такмичење у скоковима у воду 
Пријепоље, крај јула Туристичка организација Пријепоља 

Дани малине Ариље, крај јула 
Општина и Туристички ифо центар 

општине Ариље 

Сабор трубача и смотра народног 

стваралаштва 
Златибор, током месеца Културно-спортски центар 

Август 

Илиндански дани 
Прибојска Бања, 

1-2. август 

Туристичка организација општине 

Прибој 

Такмичење у скоковима у воду и 

пливању „Трофеј Урјака“ 

Ариље- река Рзав, 

 август 
„Плажа Урјак“ 

Регата кањоном Увац 
Нова Варош-река Увац, 

4-6. август 

Туристичка организација „Златар“ и 

Наутички клуб „Лиман“ 

Ликовна колонија „Студеница“ 
Манастир Студеница, 

4-14. август 
Туристичка организација Краљева 

Дани сјеничке пите Сјеница, 10-11. август 
Туристичка организација општине 

Сјеница 
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Међународни лимски биатлон 
Прибој - река Лим, 

10-11. август 

Туристичка организација општине 

Прибој 

Рашке духовне свечаности 
Рашка - манастир Градац, 

16-19. август 

Туристичко-спортска организација 

„Рашка“ и Центар за културу 

“Градац“ 

Фестивал српске изворне песме 

„Прилике 2013“ 

Ивањица-село Прилике, 

17. август 

Туристичка организација општине 

Ивањица и МЗ Прилике 

Међународни дечији фестивал 

„Лицидарско срце“ 

Златибор - Бајина Башта, 

19-24. август 
Удружење „Ере“ 

Јаворски сабор двојничара и старих 

музичких инструмената „Кушићи 

2013“ 

Ивањица-село Кушићи, 

28. август 
МЗ Кушићи 

Нушићијада 
Ивањица, 

30. август -1. септембар 

Скупштина општине, Туристичка 

организација општине Ивањица и 

„Кудес“ 

Уметничка колонија „Милешева“ Пријепоље, крај августа Дом културе 

Фестивал „Стари град“ 
Нови Пазар, током 

месеца 
„Mass Entertainмent Group“ 

Међународна колонија уметничке 

керамике „Злакуса“ 

Село Злакуса, током 

месеца 
Удружење „Злакуса“ 

Септембар 
Смотра стваралаштва аматера 

Златиборског округа 
Ариље, крај септембра Народна библиотека 

Октобар 
Дани Раче украј Дрине 

Бајина Башта, 

1-6. септембар 
Фондација „Рачанска баштина“ 

Златни котлић Ариља Ариље, почетак октобра Клуб спортских риболоваца „Пловак“ 

Новембар    

Децембар 

 

Фестивал посне хране 
Перућац, почетак 

децембра 

„ЕПС турс“ и SACEN International 

 

Лимске вечери поезије Прибој, током месеца Дом културе „Пиво Караматијевић“ 

Извор: Календар приредби за 2013. годину, ТОС 
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МАТЕРИЈАЛНА БАЗА И ОРГАНИЗАЦИЈА ТУРИЗМА 

  
  Од велике важности, за развој туризма простора, је материјална база туризма коју 

чине смештајни капацитети, угоститељски објекти и саобраћајнице. 

 
СМЕШТАЈНО УГОСТИТЕЉСКИ КАПАЦИТЕТИ 

Структура смештајних капацитета Старог Влаха и Рашке најразвијенија је у 

планинским туристичким центрима. Осамдесетих година преовладавала су радничка 

одмаралишта која нису била адекватна, да би тада кренула масовнија изградња хотела, а 

временом се јавља и приватни капитал. Велики број хотела рангиран је са 4 и 3 звездице, а 

извршена је и категоризација приватног смештаја, који из године у годину показује 

повећање квалитета.  

Табела 20. Смештајни капацитети на Златибору 

Хотел Категорија 
Капацитет 

собе Апартмани 

Палисад * * * * 276 52 

Зеленкада * * * * 56 4 

Оплимп * * * * 33 7 

ЦМЦ „Клуб Сателит“ * * * * 10 10 

Вис Југопетрол * * * * 44 12 

Златибор-Мона * * * * 120 2 

Пресидент * * * 9 6 

Дунав * * * * 24 7 

„Браћа Секулић“ Није категорисан 45 / 

Чигота * * * 157 29 

СТЦ Златибор * * * 27 9 

Златиборска ноћ * * * 32 6 

Мир * * * * 19 6 

Идила * * * * 10 5 

Планум Није категорисан 30 8 

Нарцис Није категорисан 30 2 

   Извор: Туристички проспекти 
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У својој понуди Златибор издваја и велики број вила и одмаралишта од којих су 

најзначајнији Студентско одмаралиште „Ратко Митровић“, дечје одмаралиште „Голија“, 

одмаралиште „Дунав“ и многа друга. 

Апартманско насеље „Краљеви конаци“ (4 звездице) уз саму обалу језера, у центру 

Златибора, по својој лепоти и функционалности може да стане уз раме високорангираних 

у свету. 

Поред наведеног, смештај се може наћи у многобројним приватним објектима где 

се нуде собе са услугом исхране или без ње. Регистрован број категорисанох лежаја је 

5.000, мада постоји исто толико нерегистрованих. У сеоским домаћинствима, која су 

представљена вилама, брвнарама и кућама за одмор, налази се око 400 лежаја. Већина 

златиборских хотела добро је опремљена пратећим објектима: базенима, саунама, 

конгресним салама, спа центрима, спортским објектима. Велики број кафића и ресторана 

обогаћује туристичку понуду Златибора. 

Табела 21. Смештајни капацитети Таре 

Хотел/мотел Категорија 
Капацитет 

Собе Апартмани 

Оморика * * * 156 10 

Бели бор * * 125  

Мећавник * * * * 

22 (аутентична 

објекта различитих 

намена) 

 

Вила Тара * * * 15 2 

Шарган Није категорисан 30 / 

Белви Није категорисан 11 / 

Две липе Није категорисан 6 / 

   Извор: Туристички проспекти 

Већина хотела на Тари поседује спортске терене, базене, ресторане, аперитив 

барове и конгресне сале опремљене аудио-визуелном опремом. Непосредно уз хотел 

„Бели бор“ налазе се два ски лифта. У приватном власништву налази се велики број вила, 

викендица, апартмана и соба које повећавају смештајне капацитете Таре. 
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Поред хотела, мотела и вила, значајане смештајне капацитете представља и дечје 

одмаралиште „Митровац“. То је комплекс павиљона у планинарском стилу. Централни 

павиљон има 60 лежаја, а 6 дечијих павиљона са 600 места смештена у собама са 6-12 

кревета. На сваком спрату су засебне собе са купатилом за васпитаче. У сваком павиљону  

налазе се опремљене учионице. Одмаралиште располаже травнатим фудбалским тереном 

са трибинама, комплексом терена за мале спортове, затвореним базеном, дечијим 

отвореним базеном, сауном, теретаном и ресторанима. У зимском периоду раде 2 ски 

лифта, а ту је и амбуланта која ради 24 часа. 

Многобројни ресторани на Тари истичу се својом понудом. 

Смештајни капацитети Златара представљају два хотела и неколико вила и мотела. 

РХ Центар „Златар“ располаже са 300 кревета у собама, 11 апартмана и 

полуапартмана, кухињом са традиционалним јелима и специјалитетима овог краја, као и 

рестораном са пансионском и дијеталном исхраном. У заводу се налази амбуланта, 

кабинети за кардиологију, физикалну медицину, рехабилитацију, као и лабораторија за 

физикалну дијагностику. Ту су и ресторан са 250 места, конгресна сала, гимнастичка сала, 

сауна, теретана, спортски терени и базен. Тренутно је затворен. 

Хотел „Панорама“ са три звездице, располаже са 240 кревета у собама (1/1,1/2,1/3), 

3 апартмана и рестораном од 400 места. Ту су затворени базен и мини теретана. На 

удаљености 100 м од хотела је ски стаза са жичаром, а у близини и спортски терени за 

мале спортове. 

Мотел „Ас“ има 25 лежаја и ресторан са терасом од 150 места. 

Угоститељски објекат „Врело“ раполаже са 10 лежаја и познат је по доброј 

пастрмци са роштиља. 

Шумарска кућа има 4 апартмана, једну једнокреветну и једну двокреветну собу. 

Позната је по хељдиним палачинкама, куваној јагњетини и кајмаку. 

На Златару се налази велики број вила и викендица које су доступне туристима. 

Најзначајније су: Вила „Јелена“, Вила „Дарија“, Вила „Елит“, Вила „Златар“, Булајић 

апартмани...  

Смештајни капацитети Голије врло су скромни. 
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Голијска река, преуређено шумско газдинство, у два павиљона има 80 лежајева у 

вишекреветним собама и 24 лежаја у централном објекту, помоћне објекте, спортске 

терене и туристичко насеље за одмор и школу у природи. 

Беле воде су насеље са сталним становањем и викендицама, има планинарску кућу 

са 6 лежаја, кафану, пошту и продајне објекте. Перспективнији је туристички локалитет 

Голије. 

Одвраћеница има стари планинарски дом, мотел са 30 лежаја, хотел са 50 лежаја, 

кафану, викенд куће, спортске терене. Започета је изградња одмаралишта са 150 лежаја.  

Комплекс манастира Студеница поседује истоимени хотел, манастирски хотел са 

30 лежаја, кафану и продајне објекте. Хотел Студеница, 3 звездице, располаже са 41 

лежајем у 25 соба (1/1,1/2), рестораном капацитета 60 места, аператив баром и паркинг 

простором. У близини се налазе спортски терени. 

Осим у планинским центрима туристи могу наћи смештај у градским центрима. Од 

шире понуде својом услугом могу се издвојити поједини хотели. Смештајни објекат 

„Милешевка“ (3 звездице) у Пријепољу има 100 лежаја у собама (1/1,1/2), ресторан, салу 

за састанке, аперитив бар, спортске терене, отворен базен и спортску дворану капацитета 

3000 места. Најзначајнији рецептивни објекат у Прибоју хотел „Лим“ има 86 соба (1/1,1/2) 

и 5 апартмана, ресторан са 150 места, банкет салу са 100 места, кафану, ТВ салу, ноћни 

клуб, туристичку агенцију и паркинг са 54 места. Хотел „Језеро“ у Новој Вароши 

располаже са рестораном, кафаном, дискотеком и ТВ салом. Хотел „Борићи“ на уласку у 

Сјеницу има 130 лежаја, ресторан, банкет салу, дворану за конференције, кафану и ТВ 

салу, као и хотел „Берлин“. У Новом Пазару истиче се хотел „Врбак“ (3 звездице) са 120 

лежајева у собама (1/1,1/2) и 14 апартмана и хотел „Оха“ који има 3 звездице. Хотел 

„Сопоћани“, две звездице, капацитета 50 лежајева у собама (1/1,1/2,1/3) и 2 апартмана 

лоциран је на извору реке Рашке, у амбијенту нетакнуте природе у непосредној близини 

манастира Сопоћани на 15 km од Новог Пазара. Поседује ресторан са терасом, конгресну 

салу, паркинг и мини спортске терене. У Рашки се налази хотел „Престиж“ са 40 лежаја. У 

Ариљу је хотел „Млинарев сан“, а у Тутину хотел „Бор“. У Ивањици се налазе два хотела 

„ Парк“ са 4 звездице и „Western Siti“ (бивши хотел „Моравица“). У Бајиној Башти се 

налази хотел са 3 звездице „Дрина“ и вила „Дрина“ на Перућцу, која у категорији вила 

има 2 звездице. 
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САОБРАЋАЈНИЦЕ 

 

За квалитетнији живот становништва, као и за развој туризма Старог Влаха и 

Рашке неопходан је модеран и квалитетан саобраћај. То, свакако, утиче и на све друге 

сфере живота, доступност радним местима, школским и другим образовним и културним, 

историјским центрима, повезаност са великим индустријским, привредним и туристичким 

центрима. Укупна дужина путева на територији регије Старог Влаха и Рашке, по 

подацима Републичког завода за статистику из 2013. године, износи 5.996,6 km. Под 

савременим коловозом је око 50% укуне дужине (2.546,8 km). Најдуже саобраћанице под 

савременим коловозима имају микрорегије Бајина Башта, Чајетина и Нова Варош. Кад 

говоримо о Државни путевима I и II реда, најдуже саобраћајнице ове категорије имају 

Нова Варош, Пријепоље и Ивањица. Општински путеви чине највећи део путне мреже 

свих микрорегија, скоро 80% (4.654 km), а најразвијенији су у микрорегијама Бајина 

Башта, Нова Варош, Чајетина и Рашка. 

Табела 22. Дужина путева (km) и савремени коловоз у општинама Старог Влаха и Рашке за 2013. 

годину 

Дужина путева 

Општине Укупно 
Савремени 

коловоз 

Државни 

путеви  

I реда  

Државни 

путеви  

II реда  

Општински 

путеви 

Укупно 
Савр. 

кол. 
Укупно 

Савр. 

кол. 
Укупно 

Савр. 

кол. 

Пријепоље 497,2 243,2 116,0 75,8 26,0 15,7 355,2 151,7 

Нови Пазар 654,0 148,9 61,4 61,4 10,3 10,3 582,3 77,2 

Бајина Башта 1041,3 417,8 48,0 48,0 136,2 113,6 857,1 256,2 

Тутин 745,8 85,8 31,7 31,7 18,1 18,1 696,0 36,0 

Сјеница 366,0 95,5 70,5 70,5 - - 295,5 25,0 

Ивањица 371,6 265,5 78,9 78,9 115,6 10,1 177,0 86,4 

Ариље 358,6 248,1 17,8 17,8 11,5 101,0 229,3 129,3 

Прибој 148,9 103,4 - - 72,9 62,2 76,0 34,2 

Нова Варош 778,5 336,7 95,0 95,0 102,1 98,1 581,4 143,6 

Рашка 476,8 232,4 39,2 39,2 43,0 43,0 394,6 150,1 

Чајетина 549,2 369,8 33,0 33,0 69,9 59,5 446,3 277,2 

Укупно регија 5987,9 2647,1 591,5 551,3 605,6 531,6 4690,7 1366,9 
Извор: Републички завод за статистику, www.stat.gov.rs 
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ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ 

Обим и динамика туристичког промета на територији Старог Влаха и Рашке врло је 

неуједначен. Иако су природни и антропогени потенцијали бројни и разноврсни на 

територији целе регије, поједини делови, попут Златибора, Таре и Мокре Горе, спадају у 

развијене туристичке дестинације са завидним бројем домаћих и иностраних посетилаца. 

Потенцијали Голије, Јавора, Јадовника, Пештерске висоравни, као и бројне антропогене 

вредности, недовољно су искоришћени. У табелама 23. и 24. дат је приказ туристичког 

промета по општинама Старог Влаха и Рашке за периоде од 1981. до 1999. године и 2000. 

до 2014. године. Табеларно су, по годинама приказани, број туриста, ноћења која су 

остварена и просечан број ноћења. Просечан број ноћења туриста израчунат је дељењем 

броја ноћења са бројем туриста.  

Табела 23. Промет туриста у општима Старог Влаха и Рашке за период од 1981. до 1999. године 

Општина Година Туристи Ноћења Просечан број 
ноћења 

укупно дом. стр. укупно дом. стр. дом. стр. 

Ариље 1981 4.124 4.040 84 6.502 6.108 394 1,5 4,7 
1982 5.525 5.448 77 8.988 8.795 193 1,6 2,5 
1983 4.676 4.631 45 7.715 7.613 102 1,6 2,3 
1984 / / / / / / / / 
1985 7.487 7.401 86 10.379 10.109 270 1,4 3,1 
1986 7.289 7.090 199 10.883 10.432 451 1,5 2,3 
1987 5.310 5.181 129 8.322 8.038 284 1,5 2,2 
1988 4.973 4.895 78 9.818 9.600 218 2,0 2,8 
1989 4.248 4.202 46 9.011 8.926 85 2,1 1,9 
1990 3.300 3.225 75 7.526 7.072 454 2,2 6,1 
1991 3.215 3.144 71 6.977 6.381 596 2,0 8,4 
1992 2.814 2.790 24 5.058 5.012 44 1,8 1,8 
1993 2.305 2.300 5 4.274 4.259 15 1,9 3,0 
1994 3.197 2.829 368 8.365 7.766 599 2,7 3,8 
1995 3.155 3.03 142 6.295 6.088 207 2,0 2,6 
1996 2.933 2.685 248 7.478 7.120 358 2,7 1,4 
1997 1.616 1.467 149 3.107 2.916 191 2,0 1,3 
1998 2.231 2,130 101 5.617 5.469 148 2,5 1,5 
1999 955 923 32 1.769 1.722 47 1,9 1,5 

Бајина  
Башта 

 

1981 43.465 37.875 5.590 264.669 258.630 6.039 6,8 1,1 
1982 37.125 36.229 896 238.545 237.032 1.513 6,5 1,7 
1983 49.973 49.173 800 268.294 266.556 1.738 5,4 5,0 
1984 / / / / / / / / 
1985 52.625 51.482 1.143 287.220 284.902 2.318 5,5 2,0 
1986 61.169 60.181 988 353.623 350.846 2.777 5,8 2,8 
1987 61.028 59.259 1.769 289.108 285.761 3.347 4,8 1,9 
1988 60.300 57.628 2.672 292.566 288.311 4.255 5,0 1,6 
1989 59.483 56.300 3.183 320.396 314.283 6.113 5,6 1,9 
1990 56.390 53.783 2.607 294.471 290.476 3.995 5,4 1,0 
1991 39.897 39.586 311 240.471 238.690 1.781 6,0 5,7 
1992 24.451 24.428 53 184.760 184.623 137 8,7 2,6 
1993 9.057 9.005 52 45.403 45.145 258 5,0 5,0 
1994 18.374 17.648 726 106.260 102.643 3.617 5,8 10,9 
1995 23.392 22.400 991 144.826 138.879 5.947 6,2 4,2 
1996 32.887 31.843 1.044 191.654 187.037 4.617 5,9 4,4 
1997 30130 29.673 354 157.672 156.799 873 5,3 1,9 
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1998 42.146 41.610 536 242.564 241.355 1.209 5,8 2,3 
1999 26.293 25.654 639 133.573 132.349 1.224 5,2 1,9 

Нова 
Варош 

1981 17.372 17.064 308 77.343 76.634 709 4,5 2,3 
1982 15.418 15.198 220 66.856 65.946 910 4,3 4,1 
1983 14.675 14.453 222 74.304 73.028 1.276 5,1 5,8 
1984 / / / / / / / / 
1985 17.761 17.493 268 71.390 70.481 909 4,2 3,4 
1986 18.524 18.050 474 143.433 141.976 1.457 7,9 3,1 
1987 15.049 14.642 407 132.505 131.930 575 9,0 1,4 
1988 14.721 14.466 255 125.835 125.541 294 8,7 1,1 
1989 14.129 13.826 303 120.281 119.935 346 8,7 1,1 
1990 13.532 13.323 209 96.897 96.471 426 7,2 2,0 
1991 12.281 12.140 141 78.634 77.993 641 6,4 4,5 
1992 13.832 13.811 21 82.452 82.421 31 6,0 1,5 
1993 5.117 5.114 3 53.560 53.557 3 10,5 1,0 
1994 10.665 10.619 46 82.132 81.813 319 7,7 1,8 
1995 11.857 11.721 136 92.252 91.743 509 7,8 1,8 
1996 12.658 12.362 296 129.029 128.279 750 10,4 2,6 
1997 12.122 11.768 354 99.026 98.150 876 8,3 2,5 
1998 12.510 12.445 65 107.784 107.169 615 8,6 9,5 
1999 12.089 12.031 58 82.161 82.052 109 6,8 1,9 

 
Прибој 

1981 11.134 10.986 148 56.438 56.154 284 5,1 1,9 
1982 9.686 9.564 122 64.950 64.636 314 6,8 2,6 
1983 12.187 12.034 153 60.441 60.014 427 5,0 2,8 
1984 / / / / / / / / 
1985 14.619 14.372 247 62.091 61.328 763 4,3 3,0 
1986 14.683 14.384 299 64.424 63.735 689 4,4 2,3 
1987 12.799 12.596 203 50.288 49.562 726 3,9 3,6 
1988 12.495 12.280 215 46.437 45.712 725 3,7 3,4 
1989 14.859 14.525 334 51.109 50.187 922 3,5 2,8 
1990 15.572 15.235 337 53.530 52.507 1.023 3,5 3,0 
1991 10.100 10.008 92 31.468 31.231 237 3,1 2,6 
1992 7.185 7.143 43 33.661 33.588 73 4,7 1,7 
1993 5.333 5.309 24 25.175 25.075 100 4,7 4,2 
1994 4.431 3.855 576 16.973 14.802 2.171 3,8 4,5 
1995 5.632 5.073 559 23.875 20.322 3.553 4,0 2,5 
1996 5.190 4.660 530 10.607 9.343 1.264 2,0 2,4 
1997 3.383 3.120 263 5.977 5.506 471 1,8 1,8 
1998 3.331 3.109 222 6.877 6.340 537 2,1 2,4 
1999 2.821 2.608 213 6.478 5.760 718 2,2 3,4 

Пријепоље 1981 21.476 15.876 5.600 37.154 31.385 5.769 2,0 1,0 
1982 79.100 76.371 2.729 206.064 200.618 6.046 2,6 2,2 
1983 14.849 11.153 3.696 29.052 25.148 3.904 2,3 1,1 
1984 / / / / / / / / 
1985 20.969 18.738 2.231 52.247 49.364 2.883 2,6 1,3 
1986 24.221 19.220 5.001 72.575 67.145 5.430 3,5 1,1 
1987 19.873 17.087 2.786 58.130 54.579 3.551 3,1 1,2 
1988 18.729 15.008 3.721 47.833 43.496 4.337 3,4 1,3 
1989 19.318 16.097 3.221 56.251 52.400 3.851 3,3 1,2 
1990 15.910 15.099 811 65.009 63.068 1.941 4,2 2,4 
1991 12.836 12.631 205 48.409 48.111 298 3,8 1,4 
1992 9.071 8.988 83 33.413 33.284 129 3,7 1,6 
1993 3.747 3.674 73 6.562 6.467 95 1,8 1,3 
1994 4.833 4.395 438 18.506 13.840 4.666 3,1 2,6 
1995 6.541 6.183 358 25.874 25.148 726 4,1 2,2 
1996 5.717 5.237 480 20.257 18.567 1.690 3,6 3,6 
1997 4.532 4.196 336 16.723 16.230 493 3,9 1,5 
1998 4.316 4.097 259 12.631 12.125 506 2,9 2,4 
1999 3.218 3.084 134 13.488 13.247 241 4,3 1,8 

Сјеница 1981 5.422 5.297 125 7.259 7.106 153 1,3 1,2 
1982 5.495 5.461 34 7.805 7.769 36 1,4 1,4 
1983 6.428 6.344 84 8.292 8.175 117 1,3 1,4 
1984 / / / / / / / / 
1985 8.105 8.044 61 19.216 19.085 131 2,4 2,1 
1986 5.797 5.625 172 24.126 23.591 535 4,2 3,1 
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1987 6.428 6.252 176 20.202 19.765 437 3,1 2,5 
1988 4.969 4.844 125 18.948 18.629 319 3,8 3,5 
1989 5.117 4.950 343 5.105 4.755 350 1,0 1,0 
1990 3.849 3.644 205 9.001 8.535 466 2,3 2,3 
1991 3.878 3.780 98 9.347 9.020 327 2,4 1,4 
1992 3.421 3.400 21 7.465 7.420 45 2,2 2,2 
1993 2.248 2.228 20 11.261 11.088 173 5,0 8,7 
1994 2.324 2.262 62 7.536 7.444 92 3,3 2,9 
1995 2.128 2.031 97 7.497 7.282 214 3,6 2,2 
1996 2.269 2.251 18 9.774 9.754 20 4,3 1,1 
1997 1.702 1.499 203 3.667 3.433 234 2,3 1,2 
1998 1.680 1.398 282 3.348 2.985 363 2,0 1,3 
1999 1.633 1.571 62 8.193 8.116 77 5,2 1,2 

Чајетина 1981 122.853 117.199 5.654 508.623 501.092 7.531 4,3 1,3 
1982 109.682 108.433 1.249 488.992 486.618 2.374 4,5 1,9 
1983 109.713 108.499 1.2014 522.790 520.585 2.205 4,8 1,8 
1984 / / / / / / / / 
1985 103.672 102.016 1.656 517.095 511.893 5.202 5,0 3,1 
1986 119.481 117.912 1.269 608.919 606.681 2.238 5,1 1,4 
1987 108.264 106.946 1.318 613.517 611.177 2.340 5,7 1,8 
1988 111.360 109.965 1.395 615.152 612.738 2.414 5,6 1,7 
1989 103.820 102.422 1.398 568.810 565.993 2.817 5,5 2,0 
1990 112.910 111.782 1.128 646.660 643.368 3.292 5,8 2,9 
1991 95.053 94.447 606 583.603 580.609 2.994 6,1 4,9 
1992 99.109 98.823 286 838.900 837.795 1105 6,4 3,9. 
1993 66.714 66.464 250 392.970 392.052 918 5,9 3,7 
1994 65.928 65.134 794 407.507 405.584 1.923 6,2 4,0 
1995 82.487 81.641 846 495.504 493.002 2.502 6,0 2,9 
1996 75.709 74.762 947 55.850 54.719 1.131 5,1 1,6 
1997 77.503 76.207 1.926 462.947 459.837 3.110 6,0 2,4 
1998 91.521 90.106 1.415 555.819 550.790 5.029 6,1 3,6 
1999 56.659 55.890 769 335.621 332.889 2.732 6,0 3,6 

Ивањица 1981 19.621 19.307 314 96.240 95.680 560 5,0 1,8 
1982 17.792 17.588 204 91.954 91.478 476 5,2 2,3 
1983 16.621 16.335 286 83.788 82.354 1.434 5,0 5,0 
1984 / / / / / / / / 
1985 16.972 16.825 147 87.230 86.820 410 5,2 2,8 
1986 21.339 21.169 171 121.088 120.734 354 5,7 2,1 
1987 22.820 22.663 157 126.095 125.787 308 5,6 2,0 
1988 16.933 16.503 430 98.839 97.529 1.310 5,9 3,0 
1989 17.774 17.620 154 96.492 96.157 335 5,5 2,2 
1990 20.952 20.755 197 115.524 115.101 423 5,6 2,2 
1991 16.164 16.088 96 99.043 98.837 206 6,1 2,1 
1992 15.686 15.603 83 88.654 88.143 511 5,6 6,2 
1993 9.499 9.428 71 51.521 51.415 106 5,4 1,5 
1994 13.509 13.450 51 62.657 62.564 93 4,6 1,3 
1995 14.806 14.632 174 7.497 7.282 215 3,6 2,2 
1996 13.102 12.922 180 74.302 74.054 248 5,7 1,4 
1997 11.800 11.526 274 66.243 65.733 510 5,7 1,9 
1998 13.552 13.354 198 86.256 85.918 338 6,4 1,7 
1999 9.390 9.275 115 61.582 61.429 153 6,6 1,3 

Нови 
Пазар 

1981 38.465 29.572 8.893 39.911 30.491 9.420 1,0 1,1 
1982 27.520 23.344 4.176 38.965 33.332 5.633 1,4 1,4 
1983 23.201 21.152 2.049 36.774 33.292 3.481 1,6 1,7 
1984 / / / / / / / / 
1985 22.642 20.658 1.948 48.860 44.065 4.795 2,1 2,4 
1986 33.117 27.289 5.828 56.112 48.454 7.658 1,8 1,3 
1987 36.531 34.285 2.246 46.372 43.225 3.147 1,3 1,4 
1988 30.041 28.482 1.559 46.088 43.532 2.556 1,5 1,6 
1989 27.489 25.632 1.857 40.592 37.760 2.832 1,5 1,5 
1990 26.019 24.474 1.545 108.470 105.851 2.619 4,3 1,6 
1991 23.077 22.638 439 108.503 107.633 870 4,7 2,0 
1992 10.266 10.224 42 83.830 83.755 75 8,2 1,6 
1993 9.835 9.693 142 63.021 62.841 180 6,5 1,3 
1994 19.180 14.273 913 64.857 63.309 1.548 4,4 1,4 
1995 17.492 16.777 715 92.193 91.021 1.172 5,4 1,7 
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1996 11.464 10.762 702 55.850 54.719 1.131 5,1 1,6 
1997 9.388 8.612 776 52.850 51.548 1.302 6,0 1,7 
1998 14.130 13.290 840 58.142 57.119 1.023 4,1 1,2 
1999 6.840 6.527 313 39.171 38.814 357 5,9 1,1 

Тутин 1981 8.374 7.729 645 3.374 7.729 645 1,0 1,0 
1982 9.126 8.492 634 9.126 8.492 634 1,0 1,0 
1983 11.038 10.289 749 11.038 10.289 749 1,0 1,0 
1984 - - - - - - - - 
1985 9.479 8.787 692 9.479 8.787 692 1,0 1,0 
1986 6.398 5.780 618 6.398 5.780 618 1,0 1,0 
1987 6.718 5.966 752 6.718 5.966 752 1,0 1,0 
1988 6.053 5.513 540 6.228 5.686 542 1,0 1,0 
1989 5.098 4.755 343 5.105 4.755 350 1,0 1,0 
1990 3.580 3.267 313 3.598 3.285 313 1,0 1,0 
1991 4.753 4.469 284 4.753 449 284 1,0 1,0 
1992 1.505 1.182 323 1.505 1.182 323 1,0 1,0 
1993 54 52 2 54 52 2 1,0 1,0 
1994 - - - - - - - - 
1995 37 37 - 37 37 - 1,0 - 
1996 96 89 7 96 89 7 1,0 1,0 
1997 187 169 18 187 169 18 1,0 1,0 
1998 155 154 1 155 154 1 1,0 1,0 
1999 84 84 - 84 84 - 1,0 - 

Рашка 1981 28.869 26.349 2.520 113.874 111.005 2.869 4,2 1,1 
1982 40.723 34.443 6,280 161.571 148.538 13.033 4,3 2,1 
1983 58.142 50.924 7.218 214.479 200.120 14.359 3,9 2,0 
1984 - - - - - - - - 
1985 53.056 44.596 8.460 218.773 199.881 18.892 4,5 2,3 
1986 57.665 46.921 10.744 297.418 270.493 26.925 5,8 2,5 
1987 69.917 56.667 13.250 368.097 329.060 39.037 5,8 2,9 
1988 92.870 75.179 17.691 459.390 397.145 62.245 5,2 3,5 
1989 112.349 88.887 23.462 551.360 454.187 97.173 5,1 4,1 
1990 114.326 85.578 28.748 572.276 465.709 106.567 5,4 3,7 
1991 112.763 103.699 9.064 617.360 559.417 57.943 5,4 6,4 
1992 117.912 116.517 1.395 704.495 700.730 3.765 8,0 2,7 
1993 68.306 65.772 534 422.962 420.328 2.634 6,4 4,9 
1994 83.348 82.431 920 442.016 437.124 4.892 5,3 5,1 
1995 100.272 99.366 906 521.069 516.046 5.023 5,2 4,4 
1996 87.078 85.612 1.466 466.088 459.219 6.869 5,4 4,7 
1997 79.261 77.586 1.675 409.815 400.572 9.243 5,2 5,5 
1998 96.383 92.891 3.492 496.743 476.198 20.545 5,2 5,9 
1999 47.374 46.613 761 280.926 277.344 3.582 5,9 4,7 

Извор: РЗС, Региони и општине у СФРЈ и СРЈ од 1981. до 1999. године 

Табела 24. Промет туриста у општима Старог Влаха и Рашке за период од 2000. до 2014. године  

Општина Година Туристи Ноћења Просечан број 
ноћења 

укупно дом. стр. укупно дом. стр. дом. стр. 
Ариље 2000 1.430 1.360 70 3.194 2.906 288 2,1 4,1 

2001 1.343 1.281 62 5.064 4.972 92 3,9 1,5 
2002 1.149 1.081 68 2.732 2.534 198 2,3 2,9 
2003 1.017 932 85 1.613 1.479 134 1,6 1,6 
2004 905 845 60 1.395 1.291 104 1,5 1,7 
2005 2.508 2.304 204 3.978 3.631 347 1,6 1,7 
2006 1.017 932 85 1.613 1.479 134 1,6 1,6 
2007 4.772 4.386 386 10.209 9.399 810 2,1 2,1 
2008 4.297 3.871 426 10.593 9.691 902 2,5 2,1 
2009 3.323 2.989 334 7.681 7.063 618 2,4 1,9 
2010 3.508 3.225 283 7.845 7.398 456 2,3 1,6 
2011 3.625 3.288 337 8.235 7.543 692 2,3 2,1 
2012 2.441 2.257 184 8.870 8.603 267 3,8 1,5 
2013 1.830 1.651 179 10.136 9.508 628 5,8 3,5 
2014 1.921 1.699     222 11.122 10.182 940 6,0 4,2 
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Бајина  
Башта 

 

2000 43.746 42.625 1.121 218.353 215.452 2.901 5,1 2,6 
2001 44.510 43.173 1.337 237.621 232.742 4.879 5,4 3,6 
2002 49.117 48.666 451 258.217 257.164 1.053 5,3 2,3 
2003 47.100 46.487 613 254.042 252.188 1.854 5,4 3,0 
2004 45.477 44.620 857 215.590 212.036 3.554 4,8 4,1 
2005 55.630 54.596 1.034 233.091 230.555 2.536 4,2 2,5 
2006 47.100 46.487 613 254.042 252.188 1854 5,4 3,0 
2007 60.111 58.410 1.701 231.567 226.658 4.909 3,9 2,9 
2008 61.229 58.897 2.332 214.163 208.803 5.360 3,5 2,3 
2009 48.807 47.359 1.448 195.102 190.731 4.371 4,0 3,0 
2010 47.748 45.725 2.023 174.976 166.948 8.028 3,7 4,0 
2011 48.673 46.778 1.896 178.036 170.600 7436 3,6 3,9 
2012 46.830 44.422 2.408 174.148 164.905 9.243 3,7 3,8 
2013 38.689 36.321 2.368 159.358 150.841 8.517 4,2 3,6 
2014 33.447 32.001 1.446 142.178 137.283 4.895 4,3 3,4 

Нова 
Варош 

2000 14.264 14.143 121 110.236 109.717 519 7,8 4,3 
2001 16.066 15.933 133 105.293 104.856 437 6,6 3,3 
2002 16.315 16.102 213 129.090 128.549 541 8,0 2,5 
2003 17.021 16.422 599 140.880 139.422 1.458 8,5 2,4 
2004 14.998 14.632 636 89.711 88.074 1.637 6,1 2,6 
2005 14.958 10.201 757 74.010 72.999 1.011 5,1 1,3 
2006 17.021 16.422 599 140.880 139.422 1.458 8,5 2,4 
2007 15.778 14.447 1.331 74.076 70.989 3.087 4,9 2,3 
2008 15.393 13.877 1.516 75.125 71.733 3.392 5,2 2,2 
2009 11.674 10.608 1.066 61.799 60.086 1.713 5,7 1,6 
2010 7.087 6.371 716 31.098 29.813 1.285 4,7 1,8 
2011 5.719 4.957 762 15.766 13.884 1882 2,8 2,5 
2012 5.053 4.361 692 13.039 11.733 1.306 2,7 1,9 
2013 7.243 6.113 1.130 16.799 14.459 2.340 2,4 2,1 
2014 7.786 6.485 1.301 27.702 24.573 3.129 3,8 2,4 

 
Прибој 

2000 4.688 4.268 420 13.243 11.505 1.738 2,7 4,1 
2001 3.650 3.223 427 10.956 9.669 1.287 3,0 3,0 
2002 4.928 4.542 386 12.876 11.706 1.170 2,6 3,0 
2003 4.396 4.048 348 14.928 14.082 846 3,5 2,4 
2004 4.225 3.626 599 15.227 13.368 1.859 3,7 3,1 
2005 3.828 3.362 466 15.033 13.309 1.724 4,0 3,7 
2006 4.396 4.048 348 14.928 14.082 846 3,5 2,4 
2007 4.270 3.253 1.017 17.396 12.320 5.076 3,8 5,0 
2008 5.097 3.951 1.146 25.541 18.867 6.674 4,8 5,8 
2009 3.756 2.860 896 17.281 12.871 4.410 4,5 4,9 
2010 3.651 2.546 1.105 15.420 10.920 4.500 4,3 4,1 
2011 3.980 2.824 1.156 15.865 11.019 4.846 3,9 4,2 
2012 4.546 3.310 1.236 18.257 13.207 5.050 4,0 4,1 
2013 2.698 1.938 760 8.004 5.875 2.129 3,0 2,8 
2014 4.046 3.071 975 17.623 12.685 4.938 4,1 5,1 

Пријепоље 2000 4.350 4.201 149 21.001 20.778 223 4,9 1,5 
2001 4.457 4.165 292 17.207 16.413 794 3,9 2,7 
2002 3.934 3.718 216 17.607 17.241 366 4,6 1,7 
2003 6.480 6.064 416 15.813 15.332 481 2,5 1,2 
2004 9.436 9.010 426 18.108 17.502 606 1,9 1,4 
2005 3.191 2.796 395 9.286 8.724 562 3,1 1,4 
2006 6.480 6.064 416 15.813 15.332 481 2,5 1,2 
2007 3.636 2.946 690 9.880 6.997 2.883 2,4 4,2 
2008 5.273 4.088 1.185 14.076 11.597 2.479 2,8 2,1 
2009 3.038 2.560 478 8.610 7.092 1.518 2,8 3,2 
2010 2.785 2.199 586 5.658 4.713 945 2,1 1,6 
2011 3.634 2.871 763 9.627 8.312 1.515 2,9 2,0 
2012 2.383 1.789 594 3.798 3.142 656 1,8 1,1 
2013 2.123 1.669 454 3.791 3.223 568 1,9 1,3 
2014 588 450 138 657 515 142 1,1 1,0 

Сјеница 2000 2.520 2.473 47 11.742 11.624 118 4,7 2,5 
2001 1.643 1.566 77 3.356 3.247 109 2,1 1,4 
2002 1.868 1.772 96 4.476 4.291 185 2,4 1,9 
2003 2.200 1.961 239 4.621 3.891 730 2,0 3,1 
2004 2.023 1.825 198 4.810 4.405 405 2,4 2,0 
2005 2.744 2.645 99 8.125 7.966 159 3,0 1.6 
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2006 2.200 1.961 239 4.621 3.891 730 2,0 3,1 
2007 1.666 1.414 252 4.742 4.128 614 2,9 2,4 
2008 1.656 1.452 204 3.180 2.617 563 0,0 0,0 
2009 1.681 1.271 410 3.774 2.472 1.302 1,9 3,2 
2010 1.473 1.205 268 2.686 2.283 403 1,9 1,5 
2011 2.098 1.729 369 3.028 2.517 511 1,5 1,4 
2012 1.990 1.425 565 3.259 2.404 855 1,7 1,5 
2013 1.484 1.045 439 2.360 1.634 726 1,6 1,7 
2014 2.524 1.334 1.190 3.947 2.132 1.815 1,6 1,5 

Чајетина 2000 80.411 77.486 2925 487.073 475.022 12.051 6,1 4,1 
2001 86.508 82.919 3589 506.659 492.784 13.875 5,9 3,9 
2002 80.342 76.170 4172 430.128 414.867 15.261 5,4 3,7 
2003 78.045 73.429 4616 375.077 359.113 15.964 4,9 3,5 
2004 91.757 85.844 5913 397.239 379.657 17.582 4,4 3,0 
2005 87.875 80.622 7.253 389.527 367.996 21.531 4,6 3,0 
2006 78.045 73.429 4.616 375.077 359.113 15.964 4,9 3,1 
2007 107.541 94.501 13.040 461.121 420.741 40.380 4,4 3,1 
2008 109.429 95.059 14.370 463.180 415.527 47.653 4,4 3,3 
2009 98.811 85.015 13.796 415.272 370.497 44.775 4,4 3,2 
2010 110.990 93.552 17.438 429.029 375.557 53.472 4,0 3,1 
2011 119.151 99.271 19.880 486.011 420.599 65.412 4,2 3,3 
2012 112.221 93.710 18.511 467.786 405.663 62.123 4,3 3,4 
2013 116.393 94.933 21.460 461.521 393.604 67.917 4,1 3,2 
2014 112.616 87.975 24.641 428.484 348.960 79.524 4,0 3,2 

Ивањица 2000 13.770 13.543 227 90.317 89.943 374 6,6 1,6 
2001 17.354 17.091 263 110.383 109.927 456 6,4 1,7 
2002 18.827 18.570 257 85.632 85.103 529 4,6 2,1 
2003 19.353 19.048 305 87.974 87.381 593 4,6 1,9 
2004 20.075 19.821 254 98.120 97.645 475 4,9 1,9 
2005 15.900 15.559 341 76.112 75.583 529 4,9 1,6 
2006 19.353 19.048 305 87.974 87.381 593 4,6 1,9 
2007 23.248 22.261 987 104.973 102.956 2.017 4,6 2,0 
2008 21.607 20.376 1.231 94.131 90.657 3.474 4,4 2,8 
2009 19.733 18.990 743 101.489 99.856 1.633 5,3 2,2 
2010 17.380 16.276 1.104 88.200 85.342 2.858 5,2 2,6 
2011 19.086 17.779 1.307 98.424 95.071 3.353 5,3 2,6 
2012 18.356 17.359 997 96.930 94.895 2.035 5,5 2,0 
2013 18.087 17.059 1.028 92.737 90.084 2.653 5,3 2,6 
2014 13.536 12.682 854 59.822 57.668 2.154 4,5 2,5 

Нови 
Пазар 

2000 8.953 8.422 531 52.693 52.086 607 6,2 1,1 
2001 11.285 9.633 1.652 60.458 57.677 2.781 6,0 1,7 
2002 11.422 9.423 1.999 70.133 66.161 3.972 7,0 2,0 
2003 10.407 8.760 1.647 68.047 65.226 2.821 7,4 1,7 
2004 11.208 9.642 1.566 57.573 55.008 2.565 5,7 1,6 
2005 10.272 8.950 1.322 52.775 50.690 2.085 5,7 1,6 
2006 10.407 8.760 1.647 68.047 65.226 2.821 7,4 1,7 
2007 12.925 10.240 2.685 60.549 55.965 4.584 5,5 1,7 
2008 13.099 93.965 2.590 62.894 57.833 5.061 5,5 2,0 
2009 11.860 9.174 2.713 66.282 61.651 4.631 6,7 1,7 
2010 14.371 11.225 3.146 77.826 72.514 5.312 6,5 1,7 
2011 13.771 9.630 4.141 76.424 69.338 7.086 7,2 1,7 
2012 13.026 9.444 3.582 75.586 69.801 5.785 7,4 1,6 
2013 14.657 11.120 3.537 74.620 69.232 5.388 6,2 1,5 
2014 12.476 8.374 4.102 33.677 26.160 7.517 3,1 1,8 

Тутин 2000 69 69 - 69 69 - 1,0 - 
2001 86 86 - 86 86 - 1,0 - 
2002 91 90 1 91 90 1 1,0 1,0 
2003 143 143 - 158 158 - 1,1 - 
2004 - - - - - - - - 
2005 - - - - - - - - 
2006 143 143 - 158 158 - 1,1 - 
2007 - - - - - - - - 
2008 - - - - - - - - 
2009 - - - - - - - - 
2010 295 212 83 364 252 112 1,2 1,3 
2011 299 213 86 398 260 138 1,2 1,6 
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2012 185 138 47 294 218 76 1,6 1,6 
2013 269 195 74 447 340 107 1,7 1,4 
2014 461 438 23 500 459 41 1,0 1,8 

Рашка 2000 62.664 61.166 1.498 347.928 341.234 6.694 5,6 4,5 
2001 82.799 80.526 2.273 397.628 386.552 11.076 4,8 4,9 
2002 119.059 114.085 4.974 521.489 495.196 26.293 4,3 5,3 
2003 83.308 78.710 4.598 399.626 379.234 20.392 4,8 4,4 
2004 82.423 78.158 4.265 397.130 376.408 20.722 4,8 4,9 
2005 81.310 75.954 5.356 361.371 335.734 25.637 4,4 4,8 
2006 83.308 78.710 4.598 399.626 379.234 20.392 4,8 4,4 
2007 100.605 91.281 9.324 454.066 406.931 47.135 4,5 5,1 
2008 102.100 93.965 8.135 486.772 444.816 41.956 4,7 5,2 
2009 77.418 71.109 6.309 379.413 348.191 31.222 4,9 4,9 
2010 65.310 59.855 5.455 273.308 249.210 24.098 4,2 4,4 
2011 68.452 61.919 6.533 278.999 249.985 29.014 4,0 4,4 
2012 67.781 59.956 7.825 301.396 264.451 36.945 4,4 4,7 
2013 82.409 72.354 10.055 360.422 312.865 47.557 4,3 4,7 
2014 72.094 61.165 10.929 321.846 270.445 51.401 4,4 4,7 

Извор: РЗС, Електронска библиотека, Комплексне публикације, Општине у Србији 2001-2015. 

У општинама Ариље, Бајина Башта, Ивањица и Нова Варош, број посетилаца у 

анализираном периоду прилично је уједначен, али је видљиво повећање броја ноћења и 

броја страних туриста. Код ове три општине, као и код осталих, видљиво је смањен број 

туриста у 1993. години, као и у 1999. години, што се може видети из просечног броја 

туриста за те године. Тутин је туристички најслабије посећена општина. Највише туриста 

ову општину је посетило 1983. године, али у последње две године бележи пораст броја 

туриста и ноћења. Општине Прибој, Пријепоље, Нови Пазар, и Сјеница  бележе 

константан пад од 1983. године. Последње три године, у Новом Пазару, забележен је 

тренд пораста броја туриста и ноћења. Туристички најбоље посећене општине ове регије 

су: Бајина Башта, Чајетина, Нова Варош и Рашка. Треба нагласити да се један део 

територије општине Рашка простире преко Копаоника,  тако да подаци за ову општину 

нису директно релевантни, ако се посматра туристички промет Старог Влаха и Рашке. 

Туристички промет на територији Чајетине, у анализираном периоду, бележи највећи 

промет у периоду од 1981. до 1990. године. У том периоду остварен је и највећи број 

ноћења. Нешто слабији промет забележен је у периоду од 1991. до 1999. године, где је 

уочљиво мали број страних туриста (најмање 1999. године, свега 560). Навећи број ноћења 

у овој општини остварен је 1986. године (643.368). Највише туриста је посетило ову 

општину 1981. године (122.853), а највише страних туриста боравило је 2014. године 

(24.641), када су и имали највише ноћења (79.524). Врло позитиван тренд је повећање 

броја страних посетилаца последњих осам година, као и њиховог задржавања на 

територији ове општине. 

Бајина Башта, највећи број посетилаца, бележи 2008. године (61.229), док је највећи 

број ноћења остварен 1986. године (353.623). Позитиван је тренд ноћења страних туриста, 
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у последњих десет година. Разлог великог промета туриста у општинама Чајетина и 

Бајина Башта (као и општини Нова Варош) је њихов повољан географски положај јер се 

на теритоји ових општина налазе неки од најзначајнијих планинских туристичких центара 

Србије (Златибор, Тара, Златар). 

Табела 25. Промет туриста на Златибору, Златару, Мокрој гори и Тари за перод од 2000. до 

2104. године 

Планина Година Туристи Ноћења Просечан број 
ноћења туриста 

укупно дом. стран. укупно дом. стран. дом. стран. 
Зтатибор 2000 73.616 70.710 2.906 444.609 432.748 11.861 6,1 4,1 

2001 78.320 74.747 3.573 455.418 441.597 13.821 5,9 3,9 
2002 73.122 68.985 4.137 387.649 372.612 15.037 4,9 2,8 
2003 70.877 66.349 4.528 330.689 314.862 15.827 4,7 3,5 
2004 83.191 77.300 5.891 343.605 326.081 17.524 4,2 3,0 
2005 80.518 73.294 7.224 345.671 324.252 21.419 4,4 3,0 
2006 88.002 79.385 8.617 376.612 348.057 28.555 4,4 3,3 
2007 101.613 89.117 12.496 433.687 394.753 38.934 4,4 2,1 
2008 103.854 90.008 13.846 436.474 390.135 46.339 4,3 3,3 
2009 93.093 79.809 13.284 388.977 345.352 43.625 4,3 3,3 
2010 104.824 88.039 16.785 404.224 352.583 51.641 4,0 3,1 
2011 116.302 96.776 19.526 475.300 410.833 64.467 4,2 3,3 
2012 110.934 92.749 18.185 463.363 401.703 61.660 4,3 3,4 
2013 114.976 93.858 21.118 455.759 388.344 67.415 4,1 3,2 
2014 111.963 87.671 24.292 426.831 348.253 78.578 4,0 3,2 

Златар 2000 5.192 5.096 96 25.859 25.506 353 5,0 3,7 
2001 4.771 4.701 70 19.279 19.209 70 4,1 1,0 
2002 4.723 4.606 117 42.658 42.541 117 9,2 1,0 
2003 6.554 6.149 405 61.723 61.318 405 10,0 1,0 
2004 5.129 4.848 371 25.239 24.868 371 5,1 1,0 
2005 3.740 3.077 663 13.076 12.243 833 4,0 1,3 
2006 9.737 9.015 722 24.150 23.412 738 2,6 1,0 
2007 7.673 7.122 551 26.415 25.115 1.300 3,5 2,4 
2008 15.393 13.877 1.516 75.125 71.733 3.392 5,2 2,2 
2009 11.616 10.550 1.066 61.651 59.938 1.713 5,7 1,6 
2010 6.946 6.230 716 30.897 29.612 1.285 4,8 1,8 
2011 5.572 4.823 749 15.541 13.678 1.863 2,8 2,5 
2012 4.895 4.222 673 12.746 11.459 1.287 2,7 1,9 
2013 6.981 5.895 1.086 16.388 14.114 2.274 2,4 2,1 
2014 7.369 6.092 1.277 27.187 24.086 3.101 4,0 2,4 

Мокра гора 2000 - - - - - - - - 
2001 - - - - - - - - 
2002 - - - - - - - - 
2003 - - - - - - - - 
2004 - - - - - - - - 
2005 - - - - - - - - 
2006 - - - - - - - - 
2007 - - - - - - - - 
2008 - - - - - - - - 
2009 8.586 5.629 2.957 15.328 10.297 5.031 1,8 1,7 
2010 10.686 6.617 4.069 19.108 12.345 6.763 1,9 1,7 
2011 12.809 7.770 5.039 22.159 14.685 7.474 1,9 1,5 
2012 13.539 7.655 5.884 26.338 16.855 9.483 2,2 1,6 
2013 14.002 7.119 6.883 28.412 17.272 11.140 2,4 1,6 

2014 17.608 8.560 9.048 36.958 22.530 14.428 2,6 1,6 
Тара  2000 45.033 43.699 1.334 176.210 172.185 4.025 3,9 3,0 

2001 45.444 43.668 1.776 206.976 200.012 6.964 4,6 3,9 
2002 46.003 43.978 2.025 194.770 189.394 5.376 4,3 2,7 
2003 44.863 43.804 1.059 198.397 194.757 3.640 4,4 3,4 
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2004 45.801 43.898 1.903 165.920 159.662 6.258 3,6 3,3 
2005 50.865 48.400 2.465 193.097 185.976 7.121 3,8 2,9 
2006 47.905 44.695 3.210 157.799 147.911 9.888 3,3 3,1 
2007 56.866 53.738 3.128 193.856 183.667 10.189 3,4 3,3 
2008 56.041 52.103 3.938 182.701 172.519 10.182 3,3 2,6 
2009 50.097 46.268 13.284 388.977 345.352 43.625 4,3 3,3 
2010 51.007 46.589 4.418 160.760 147.270 13.490 3,2 3,1 
2011 55.482 51.731 3.751 198.314 186.293 12.021 3,6 3,2 
2012 64.772 60.480 4.292 254.314 239.638 14.676 4,0 3,4 
2013 57.874 52.498 5.376 226.935 210.391 16.544 4,0 3,1 
2014 52.672 48.117 4.555 206.654 194.564 12.090 4,0 2,7 

Извор: РЗС, Електронска библиотека, Комплексне публикације, Општине у Србији 2001-2015. 

У последњих 14 година, ове планине учествују са великим процентом туристичког 

промета који се одвија на територијама општина где се налазе. У највећем броју случајева 

тај проценат прелази 90%. Златибор се издваја као најразвијенији туристички центар, са 

највећим бројем посетилаца, остварених ноћења и страних туриста.  Мокра гора се намеће 

као једна од значајнијих туристичких дестинација која бележи константан раст броја 

посетилаца, посебно страних. У 2014. години страни туристи учествовали су са 51% 

посете и 39% остварених ноћења на овој планини. 
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ТУРИСТИЧКА ВАЛОРИЗАЦИЈА СТАРОГ ВЛАХА И РАШКЕ 

 
Валоризација (од латинске речи valor-вредност) у најширем смислу означава 

вредновање, одређивање вредности, процену. У географији се диапазон значења овог 

појма креће од уопштеног схватања оцене, па све до његовог изједначавања са 

искоришћавањем. У пракси просторног планирања углавном је усвојено схватање да је 

валоризација простора процес усмерен ка идентификацији потенцијала односно 

ограничења одређеног простора за вишенаменско коришћење (Vacca,1992). 

МЕТОДЕ И ЦИЉЕВИ ТУРИСТИЧКЕ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ 

У географској и литератури која се бави туризмом није познат јединствен научни 

метод који третира вредновање природних и антропогених потенцијала простора. За 

потребе туристичке валоризације користе се методе других научних дисциплина које се 

прилагођавају потребама туризма. С обзиром на то да не постоји универзалан метод 

валоризације вредности, постоје и велике разлике у теоријским и практичним искуствима 

у доступној литератури. У зависности од природних и антропогених карактеристика 

простора, најчешће се за потребе валоризације користе методе: квалитативна и 

квантитативна, компаративна, дескриптивна, статистичка, економска, метод биланса, 

метод класификације, картографски, метод моделовања, анализе унутрашњих и 

спољашњих фактора (SWOT) метода и друге. Веома често, случај је да се комбинацијом 

ових метода врши туристичко вредновање простора. Када се врши валоризација појединих 

компонената природне средине, у њеној основи леже методе физичко географске анализе, 

чији су резултати изражени у различитим параметрима. Код природних извора, они су 

дати у мерама масе и енергије, док се код природних услова ради о показатељима 

њихових конкретних својстава. Стога, у првом случају, апсолутну превагу имају 

квантитативни методи оцене, укључујући и економске методе, док у другом случају, 

квалитативни методи имају већи значај приликом одабира метода. Слично можемо 

применити и за антопогене потенцијале при њиховом вредновању. Да би се приступило 

парцијалној, комплексној валоризацији, претходно је потребно извршити избор 

адекватних параметара вредновања, у зависности од постављеног циља. Неопходно је 

утврдити начин интерпретације оцене, што првенствено зависи од избора научних метода. 

 Најчешћи метод у туристичкој валоризацији је квалитативно-квантитативни 

(представља полазну основу за метод бодовања). Он омогућава оцену туристичких 

потенцијала по предвиђеним критеријумима и диференцирање разлика у простору. 

Проблем овог метода је што нису сви природни и антропогени елементи погодни за 
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квалификацију. Неке од њих је лако утврдити (удаљеност од исходишта туриста, 

смештајни и угоститељски капацитети, дужина путева, туристичка инфраструктура, 

приступачност итд), док је неке, претежно инхерентних карактеристика (специфична 

својства и вредности ресурса, односно атрактивни атрибути на којима се заснива 

туристичка вредност простора), веома тешко квалификовати. Овде долази до изражаја 

субјективно процењивање посматрача. Процена се најчешће врши на основу одређених 

скала вредности, код којих, такође, не постоје јединствене и универзалне вредности. У 

литератури се најчешће срећемо са скалама мањих распона 0-3, 0-5, 0–6, али и оних са 

нешто већим распоном 0-8, 0-10 или 0-12 бодова.  

Метод бодовања коришћен је често када је тешко прецизно измерити интезитет 

неке појаве. Примена овог метода карактеристична је у случајевима утврђивања сумарног 

деловања више фактора, у условима када је сваки од њих изражен различитим метричким 

јединицама. Његову полазну основу чине бодови и бодовне скале. У суштини, то је низ 

редних бројева, којим се рангирају појаве или објекти, према интезитету јављања или 

изражености. Бодовне скале су вид квалитативне класификације бодова, чија апсолутна 

вредност перманентно расте или опада (Арманд, 1975). 

Квантитативни метод, по својој природи је економски, те се у том облику мора 

изражавати. Због сложености економског вредновања (могу се успешно валоризовати 

природни извори, док се проблеми јављају код природних услова) није могуће 

успоставити јединствен став по питању економских метода за процену туристичких 

вредности. Овај метод најбоље је примењивати у комбинацији са квалитативним. 

Статистички метод користи се при прикупљању и одбради вредности добијених 

од квантитативних показатеља. У новије време, овај метод се све више користи приликом 

примене географских информационих система. 

Компаративни метод најчешће се налази у комбинацији са методом бодовања, а 

користи се за упоредно оцењивање појединих елемената вредновања са другим. 

За процену природних и антропогених вредности од великог значаја је метода 

класификације. Применом ове методе могуће је све физичко-географске и друштвено-

географске потенцијале, којих има у различитим варијацијама, груписати у прихватљив и 

оптималан број категорија (Ђорђевић, 1996). 

Картографски метод најближи је географској науци и незаобилазан је у процесу 

валоризације простора. Користи се да би се истакли резултати у појединим етапама 
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валоризације, као и да би се картографским комбинацијама дошло до специфичних 

садржинских елемената и сазнања о потенцијалима посматраног простора (Спасојевић , 

1989). У туристичком вредновању користи се и SWOT метода, која подразумева 

сагледавање снага, могућности, слабости и претње, односно, слабих и јаких тачака 

фактора понуде у дестинацији. Фактори туристичке дестинације, чије се слабе и јаче 

стране анализирају, могу бити екстерни (омогућавају коришћење туристичких ресурса 

датог простора) и интерни (представљени специфичним вредностима ресурса 

појединачно). 

Све наведене методе коришћене су у дисертацији, али доминантно место заузимају 

квалитативно-квантитативне методе, картографска и анализа предности, недостатака, 

могућности и повољности (SWOT). 

Метод на којем ће бити базиран процес валоризације простора Старог Влаха и 

Рашке је квалитативно-квантитативни, а изражаваће се описно и нумерички. Вредновање 

елемената вршено је потпуно и парцијално. Потпуна валоризација односи се на све 

природне (рељеф, климу, воде, биљни и животињски свет) и антропогене елементе 

(насеља и културно-историјски споменици итд.). За сваки елемент вредновања табеларно 

су приказани најзачајнији потенцијали, где је наведена оцена тог потенцијала, његов 

кратак опис и значај. Након табеларног приказивања и оцене вредности сваког елемента 

понаособ, дата је анализа у којој су описани туристички мотиви, издвојене врсте туризма 

које се могу развијати у односу на вредновани елемент, као и значајнији туристички 

центри и локалитети. Осим потпуног, извршено је и парцијално вредновање одређених 

елемената. У оквиру геоморфолошких елемената посебно су вредноване планине. За што 

објективнију процену планина као туристичких вредности, сагледан је положај, генетски 

тип планине, величина планине, хоризонтална и вертикална разуђеност и 

атрактивност. Код хидрографских потенцијала посебно су вредноване могућности река и 

то: квалитет њихове воде, дужина тока, протицај, естетска својства и потенцијали за развој 

туризма. Парцијално вредновање учињено је и код насеља и споменика културе. Код 

насеља, посебно су валоризована урбана насеља. За њихову процену критеријуми су: 

положај, уметничка вредност, културно-историјски значај, туристичка атрактивност, 

уређеност и опремљеност простора и комплементарност. Најважнији део споменичке 

културе Старог Влаха и Раше представљају сакрални објекти, те је парцијална 

валоризација урађена на најзначајнијим манастирима простора. Оцењиван је њихов 

туристичко-географски положај, уметничка вредност, амбијeнтална вредност, атра-

ктивност и комплементарност. 
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Оцене су нумеричке (са описом њихових вредности) у распону од 1 до 5, и имају 

следеће вредности: 

опис оцена 

потенцијали за развој туризма који имају само један туристички елемент и 
нису за туристичку понуду 

1 

туристички потенцијали, са најмање два туристичка елемента, који могу 
допринети туристичкој афирмацији 

2 

туристички потенцијали где постоји више изолованих елемената туристичке 
валоризације локалног карактера 

3 

туристички потенцијали где постоји више елемената валоризације и постоји 
могућност повезивања у туристичку целину регионалног значаја 

4 

туристички потенцијали чији елементи, као јединствена туристичка целина, 
могу допринети туристичкој афирмацији ширег окружења 

5 

 

Последњи корак у поступку валоризације јесте издвајање зона на карти 

проучаваног простора и њихова анализа. На основу процене туристичких потенцијала и 

постојећег стања развијености туризма, након сваког валоризованог природног или 

антропогеног елемента, извршено је издвајање по три зоне: 

- зона развијеног,  

- зона туризма у развоју, и  

- зона потенцијалног туризма. 

У зону развијеног туризма, спадају делови Старог Влаха и Рашке чија је вредност 

процењена оценом 5, односно, простор чији потенцијали могу допринети туристичкој 

афирмацији ширег окружења. Делови посматраног простора, у поступку валоризације, 

оцењени 4 и 3 групишу се у зону туризма у развоју. То су елементи где постоји могућност 

локалног и регионалног развоја туризма. Зона потенцијалног туризма обухвата простор 

који је процењен 2 и 1, односно, део Старог Влаха и Рашке чији се елементи процењују 

као недовољно квалитетни за туристичку понуду.  

Упоредно са тим тематским картама дате су и карте потенцијалних могућности 

развоја туризма у перспективи. Такође, издвајане су по три зоне: 

- најповољнијих,  

- повољних и  

- условно повољних.  
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Критеријуми издвајања зона слични  су као и претходни. У зоне најповољнијих 

услова спадају делови простора Старог Влаха и Рашке који су вредновани оценом 5. Зони 

повољних услова за развој туризма припадају простори оцењени 4 и 3, а зони условно 

поваљних оценом 2 и 1. 

Употребом картографског метода, тј. израдом сета тематских карата, природни и 

антропогени фактори приказани су и вредновани појединачно. Интерполацијом карата 

добили смо и синтезну карту, а на основу постојећег стања и потенцијала за развој 

туризма. Овај последњи корак, имао је имао велики значај јер је дао добру методолошку 

основу за издвајање туристичких регија у следећем поглављу. 

Правилна и објективна процена природних и антропогених потенцијала Старог 

Влаха и Рашке пружиће потребне елементе за израду ефикасније стратегије одрживог 

туризма на овом простору.  

Елементи овакве стратегије подразумевају доношење закључака који се односе на: 

- видове туризма за чији развој и унапређење има највише предуслова, 

- видове туризма који су комплементарни са постојећим привредним окружењем, 

- циљне социјалне и старосне групације потенцијалних туриста, 

- елементе који недостају да би постојеће вредности дошле до изражаја (маркетинг, 

инфраструктура, људски ресурси), 

- додатне садржаје који би увећали његов туристички значај, 

- врсте, квалитет и капацитет потребних смештајних објеката, 

- изазове и негативне утицаје окружења на развој конкурентне туристичке понуде 

(регионална политичка нестабилност, национална и верска нетрпељивост). 
 

ТУРИСТИЧКА ВАЛОРИЗАЦИЈА 

Стари Влах и Рашка представљају сложену природно-географску целину у којој је 

могуће развијати више врста туризма. Досадашњи развојни карактер последица је слабе 

валоризације природних и антропогених потенцијала појединих делова простора. 

Комплекс вредности најбоље се може валоризовати анализом основних елемената. Према 

броју елемената, простор се може валоризовати парцијално (рељеф, клима, пећина, 

манастир, споменик...) и потпуно (сви природни и антропогени елементи). На простору 

Старог Влаха и Рашке постоје могућности валоризације појединачних елемената, али се 

они могу и посматрати као јединствена целина. Елементи који ће бити валоризовани биће 

сврстани у: 
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природне: 

рељеф,  

клима,  

воде,  

биљни и животињски свет и  

антропогене:  

археолошки локалитети,  

тврђаве и утврђења,  

сакрални објекти,  

стари делови градова и чаршије 

споменици културе из новијег доба.  

Њиховом валоризацијом извешће се и потпуно вредновање простора са 

јединственом оценом природних и антропогених потенцијала. 

Рељефне карактеристике Старог Влаха и Рашке, представљене планинама, 

долинама, висоравнима, пећинама и другим облицима, погодују развоју више врста 

туризма: планински, зимско-спортски, спортско-рекреативни, излетнички.  

Са висоравни издижу се планине средњих висина. Оне представљају најзачајније 

туристичке елементе посматраног простора. Планине, као геоморфолошки објекти, 

омогућавају развој више врста туризма и пружају разноврстан и богат туристички садржај. 

Основни елементи њиховог вредновања су: положај, генетски тип, величина падавина, 

хоризонтална разуђеност и атрактивност. 

Положај. Обухвата географски, саобраћајни и туристички. Веома значајан сегмент 

који се анализира кроз надморску висину, географску ширину и дужину, однос 

контрактивне и дисперзивне зоне и односа према туристичким регијама и у ближем или 

даљем окружењу. 

Генетски тип планине. У поступку валоризације планине од значаја је њен изглед, 

приступачност. 

Величина планине значајна је у погледу односа измећу површине и висине планине. 

Мање изражен однос (широке планине) одговара развоју више врста туризма, изузев 

алпинизма. 
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Хоризонтална и вертикална разуђеност. При анализи овог елемента узимају се у 

обзир број и величина клисура, кањона, површи, превоја и видиковаца (Станковић, 2000). 

Атрактивност. Огледа се у анализи разноврсности различитих потенцијала 

планине: богаства хидрографских објеката, климатских и биоклиматских карактеристика, 

стања изложености ерозији и разноврсности биљног и животињског света. 

Неке од ових планина су већ туристички валоризоване. Код других које поседују 

повољне физичко-географске услове треба предузети низ мера у циљу афирмације 

планинског туризма. 

Табела 26. Вредновање планина  

 Положај 
Генетски 

тип 
Величина 

Хоризонтална 

и вертикална 

разућеност 

Атрактивност 
Просечна 

оцена 

Златибор 5 3 4 3 5 4,0 

Тара 3 3 3 4 5 3,6 

Златар 3 3 3 4 5 3,6 

Голија 3 3 3 3 4 3,4 

Јавор 3 3 2 2 3 2,6 

Мучањ 3 3 3 2 2 2,6 

 Вредновање урадио  Д. Кићовић 

Златибор је туристички најпосећенија планина Старог Влаха и Рашке. Одликује је 

добар туристичко-географски положај и велика атрактивност туристичких потенцијала. 

Рељеф, клима, воде, биљни и животињски свет представљају елементе на којима се 

заснива развој туризма. Сходно потенцијалима које поседује ова планина завређује 

највишу оцену од свих геоморфолошких објеката простора. До оцене, која ову планину 

сврстава у туристичку дестинацију чији се потенцијали могу третирати као јединствена 

целина која доводи до развоја туризма регионалног значаја, дошли смо процењивањем 

наведених пет елемента вредновања. 

На Златибору се издвајају три предеона типа: предео дубоких клисура на 

југозападу (Чавловац), степеничастих површи на истоку и златиборска висораван у 
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средини, која има највеће туристичко-рекреативне вредности. Локалитети са највећим 

степеном природних лечилишних и рекреативних својстава су: Груде, Стубла, Поповог 

коца са Царевим пољем и Лупоглав. Постојећи туристички локалитети, Партизанске воде 

са Палисадом, Рибница, Водице и Смиљански закос, већ су туристички валоризоване на 

прави начин. Спортски садржаји значајни су за ову планину (Ршумовић, Милојевић, 

Лазаревић, 1991). 

На Златибору постоје четири скијашке стазе: 

Чигота, дужине 515 m, средње лака са просечним падом 27, 

Рибница, дужине 1 888 m, лака са просечним падом 19, 

Торник, дужине 1 066 m, средње тешка са просечним падом 28 и  

Змајевац, дужине 691 m, тешка са просечним падом 39 . 

Ски центар Торник најзначајније је скијалиште. Удаљено је од центра Златибора 9 

km. Стазе су обновљене и проширене и инсталирана је најмодернија жичара. Припада 

типу шестоседа, капацитета 3.000 скијаша на сат, има 99 седишта и дуга је 1.650 m. 

Полазна станица креће са 1.111 m н.в. и пење се под врх Торника на 1.485 m. Постоји 

могућност вештачког оснежавања. Скијашке стазе на Златибору погодују такмичењима у 

слалому, велеслалому и супервелеслалому. Стазе су хомологизиране од стране Фис 

комисије. Урађене су и стазе за скијашко трчање и биатлон у дужини од 3, 5, 10 и 20 km. У 

самом туристичком центру у функцији је мањи ски лифт на падини „Обудојевица“ дужине 

250 m. На истој падини користе се и бројни приватни дечији ски лифтови, обично не дужи 

од 200 m, намењени првенствено рекреативцима и деци. У централном делу Златибора, на 

простору Тић поља, Врањевине и споменика, налазе се регистроване стазе за скијашко 

трчање и биатлон, које су међу најлепшим у Европи због прегледности и конфигурације 

терена. Ски центар Торник активан је и током летњег дела сезоне, када су туристима на 

услузи тјубинг и боб на шинама. Тјубинг или летње санкање, посебна је врста активности, 

која се у комбинацији са жичаром може користити и у летњим месецима. Пружа велико 

задовољсто онима који га упражњавају. Августа 2014. године, пуштена је у рад боб стаза. 

Специјализоване санке причвршћене су за металну конструкцују на којој се налази 

шински систем. Стаза се протеже кроз шумовите делове Торника, и пружа велико 

адреналинско узбуђење. Такође, може се користити у зимској и летњој сезони, а санке су 

типа двосед, тако да их могу користити деца у пратињи одраслих.  

На Златибору постоје стазе за вожњу планинског бицикла (маунтинбајк): Рибница 

(земљана стаза дужине 3,5 km), Бели камен (асфалтна стаза дужине 12 km) и Превија 
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(комбинована стаза-асфалт, макадам, земља дужине 5,3 km). Благи успони и падови 

топографске површине представљају право уживање за љубитеље овог спорта 

(www.skijalistasrbije.rs). Спортско и рекреативно јахање, активност је у којој уживају 

различите генерације. Јахање коња на Златибору могуће је на две локације: на ранчу 

Фарма и ранчу Зова. Посетиоци на располагању имају лиценциране тренере, 25 коња и 4 

понија. Туристи на располагању имају бројне трим стазе (локалитет Караула) и теретане. 

Оно по чему је Златибор највише познат, и оно у чему највише његових посетилаца 

ужива, јесте рекреација шетњом. Шетња је физичка активност коју може свако да 

упражњава без обзира на године. Многобројне стазе и путељци преко ливада и шумарака, 

погодни су за шетње различитог интензитета. У самом туристичком центру постоје услови 

за кружне шетње породица које имају децу у колицима. Најпознатија шетачка стаза је она 

која води из центра до споменика (Ршумовић, Милојевић, Лазаревић, 1991). Ипак, поред 

туристички развијених делова планине, какав је локалитет Партизанске (Краљеве) воде, 

постоје могућности даљег развоја. Ширењем материјалне базе као и адаптацијом 

постојеће у будућности, може се ићи ка развоју елитног туризма рачунајући на 

високобуџетну клијентелу из развијених европских земаља. 

Тара, са својим природним вредностима, попут благо заталасаних површи, дубоко 

усечених речних долина, вештачког језера и разноврсне биосфере са својим ендемичним 

врстама, веома је привлачна за туристе. Захваљујући природним одликама, представља 

једну од туристички најитересантнијих планина у Србији. Упркос великој атрактивности 

природних вредности (процењеним максималном оценом), нешто слабији туристички 

положај, релативно слаба саобраћајна повезаност са туристичким емитивним центрима, 

резултирали су да се Тара сврста у планину чији се природни елементи могу третирати 

као туристичка целина регионалног значаја. Одрживи туризам један је од видова који се, 

због предиспозиција ове планине, може развијати. Представља сваки вид туризма који 

доноси минимални утицај на животну средину и културну баштину, али доприноси 

економском развоју локалне заједнице. Рељефне одлике Таре погодују изградњи и 

лоцирању туристичких објеката. Благи нагиби терена, превоји и ерозивна проширења, која 

су осунчана и заклоњена од утицаја ветрова, представљају терене повољне за изградњу 

туристичких локалитета. Такви локалитети на Тари су: Митровац, Калуђерске баре, 

Предов крст и Перућац. На Тари постоје повољни услови за развој летњег, зимског, 

рекреативног, излетничког и екскурзионог туризама. Током зимског периода постоје 

услови за санкање, нордијско и почетничко скијање. На Калуђерским барама налазе се 

стазе за скијање и санкање. Оне се простиру на висинима између 1010 и 950 m, тако да 
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најдужа стаза има 360 m. Опремљена је са два ски лифта типа тањир за децу, почетнике и 

рекреативце (прва дужине 150 m, а друга 450 m). На Митровцу се налази ски стаза за децу 

и почетнике. У селу Шљивовица налази се ски стаза са лифтом дужине 200 m, позната је 

по школи скијања. Ски центар Награмак, налази се 4 km од Митровца, на локацији 

Секулић. Стаза је на надморској висини од 1.300 m, са дужином од 860 m. Осветљена је, 

тако да постоје могућности ноћног скијања (www.tara-planina.coм). 

 Могућности алпског скијања ограничене су због висинске разлике од свега 400 m 

и дужине стаза које не прелазе 2 km. Најквалитетнији скијашки терени могући су у 

пределу Предовог крста, са висинском разликом од 500 m и дужинама стазе 3-5 km. 

Рекреативне активности на Тари врло су заступљене. Геоморфолошке карактеристике, 

које се у највећем делу одликују малим нагибима, погодују шетњи, јахању, различитим 

спортским играма, коришћењу трим стазе и сличним активностима. Шетња и 

планинарење омогућено је на 18 означених планинарских стаза, чија је укупна дужина 120 

km. Пропоручљиво је коришћење планинарских мапа приликом кретања овим стазама. 

Крајем 2010. године, усвојен је Просторни план Националног парка Тара. Овим планом 

предвиђена је изградња мреже пешачких, јахачких и бициклистичких стаза. Посебна 

пажња посвећена је вожњи планинског бицикла или слободне вожње бициклом 

(Freebiking)-код ове врсте вожње бицикла не постоји временско ограничавање преласка 

стаза, нити стицање физичке кондиције, већ само жеља да се потпуно доживи природно 

окружење, да се током дана прелазе веће дистанце, оне које се не могу прећи пешачењем). 

Пројектом „Тароцикл“ дефинисано је 24 бициклистичких стаза, дужине око 420 km и на 

тај начин отворена су врата новој врсти туризма без штетних последица. Реализацијом 

овог пројекта, Тара би постала први национални парк са обележеним бициклистичким 

трасама. Национални парк Тара има повољне услове и за развој ловног туризма. На Тари 

постоје базени и бројни спортски терени, као и шеталишта. Богате природне вредности 

употпуњују антропогене, од којих је најзначајнији манастир Рача (Драговић, Кићовић, 

2007). 

Златар је препознатљив по очуваном природном амбијенту представљеног 

сложеним геодиверзитетом и биодиверзитетом. Карактеришу га простране заравни и 

заобљени планински врхови, богатство извора, потока и пашњака и још веће богатство 

шума-лишћарима и четинарима. Златар, као и планина Тара, има велику атрактивност 

природних потенцијала. Спада у наше најлепше планине, и у процесу валоризације тај 

елемент добио је највишу оцену. Близина планина у којима је развој туризма на завидном 

нивоу (Копаоник, Златибор, Дурмитор, па и Тара) условиле су, да степен развијености 
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туризма на Златару стагнира дужи низ година. Релативно слаба повезаност и удаљеност од 

емитивних центара, условили су да тренутна вредност елемената буде процењена на 

степену развоја локалног ка рагионалном карактеру. Природне атрактивности Златара дају 

велике потенцијале и могућности за развој више врста туризма, од којих је здравствени 

најразвијенији. Осим здравственог, ова планина има потенцијала за развој планинског, 

рекреативног, излетничког, манифестационог и сеоског туризама. Здрава храна, посебно 

она која се добија директно из природе, боравак и активности у очуваним природним и 

аутентичним етно-амбијентима, представљају еколошке ресурсе који се могу искористити 

као комлементарна вредност у развоју свих врста туризма. Јединствен доживљај 

представља вожња кањоном Увца. Бројне пећине ризнице су лепоте које се могу уврстити 

у излетничку туристичку понуду (Миљковић, Живковић, 2007). 

Ове вредности нису биле довољне за неку већу туристичку посећеност. Мањи 

промет туриста на Златару последица је непосредне близине већ афирмисаних 

туристичких центара Таре, Златибора и Копаоника, у ближем, те Дурмитора и Бјеласице, у 

даљем окружењу. Претпоставке су биле да ће афирмација туристичко-еколошких 

вредности Златара уследити након изградње друмских саобраћајница које повезују Србију 

и Црну Гору. Досадашњи развој туризма био је условљен недостатком финансијских 

средстава, као и просторном и временском удаљеношћу од главних туристичких 

дисперзива. У перспективи, ова планина има добре шасе да се туристички валоризује, али 

је за остварење овог циља потребно водити добро осмишљену туристичку политику. 

Таква политика треба да се усмери на осавремењавање рехабилитационих и рекреативних 

објеката, као и адекватне туристичке пропаганде. Један део смештајних капацитета и 

пратеће инфраструктуре требало би сместити у Новој Вароши, или у подножју планине, а 

потом изградњом жичаре, типа гондола, повезати са врхом планине и тако смањити 

загађивање околине. Туристичка валоризација планине мора се ослањати на потпуно 

специјализовање понуде у односу на постојеће туристичке локалитете у Србији. На тај 

начин, сачувале би се све одлике ове планине као ваздушне бање и климатског места са 

наглашеном рекреативно-лечилишном функцијом (Драговић, 2001). 

 Богата природа Златара пружа добре могућности за зимски туризам. Златар има 

већ изграђену ски стазу са жичаром. Циљ изградње нових стаза и жичара је побољшање 

туристичке понуде. Оне би служиле за рекреативно скијање и активности на снегу које 

имају такмичарски карактер. Генералним урбанистичким планом Нове Вароши, простор 

Златара предвиђен је за рекреативне и спортске површине. Скијалиште „Бријежђа“ са 

стазом дужине 955 m, са четвороседом жичаром и осталом пратећом инфраструктуром, 
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налази се на 200 m. Почиње од хотела „Панорама“, а завршава на магистралном путу. 

Висинска разлика је 214 m, док је капацитет жичаре 1.200 особа на сат. 

Голију одликује велика атрактивност природе. Остали вредновани елементи налазе 

се у границама потенцијала за развој туризма на локалном нивоу. Ова планина врло је 

погодна за разне спортско-туристичке активности. На локалитету Голијска река, на 

планини Голији, предвиђено је и трасирано десетак ски стаза. Ова планина располаже 

значајним могућностима да се у перспективи развије у значајан зимско-спортски центар са 

могућностима скијања преко четири месеца (Николић, 2006).  

Јанков камен (833 m), највиша је тачка Голије и најбољи видиковац читаве 

Старовлашко-рашке области. Северна страна планине, због висине снежног покривача и 

дужине задржавања снега, погодна је за зимске спортове. Одвраћеница је зараван и 

представља најлепши рекреативно-туристички локалитет на Голији. Она је уједно и добар 

видиковац са којег се пружа прелеп поглед на Новопазарску котлину и Пештер. Голијска 

река, Беле воде, Одвраћеница, Заравни Шереметовице и Честих врела истичу се као 

значајнији туристички локалитети на Голији. Одвраћеница је већ туристички активна као 

рекреативно-туристички локалитет. У перспективи зараван Шереметовице и Честих врела 

заслужује велику пажњу. Голија је развојним плановима туристичких организација 

третирана више од 35 година. На пољу туристичког развоја веома мало је урађено, а 

највећи разлог су лоше саобраћајнице. Перспектива Голије највише зависи од изградње 

асфалтног пута преко Рудна. Без обзира на слабу материјалну основу изградњом 

инфраструктуре и туристичких објеката, туризам би требало да буде значајан фактор 

привредног развоја Голије (Николић, 2006).  

Мокра гора је туристички је препознатљива по Шаргану и Мећавнику. Од недавно, 

Мокра гора представља врло актуелну туристичку дестинацију. Налази се на самој 

граници између две планине, Таре и Златибора. Обе су познате по својим очаравајућим 

природним лепотама, чији посебан спој представља Мокра гора. На основу природних 

потенцијала највише се развио скијалишни туризам. На око 8 km од Мокре горе и 

Мећавника, на висини између 1.230 и 1.500 m, налази се скијалиште „Ивер“ (добило назив 

по једном од врхова Таре). Располаже са четири стазе дужина од 900 до 1.100 m од којих 

су две покривене инсталацијама за прављење вештачког снега (пет топова за снег). Стазе 

су категорисане као црвене и црне. На једном делу главне стазе, поред планинарског дома 

Младост, у дужини од око 700 m, постоје рефлектори који омогућавају ноћно скијање. 

Стазе опслужује једна жичара типа сидро. Дужина жичаре износи 1.100 m, а брзина 20 m/s 
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са капацитетом више од 1.000 скијаша на сат. Са Мећавником постоји добра саобраћајна 

повезаност. У току сезоне на сваких сат времена из Мећавника креће превоз ка ски центру 

(www.skijalistasrbije.rs ). 

Мучањ, Муртеница, Чемерница и Јавор поседују добар потенцијал за развој и 

афирмацију здравствено-рекреативног и боравишног туризма. Све четири планине имају 

релативно добар географски положај и природну атрактивност, али су у туристичком 

погледу неискоришћене. На Муртеници постоји стаза за скијашко трчање и биатлон, на 

којој се снег дуго задржава (некад и до маја). На овим планинама има више локација на 

којима су погодни услови за планирање и туристичку експлоатацију природних 

потенцијала. Да би се екотуризам на њима развијао, све привредне и туристичке 

активности, морају се одвијати у складу са концептом одрживог туризма (Драговић, 

Кићовић. 2007). 

Висоравни Старог Влаха и Рашке су, у туристичком погледу, слабо валоризоване. 

Атрактивност природних елемената неспорно је велика, али морају се детаљније 

развијати.  

Пештерска висораван одликује се повољним условима, на основу природних 

потенцијала, за развој здравственог, рекреативног и боравишног туризма. Слабо је 

туристички валоризована, а разлог је периферни положај у односу на важније 

саобраћајнице. Недовољна туристичко-угоститељска и саобраћајна инфраструктура, као и 

неповољан положај, допринели су слабом туристичком промету (Драговић, Кићовић, 

2007).  

Јужно од Сјенице (на 7 km удаљености), на локалитету Жари, изграђен је 

скијалишни центар. Налази се на планини Коритник, на надморској висини од 1.471 m н.в. 

Стазе су предвиђене за скијашко трчање, бијатлон и алпско скијање. Стаза за скијашко 

трчање и бијатлон дужине је од 2,5 до 5 km, док је за скијање стаза дуга 1,2 km са 

висинском разликом од 270 m. Температуре и падавине доприносе великим количинама 

снега и његовом дугом задржавању, а простор Пештера окружен је планинама Златаром, 

Озреном, Гиљевом, Јавором и Голијом. На основу климатских и геоморфолошких одлика 

овог дела Старог Валаха, може се очекивати да Жари постану један од значајнијих ски 

центара Србије, посебно за нордијске спортове. Иначе, Министарство омладине и спорта 

Републике Србије, прогласило је бијатлон за спорт од националног значаја, а центар Жари 

представља једини озбиљнији центар ове врсте у Србији, те стога треба очекивати и његов 

убрзани развој. Планирано је, већ за 2014. годину, одржавање Државног првенства у 
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биатлону. Овај центар се назива Меморијални скијашки центар ,,Амар Гарибовић“. Име је 

добио у помен трагично преминулом олимпијцу Србије (www.sjenica.coм). 

Калипоље представља један од најзначајнијих туристичких потенцијала на Јавору. 

Оно је саставни део простране крашке површи. Калипоље се простире са обе стране реке 

Увац. Плављењем најнижег дела поља, често се ствара бистро језеро, које зими 

представља равну ледену површину. Кроз калипоље протиче Калипољска река. Она је 

малог пада и кривудавог тока, што погодује стварању мочваре Врбље. Планинска 

узвишења која окружују Калипоље представљају добру основу за развој активности на 

снегу. Јужна страна поља, одликује се дуготрајним снежним покривачем и добрим 

условима за скијање. Оно је могуће по читавом јужном венцу у дужини од 2 km, и на 

северној страни у дужини од 3 km. Добре услове за развој зимских спортова има 

северозападни део, односно, простор Голог брда, на којем је степен денивелације терена 

веће, а скијашке стазе дуже и стрмије. Овде су погодни услови за изградњу стаза за спуст 

и скакаоницу. Морфологија терена, климатски услови и вегетација погодују изградњи 

туристичког центра. Центра, у којем би се одвијале активности и током летње туристичке 

сезоне (лов, шетња, јахање, вожња запрежним возилима и др). Туристичку вредност 

Калипоља употпуњује и близина пећина Буковик и Ушачки пећински систем. У будућем 

развоју туризма Калипоља, близина пећина Буковик и Ушачког пећинског система, 

близина пута Ивањица–Сјеница и пута према Новој Вароши, имаће важну улогу. 

Пећине су веома значајан туристички геоморфолошки потенцијал Старог Влаха и 

Рашке који треба искористити као комплементарне туристичке вредности. Оне су на овом 

простору дуге, тајанствене и бројне, Ушачка пећина, Ледена пећина, Тубића пећина, 

Баждарска пећина и друге али, мали број пећина је уређен за туристичке посете. У 

погледу развоја туризма, активне су само две. Уређене пећине пружају могућност 

излетничког и екскурзионог туризма, а недоступне и мање истражене спелеолозима и 

рониоцима, омогућавају даља испитивања тајни овог природног феномена. Уређене су: 

Потпећка и Стопића пећина. Потпећка је уређена у дужини од 555 m. Сматра се да је у 

прошлости служила као човеково станиште, јер су у њој откривени керамика, обрађени 

јеленски рогови и камено оруђе. Ове две пећине вредноване су као потенцијали за развој 

туризма регионалног карактера. Испод Пештерске висоравни, скоро целом дужином, 

налази се Ђаловића пећина. Најдужа је пећина на Балканском полуострву, у Ђаловића 

клисури 25 km северно од Бијелог Поља позната као „Пећина над вражјим вировима“, 

истражено је 11.750 m. Још се истражује и није доступна за туристе (ТО Западна Србија). 

Главни улаз је из Црне Горе. 
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Клисуре и кањони су сужен део речне долине, код клисура са стрмим странама а 

код кањона са вертикалним долинским странама. Представљају изузетне туристичке 

атракције за заљубљенике у природу и екстремне спортове. Оне су слабо валоризоване, 

због лоше приступачности и слабо развијене мреже туристичких објеката. Досадашњи 

степен развоја туризма је на занемарљивом нивоу. 

Видиковци  

Налазе се на атрактивним локацијама изнад Дрине на Тари, изнад Увца и др. 

Чувени меандри клисуре Увац представљају феномен природе. Најлепши и 

најпривлачнији део кањонасто-клисурасте долине реке Увац чине „укљештени меандри“, 

чији угао кривудања достиже и до 270 степени. Туристима је на располагању вишесатна 

вожња бродићем, посета Леденој пећини, станиште белоглавог супа. Обележја кањона 

Милешевке, врлетност, неприступачност, дубина понора (преко 300 m), туристима 

омогућавају уживање у готово нетакнутој природи. Кроз кањон пролази планинарска 

стаза у дужини од 5 km. 

 

Сллика 48. Кањон Белог Рзава   (Фото: Д. Кићовић) 
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Лепоту Великог Рзава, између осталог, чине и кањони и клисуре. Таква је, између 

осталих, и Височка клисура која представља хидрографски феномен (дуг 20 km) и 

повољна је за развој кањонинга. Љубитељима овог екстремног спорта на располагању је и 

кањон реке Пањице, који је у неким деловима готово непроходан због стрмих литица. 

Осим стрмих литица, низа кречњачких каскада (од Радошева до Крушчице), овде се може 

видети један од најлепших водопада у Србији. За кретање кроз кањоне (кањонинг), 

авантуристички облик туризма, изузетне погодности има кањон Раче на Тари. Овај поток 

назива се и Матића поток. Да би се упражњавао овај вид туризма у кањону, мора се 

добити сагласност НП Тара. Он се налази на 24 km од бране Перућац, у близини планине 

Звијезда. Најбољи прилаз је преко Предовог крста и села Јагоштица, где се низ ток потока 

спушта у кањон. Излаз је могућ искључиво чамцем. Кањон Белог Рзава је погодан за 

екскурзиони туризам. 

Табела 27. Вредновање рељефних објеката 

Рељеф као елемент 

туристичке 

валоризације 

Кратак опис Значај Оцена 

Планине 

Велика рашчлањеност уз заступљеност 

крашких, ледничких и флувијалних 

облика, средње висине, различити 

облици заштите природе. 

Број, величина и разноликост облика рељефа пружају 

могућности за повезивање изолованих туристичких 

елемената у јединствену туристичку целину, која може 

допринети туристичком развоју регионалног значаја. 

4 

Долине и котлине 

Дубоки, атрактивни клисурасти усеци 

интересантног морфолошког изледа, 

широке и насељене речне котлине, 

заштићена природна добра. 

Бројем, величином, визуелним изгледом утичу на 

комплементарну туристичку понуду простора Старог 

Влаха и Рашке. 

 

4 

Висоравни и површи 

Својим пространством и лепотом 

употпуњују визуелни и естетски 

доживљај простора 

Визуелним изгледом и пространством има елемената 

који могу допринети развоју туризма локалног 

карактера. Повезивањем са осталим елементима 

регионалног карактера. 

3 

Пећине 

Одликује их богаство пећинског накита 

таложеног из поткапинских вода у виду 

сталактита, сталагмита, стубова, 

бигрених када, драперија... 

Бројне су и по величини се крећу од поткапина до 

највећег до сада познатог пећинског система у Србији. 

Може се сврстати у комлементарне туристичке 

вредности простора. 

4 

Општа оцена 

геомормолошких 

квалитета средине 

Основне рељефне вредности имају својства туристичких потенцијала. Треба их посматрати у 

међусобној повезаности, условљености и равнотежи, јер у целини са осталим природним 

елементима представљају један значајан физичко-географски комплекс са бројним туристичким 

вредностима. 

4 

Вредновање урадио Д. Кићовић 
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Анализом рељефних карактеристика и њиховом валоризацијом издвојене су три 

зоне у односу на могућности и садашње стање развијености туризма. Зона развијеног 

туризма захвата простор Златибора око Партизанских вода и простор на Мокрој гори око 

Мећавника. Са карте стања развоја туризма, уочљиво је да ова зона захвата веома мали 

простор. Ширу зону, у просторном смислу, чини она где је туризам у развоју. Захвата 

простор Златибора који се шири у источном и јужном делу, део Мокре горе североисточно 

од Мећавника, највећи део планина Таре и Златара са кањоном Увца и централни део 

Голије око изворишне челенке Студенице. Зона потенцијалног туризма захвата највећу 

површину. Обухвата део Голије, Јавор, Пештерску висораван, кањонске долине Лима, 

Ибра и Рзава. Стари Влах и Рашка представљају планинску регију са атрактивним 

рељефним одликама, тако да цела регија пружа одређени потенцијал за развој туризма. 

Најповољнији услови захватају готово цео планиско-котлински простор Таре, Златара, 

Златибора, Голије, као и делове Јадовника и Пештерске висоравни. Остали делови имају 

повољне и условно повољне могућности за развој туризма. 

У климатском погледу, Стари Влах и Рашка располажу великим здравствено-

рекреативним потенцијалима, па је на овом простору могуће формирати ваздушне бање 

(осим постојећих) за климатско лечење ширег значаја. Сукобљавање влажних маритимних 

и сувих континенталних ваздушних маса, доноси падавине које су од посебног значаја у 

зимском делу године. Од висине снежног покривача зависиће могућност обављања 

активности на снегу, а од инсолације купалишна сезона. У досадашњим плановима за 

развој туризма, благотворни утицаји климе били су маргинализовани. Правилном 

валоризацијом климатских одлика, може се постићи ефекат развоја појединих врста 

туризма као што су: купалишни и туризам у ваздушним бањама. У великој мери од 

вредности климатских елемената зависиће и развој ски туризма. На ове врсте туризма, уз 

повољности осталих природних елемената, пресудан утицај имају температура ваздуха и 

количина падавина у зимском делу године. Биоклиматски елементи имају важну улогу у 

формирању ваздушних бања. Купалишна сезона траје највише два месеца и зависи од 

термичких услова воде које директно условљавају климатске прилике. Од великог значаја 

је за локално становништво. На већини река, из финансијских разлога, није заживео 

спортски туризам такмичарског карактера, тако да се данас одржавају спортско-

рекреативне активности локалног карактера. Неке од тих активности су: скокови у воду са 

моста, стене или импровизоване скакаонице, роњење и слично. Купалишни туризам на 

вештачким језерима није много заступљен због колебања нивоа језерске воде. На 

Сјеничком и Златарском језеру купалишни туризам није развијен. На Радоињском језеру 
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постоји једна локација шкољкастог изгледа са повољним условима за купалишни туризам. 

Добро је осунчана, заклоњена од удара ветра, а обала је под благим нагибом са великом 

дубином, па је и замућеност мала (Драговић, 2004). 

Перућац је туристичко насеље на узводном делу Дрине у којем се налази лепо 

уређена плажа са базенима за децу, тобоганима, скакаоницама, кабинама за туширање и 

пресвлачење и прелеп ресторан „Врело“. Осим купања, посетиоци се могу возити бродом, 

кануом, педалином, спуштати се чамцима Дрином. Прави ужитак пружа вожња бродом по 

језеру. Сезона купања траје, само, два месеца (јул и август). Плажа је опремљена 

сплавовима, који су привезани за обалу и могу се, по потреби, померати ка већим 

дубинама. Плажа у Перућцу има понтоне. Простор за купање ограничен је и означен, 

стално су присутни спасиоци на обали и спасилачки чамац на води. Од осталих плажа, 

истичу се седам градских ариљских плажа на Рзаву, затим на Ибру код Рашке и Ушћа, 

Лиму код Прибоја и Пријепоља. 

Туризам на рекама и језерима Старог Влаха и Рашке, иако је претежно локалног 

карактера, уз адекватна улагања у уређење плажа и организацију спортских такмичења, 

може остварити већи промет и економску добит.  

На Златибору, од свих природних туристичких вредности, најпре су забележена 

његова рекреативна својства. Умерена клима и пријатни амбијент од давнина, Златибор 

сврставају у планину погодну за одмор, опоравак и лечење. Кадрови, капацитети и опрема 

пружају могућности за равој здравственог туризма. Заштићеност од утицаја хладних 

ваздушних маса, повољан ваздушни притисак утичу на успешно лечење штитне жлезде, 

побољшање крвне слике, лечење костију и зглобова, обољења плућа и друго. Ова вазушна 

бања позната је по специфичној „ружи ветрова“, која настаје сукобљавањем 

континенталних и медитеранских ваздушних маса. Највиши ваздушни притисак је у јесен, 

тако да је ово најпријатније годишње доба за боравак туриста. Крајем зиме и почетком 

пролећа, када су нестабилне временске прилике, долази до дувања ветрова из свих 

праваца, разичитог интезитета и честине (Ршумовић, Милојевић, Лазаревић, 1991). Водећа 

здравствена установа је Специјална болница „Златибор“. Она располаже савременим 

лабораторијама за дијагностиковање болести, као и кабинетима за физикалну медицину и 

рехабилитацију, апаратима за електротерапију, електродијагностику и примену 

топлотних, хидро и кинези терапијских процедура. На Златибору је познати дијететско-

рекреативни програм Чигота, који ослобађа вишка килограма. Програм је добро 

избалансиран планом дијета и физичким активностима. За гојазност деце и адолесцената 
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постоји програм Чиготица. Овај програм обухвата едукацију, специјални режим исхране, 

физичку активност, психолошку подршку и промену понашања и стилу живота код 

најмлађих. 

На Златару, такође, постоје одлични услови за развој здравственог туризма. На овој 

планини налази се Завод за превенцију, лечење и рехабилитовање кардиоваскуларних 

обољења „Златар“. Године 2007. овај Завод добио је статус Специјалне болнице. У Заводу 

се лече обољења кардиоваскуларног система, респираторних органа и психосоматска 

обољења. Благотворно дејство осећају и пацијенти са слабим видом. Комбиновањем 

екоклиматских елемената и фактора може се постићи позитивно дејство у погледу лечења 

оболелих од астме (Драговић, 2003).  

На простору Старог Влаха и Рашке, у климатско лечилиште, убраја се и Ивањица. 

Специјализована је за лечење болести крви и хронична респираторна обољења. Завод за 

превенцију, лечење и рехабилитацију болести крви, налази се на падинама Голије, 

недалеко од градско центра. Влада Србије је 2000. године Ивањицу прогласила првом 

ваздушном бањом у Србији. Основни лековити факмтор у овој бањи је ваздух (Обрадовић, 

2006). 

Сагледавањем ових природних одлика, долази се до закључка да је могуће 

развијати првенствено здравствени и купалишни, али и ски туризам. Вредновани 

климатски елементи указују да својим својствима утичу на развој туризма простора 

Старог Влаха и Рашке као потенцијали који се могу повезати са осталим природним 

елементима као комплементарна вредност, у туристичку целину регионалног значаја.  

Табела 28. Вредновање климатских потенцијала 

Клима као елемент тур. 
валоризације Опис Значај Оцена 

Температура ваздуха 
Значајан елемент климе који 
изузетно утиче на одвијање 

туристичких активности. 

Ниске темперауре током зимског дела године 
одговарају задржавању снежног покривача, а 
умерене у летњем, равоју рекреативних 
активности 

3 

Падавине 

Значајне количине падавина 
током читаве године које 

расту од југоистока ка 
северозападу 

У погледу развоја планинског и ски туризма 
најзначајнији елемент климе су снежне 
падавине. Од висине и дужине задржавања 
снежног покривача умногоме зависи развој 
више врста туризма 

3 

Општа оцена 
климатских квалитета 

средине 

Основне климатске вредности представљају туристичке потенцијале. Својим 
одликама у великој мери утичу на туризам Старог Влаха и Рашке. Са осталим 

природним вредностима чине комплементарну туристичку вредност. 3 
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Вредновањем елемената климе у туристичке сврхе издвојене су зоне на простору 

Старог Влаха и Рашке. Зона развијеног туризма, на основу климатских елемената није 

издвојена. Зона туризма у развоју мале је површине. Захвата централни део Златибора, 

јужне делове Мокре горе и централне делове Таре, Златара и Голије, као и приобални део 

Дрине низводно од бране Перућац. Много већу површину захвата зона потенцијалног 

туризма. Простире се у западном делу Златара до клисуре Увца, обухвата готово целу 

Голију, севернозападне делове Јадовника, северне делове Јавора и Мокре горе, део Таре. 

На карти потенцијала, зона најповољнијих услова најраспрострањенија је. 

Обухвата делове Таре и Златибора, већи део Златара, такође и Јавора и Голије. Повољни 

услови захватају део Пештерске висоравни и Сјеничког поља, протежу се уз клисуру 

Увца, на северозападни и североисточни део Таре, на доњи ток Рзава, долину Лима око 

Прибоја и Пријепоља, средњи ток Ибра (од Брвеника до Биљановца) и на ушће Рашке у 

Ибар. 

Хидрографски потенцијали развоја туризма Старог Влаха и Рашке, 

представљени су рекама, језерима и бањама, и омогућавају различите вредности 

задовољења потреба туриста. На овим објектима могуће је развијати купалишни, 

риболовни, здравствени бањски туризма, сплаварење, регатовање, рафтинг. 

Међу текућим водама, реке су најзначајнији хидролошки потенцијали. Чести 

брзаци и слапови карактеристике су планинских река, а на овим местима постоје најбољи 

услови за развој риболова, сплаварења и веслачких спортова (реке са простора Старог 

Влаха и Рашке углавном су такве).  

Табела 29. Вредновање река као туристичког потенцијала 

Реке  Квалитет воде Дужина тока Протицај 
Естетска 

својства 

Пот.за развој 

туризма 
Оцена 

Лим  3 4 4 2 3 3,2 

Увац 3 4 4 5 5 4,2 

Дрина 3 4 5 4 4 4,0 

Бели Рзав 4 3 3 3 3 3,2 

Црни Рзав 4 3 3 3 3 3,2 

Велики Рзав 5 4 3 4 3 3,8 

Сопотница 5 1 2 4 3 3,0 

Ибар 3 4 4 2 3 3,2 

Рашка 3 3 3 2 4 3,0 

Моравица 4 3 3 2 3 3,0 

Студеница 5 3 3 3 4 3,6 

Вредновање урадио Д. Кићовић 
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Процена туристичких вредности река извршена је на основу анализе пет елемената: 

квалитета воде, дужине тока, протицаја, естетске вредности и потенцијала којима 

располаже за развој одређених врста туризма. Естетска вредност и квалитет воде, на 

завидном је нивоу. Разграната речна мрежа и вредновани елементи река могу бити 

процењени као елементи који доприносе повећању туристичке вредности простора. 

Најбоље оцене у процесу валоризације, добиле су реке Увац и Дрина. 

За реку Ибар карактеристична је регата Тврђава. Она представља спортско-

туристички догађај са циљем приказивања вредности тврђава који се налазе на простору 

старе Србије. Такмичари из целе Србије, под заставом неке од тврђава (Јелеч, Јелашци, 

Звечан, Ћутет, Галич, Муниципијум Дарданорум, Стари Рас, Новопазарска тврђава, 

Брвеник, Маглич) или свога града, надмећу се за титулу Витеза Ибра. Регата стартује у 

Казновићу, и после 4 km завршава се проласком испод каменог моста у Рашки. Рафтинг на 

Ибру стартује од Ушћа, а завршава испод средњовековног града Маглича. Дужина је 25 

km. Постоји могућност дељења туре рафтинга у две деонице. Прва, захтевнија, креће од 

Ушћа, и после 11 km, завршава се код места Полумир. Друга има дужину од 18 km, 

почиње у Полумиру, а завршава се код Маглича. Ова деоница је мање захтевна и одговара 

више рекреативцима. За време рафтинга учесницима се пружа могућност упознавања 

природних и културно-историјских вредности Ибарске клисуре (Туристичка организација 

Рашка, 2013). У мају и јуну, брзаци достижу 4. и 5. степен дивљих вода, због тога је овај 

период и најподеснији за почињање рафтинга. Ибар одликују бројни теснаци и брзаци, 

који се наизменично смењују са мирним вировима повољним за купање. Лепотом се 

посебно издвајају бук Грнчић и Долина Јоргована. На бројним деоницама на Ибру постоје 

могућности за пливање низ брзаке и скокове у воду. Још једна спортско-рекреативна 

манифестација на Ибру - „Весели спуст“, сваке године, прве недеље јула окупи око 20.000 

учесника из Србије и гостију из суседних држава (Туристичка организација Рашка, 2013).  

Вековно сплаварење реком Дрином прекинуто је изградњом хироелектране. У 

покушају да се од заборава спаси, бар део ове традиције, СТЦ „Бајина Башта“ сваке 

године организује рафтинг и регату. Рафтинг на Дрини одвија се у десантним чамцима, 

којима управљају искусни кајакаши. Чамци су носивости до 10 особа. Спуштање низ реку 

у групи у којој учествује већи број чамаца, посебан је доживљај. Овде се издваја 

манифестација „Дринска регата“. Као најстарија и најмасовнја манифестација на води 

организује се сваке године средином јула. Траје три до четири дана уз пратећи спортски и 

културни програм (концерти, игре без граница, егзибициони скокови, рекреативно и 
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такмичрско спуштње низ реку). Први пут званично је почела 2002. године (Спортско 

туристички центар „Бајина Башта“). 

Лимска регата се организује од 2000. године, а основали су је рафтинг и 

планинарски клуб из Пријепоља. Одржава се сваке године крајем маја или почетком јуна 

са међународним учешћем. Деоница кроз Србију дуга је 20 km. Почиње од села Гостун, и 

завршава се код Пријепоља. Ова деоница представља најлепши и најузбудљивији део 

кањона Лима. Регата је рекреативног карактера и омогућава активности свих категорија 

учесника. Она указује на правац у којем би требало развијати туристичке активности 

(Драговић, 2004). 

 
 

Слика 49. Сплаварење на Лиму   (Фото: Наташа Станојевић) 

Сплаварење на Увцу зове се „Регата кањоном реке Увац“. Протеже се кроз магичне 

меандре. Полази од Увачког језера, обилази станишта Белоглавог супа, Ледену пећину и 

зидине Јерининог града. Одржава се у две етапе, на Увачком језеру у дужини од 25 km и 

Радоињском на дужини од 18 km. Из године у годину привлачи све већи број туриста и 

љубитеља спортова на води. 

Рзав је јако узбудљива река за сплаварење. Протиче кроз кречњачке стене и у 

појединим деловима има одлике кањонске долине. Рафтинг је могућ на деоници 
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Крушчица – Боса нога. На овом делу Рзава налазе се три бука који припадају класи III, 

што значи да постоје одлични услови за овај вид рекреације. Кањон Орловача на Рзаву 

неодољиво подсећа на кањон реке Таре. Кањон је узан, без растиња и грања. Леву и десну 

обалу чине глатке стене које прелазе у дубок кањон са озбиљнијим буковима. Овде је река 

брза, са доста подводних стена, па је веслање неопходно све време. 

Река Сопотница има велику природну туристичу вредност. Планинарско друштво 

„Камена Гора“, које управља овим туристичким вредностима, организује смештај гостију 

у Планинарском дому и приватном смештају. Посетиоци, уз разноврсну, добру домаћу 

кухињу, културно-уметничку манифестацију „Сопотнички извори“, амбијент атрактивног 

локалитета, очувану природу, мир и лепоту пејзажа, добијају понуду одређеног 

рекреативно-одмаралишног типа (Николић, 2006; Гарача, Ратковић, 2007). 

Бање Старог Влаха и Рашке располажу потенцијалима за развој здравственог 

туризма. За потребе туризма најзначјније су Новопазарска и Прибојска бања. 

Стара Новопазарска бања има веома дугу традицију. Од првих посетилаца, 

француски путописац Лефевр помиње је 1611. године као топле изворе који користе 

Османлије, па до данас, туристички је активна. Једна је од ретких на Балкану из тог 

периода која је и данас у употреби. Располаже купатилом из 1920. године и рестораном са 

неколико соба. Завод Новопазарска бања има сумпоровито киселе хипертерме (50–52 ˚С) 

које се користе у терапеутске сврхе купањем. Завод представља рехабилитациони центар 

са најсавременијом опремом где програм лечења обухвата комплекс балнео-физио-

медикаментних процедура. 

Прибојска бања такође, има дугу традицију лечења и опоравка. Рехабилитациони 

центар Прибојска бања, налази се у склопу Здравственог центра Ужице. Ово је прва 

установа у којој се примењују методе квантне медицине (од 5. октобра. 2009), а поред ње, 

примењују се и методе традиционалне медицине: акупунктура, киропрактика, ласеро 

акупунктура. Вода бање врло је делотворна што су показале анализе воде на Геолошком и 

Медицинском факултету у Београду. Користи се у лечењу следећих болести: 

реуматолошких обољења, посттраумаског стања (стања после прелома), спортске повреде, 

неуролошка обољења, гинеколошка обољења (стерилитет), обољења гастроинтестиналног 

тракта (отежано варење), дерматолошка обољења. Вода се може користити пијењем и 

купањем (Туристичка организација Прибој, 2013). 
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Табела 30. Вредновање хидрографских потенцијала 

Хидрографија као 

елемент туристичке 

валоризације 

Кратак опис Значај Оцена 

Реке 

Хидрографска мрежа 

разграната представљена 

брзим планинским 

рекама 

Већи број река пружа могућности њихове 

заједничке валоризације у оквиру природних 

вредности. Оптимални хидрографски услови за 

развој купалишног и спортског туризма (кајак, 

регата, риболов, скакање у воду) 

4 

Језера 

Бројнија вештачка језера 

изграђена због 

хидоенергије и 

водоснабдевања 

У мањој мери доприносе развоју туризма и 

спортско-рекреативних активности. Значај им 

увелико умањују велике осцилације нивоа воде 

у летњим месецима 

2 

Бање 

Последица су 

геотектонике и 

вулканизма 

Представљају природно добро националног 

значаја, имају вишеструке употребне 

могућности 

3 

Општа оцена 

хидрографских 

квалитета 

Хидрографска мрежа разграната, представљена брзим планинским рекама и 

језерима са могућношћу развијања више врста туризма. 
3 

Вредновање урадио Д. Кићовић 

У перспективи, на територији овог простора, требало би се базирати на изградњу 

еко-аква паркова. Овакав вид туристичке забаве код нас не постоји. Од стандардних аква 

паркова разликовао би се по томе што се, у експлоатацији природне средине минимално, 

или се уопште не би нарушавао природни склад. Сви пратећи објекти у изградњи еко-аква 

паркова монтирали би се директно на топографску површину и то лаким и преносивим 

материјалима. У изградњи се могу користити постојећа језера (или би се преграђивањем 

неког мањег тока формирала језера за ову намену) која би служила као „базен“, док би се 

пумпама вода из истог језера спроводила у тобогане. Дужина тобогана зависила би од 

морфолошких карактеристика околине. На простору Старог Влаха и Рашке постоје бројни 

локалитети са могућностима изградње оваквих аква паркова. Они морају задовољити 

неколико критеријума: постојаност језерске воде или могућност његовог формирања, 

адекватна морфологија терена и приступачност. У њиховом планирању, за почетак, мора 

се узети у обзир близина неког развијег туристичког центра. Златиборско село Мушвете 

има нешто што би могло да личи на овај вид аква парка. Занимљива је и локација села 

Гостиље и његов водопад, као и Спајићко језеро поред истоименог села на Тари. 
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Зоне које се издвајају на простору Старог Влаха и Рашке, на основу анализе 

хидрографских потенцијала, углавном се налазе у клисурастим деловима речних токова на 

којима је могуће развијати сплаварење, рафтинг и остале активности на води. Зона 

развијеног туризма, на карти стања развијености, налази се уз Дрину, на потезу од језера 

Перућац до Бајина Баште, затим, на Лиму, од границе са Црном Гором до Пријепоља, и на 

Ибру од Ушћа до Маглича. Зона повољних услова захвата простор око Златарског и 

Сјеничког језера, средње и доње токове Великог Рзава, ток Ибра од Руднице до Ушћа, као 

и простор Јошаничке, Новопазарске и Прибојске бање. Зони потенцијалног развоја, 

припада и ток Лима од Пријепоља до Прибојске бање, Висока и Рајчиновића. У погледу 

перспективе, зоне са најповољнијим условима шире се дуж долина река Лима, Ибра, Увца, 

Рзава и Дрине. Условно повољне могућности налазе се око Заовинског језера. 

Биодиверзитет простора Старог Влаха и Рашке представља један од најзначајнијих 

на Балканском полуострву. Биљни и животињски свет може бити са различитих 

аспеката укључен у туристичку понуду и може задовољити различите потребе посетилаца. 

Његову валоризацију врло је тешко извршити, јер не постоји поуздана статистика и 

нумеричко исказивање туристичке вредности биогеографских објеката. Овај елемет 

природне средине валоризује се као комплементарна туристичка вредност, заједно са 

осталим потенцијалима простора. Својства флоре и фауне могу допринети спортско-

рекреативној и амбијенталној функцији. Бројни реликти и ендеми повећавају 

куриозитетна својства овог простора. Богаство гљива и шумских плодова пружа 

могућност њиховог сакупљања. Планинска пространства покривена шумом и травнатом 

заједницом, уз повољне климатске одлике, омогућавају упражњавање рекреативних и 

спортских врста туризма. Разноврсност флоре и фауне Старог Влаха и Рашке одговара 

потребама савременог туристе у погледу одмора, шетње, рекреације и опоравка, уживања 

у пејзажима и здравој домаћој храни. 

Током читаве године на Златибору борави велики број посетилаца, претежно 

рекреативаца. Излетнички туризам веома је развијен, а биогеографски услови важан су 

фактор за упражњавање оваквих врста активности. Најчешће, излетничке активности 

обављају посетиоци из околних места. Њихово задржавање на планини је најчешће један 

дан, и углавном се своди на шетњу шумским и травнатим теренима Златибора. Обележене 

планинарске стазе, којих на Златибору има више, погодују реализацији ових активности. 

Једна од таквих планинарских стаза води од рехабилитационог центра до споменика на 

Чиготи, а одликује се благим успоном, па за њено савладавање није потребна велика 

физичка припремљеност. Има и оних захтевнијих. Стаза, дужине 10 km, која води преко 
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торничког гребена, већег је успона и захтева бољу физичку кондицију. Естетско-

декоративне карактеристике Таре пружају могућност задовољења више потреба 

туристе, а пре свега рекреативних. Обележеним пешачким стазама могу се обићи 

природни резерват и видиковци. Бањска стена један је од атрактивнијих видиковаца, на 10 

km од Митровца. Пут до њега води кроз шумски и травнати предео Таре, што пружа 

релаксације и уживања. Стаза је добро обележена. Са њега се пружа леп поглед на 

вештачко језеро Перућац и кањон Дрине. Са видиковца, Биљешка стена, такође се могу 

видети Перућачко језеро, Дрина и Бајина Башта (удаљен је 6 km од Предовог крста). До 

ових видиковаца може се доћи и бициклом, што пружа могућност још једног вида 

рекреације. Предов крст, због периферности, одликује нетакнута природна средина. До 

њега се може доћи кроз уски кањон речице Дервенте. Најлепши поглед на састојину 

Панчићеве оморике пружа се са видиковца на Витмировцу. Пропланци на Тари могу се, 

такође, користити за рекреативне активности и излете. Такав пример нам пружа Чекова 

кућа, удаљена 8 km од Предовог крста. Атрактивни локалитети за потребе излетничког 

туризма могу бити: језеро Заовине, кањон Белог Рзава, и мање Спајићко језеро. Језерце 

Јаревац и Хајдучка чесма представљају идеално место за пикник и одмор у природи. Са 

видиковца Соколарица пружа се леп поглед на кањон реке Раче. Разноврстан животињски 

свет омогућава развој ловног туризма на овој панини. Биогеографске могућности 

Златара пружају бројне могућности развоја рекреативних туристичких активности. 

Значајни локалитети су шуме, пропланци и хранилиште белоглавих супова. Специјални 

резерват природе „Увац“ станиште је безмало свих белоглавих супова у Србији. Ово је 

највећа колонија ових ретких птица на Балкану и једна од највећих у Европи. Због 

одличних природних услова, постојеће инфраструктуре и објеката, туристички локалитет 

Беле воде један је од најперспективнијих на Голији. У плану је да се изгради планинарско-

туристичко насеље рекреативног типа са одмаралиштем, пансионом, викенд насељима и 

организовањем услуга смештаја. Тиме би се употпунила рекреативно-туристичка понуда 

Голије. Туристички локалитет Одвраћеница поседује мање спортске терене и има улогу 

рекреативно-туристичког насеља излетишта (Николић, 2004). 

Реке су погодне за развој спортског риболова. На Дрини постоји 5 локација за 

риболов: Ревир Перућац (од ХЕ Перућац до ушћа речице Врело у Дрину; овде важи 

искључиво пецање „ухвати и пусти“), Сплавиште, Плави чамац (Рогачица), Ђедов вир и 

Споменик. Најатрактивнија је „Дринска лепотица“–младица која представља једну од 

најпожељнијих трофеја сваког риболовца. На овим водотоцима готово целе године може 

се ловити бела риба (скобаљ, клен, мрена), липљан и пастрмка. Постојање пастрмке 
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говори о квалитету воде, јер је она позната као врста рибе која егзистира само у здравој 

средини. Риболовне воде НП „Тара“ обухватају токове које протичу кроз Парк, али за 

риболовце најзанимљивија су језера Перућац и Заовине. На Перућцу најзанимљивији је 

лов на сомове. Осим њега језеро је богато пастрмком, шараном, кленом. У Заовинском 

језеру најпознатије рибље врсте које се лове су сом, скобаљ, клен и мрена. Река Рзав, за 

риболовце, асоцијација је за калифорнијску и поточну пастрмку, златовчиће и липљан, као 

и атрактивно место за мушичарење. Специјални резерват природе „Увац“, односно река 

Увац и акумулација изграђена на њој, станиште су 12 врста рибе, као што су: младица, 

пастрмка (поточна и језерска), липљан, клен, скобаљ, и друге. Риболов је такође успешан 

на Вапи, Лиму, Ибру и чистим, брзим планинским речицама и потоцима,  са салмонидном 

рибом, где се претежно „мушичари“. 

За праве љубитеље природе, посебан изазов је боравак у просторима заштићених 

природних добара и посматрање заштићених и ендемских врста биљака и животиња. На 

простору Старог Влаха и Рашке треба тражити могућност развоја екотуризма. Све већа је 

потреба за активним одмором и рекреацијом код савремених посетилаца. У преспективи 

туристичког развоја, биогеографске одлике проучаваног простора, омогућавају 

активности попут: прикупљања лековитог биља, јестивих биљака, самониклог воћа и 

поврћа, учествовање у жетви, берби, косидби, фотографисања занимљивих активности и 

пејзажа. 

Табела 31. Вредновање биогеографских потенцијала 
 

Биљни и животњски 

свет као елемент 

туристичке 

валоризације 

Кратак опис Значај Оцена 

Биљни свет 

Пространство шума заузима 

највећи проценат вегетације 

Стаовлашко-рашке висоравни. 

Вегетација овог простора има велку улогу за 

туристичку валоризацију у погледу 

рекреативног, излетничког и екотуризма. 

4 

Животињски свет 

Све значајније животињске 

врсте карактеристичне за 

Средњу Европу заступњене су 

на овом простору. 

За туристичку валоризацију значајан је у погледу 

богатства и разноврсности и може се користити 

као комплементарна вредност за развој 

спортско-рекреативног турима, излетничког и 

екотуризма. 

4 

Општа оцена 

биогеографских 

квалитета 

Биљни и животињски свет богат је и разноврстан. Омогућава рекреацију, 

сакупљање лековитог биља и одрживи лов. Представљен различитим врстама флоре 

и фауне од којих су неке, као што су Панчићева оморика или Белоглави суп, ендеми 

Балканског полуострва. 

4 

Вредновање урадио Д. Кићовић 
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Богатство биљног и животињког света утиче на рекреативне и спортске активности 

посетилаца неког места. На основу валоризације овог елемента природе, на простору 

Старог Влаха и Рашке, могуће је издвојити три зоне. Зона развијеног туризма простире се 

на малим површинама Златибора, Таре и долине Дрине, где постоје развијени облици 

туристичких активности, као што су спортски лов и риболов и стазе за шетање и 

рекреацију. Дрина од Перућца до Бајине Баште, југозападни део Таре, Мокра гора, 

центални део Златара, клисура Увца, изворишни делови Студенице на Голији и Камена 

гора код Пријепоља, простори су где се издваја зона туризма у развоју. Много шири 

простор захватају: Златар, Голија, Златибор, Тара, делови кањона Рзава, Мучња, 

Побијеника, Јадовника, Пештерске висоравни, располажу потенцијалима који 

представљају могућност за равој туризма. На карти могућности за развој, издвојен је 

готово цео простор ове регије као најповољнији за туристичка кретања. Зона повољних 

услова захвата јужни део регије (Пештер) и неке мање делове који су издвојени на карти. 

Условно повољна зона је на истоку регије, простире се лучно и захвата североисточне 

делове Чемерна и долину Ибра. 

Да би се на прави начин вредновале антропогене вредности, неопходно је 

анализирати следеће елементе:  

- туристичко-географски положај,  

- уметничке вредности (раритетност, естетски изглед, очуваност,     . 

монументалност), 

- културно-историјски значај (у погледу могућности одржавања     . 

манифестација), 

- демографска обележја, туристичка атрактивност (степен посећености 

знаменитости простора), 

- уређеност и опремљеност простора, 

- ниво изграђености инфраструктуре и комплементарност са другим 

туристичким елементима простора. 

У културно-туристичким кретањима, незаобилазан део посете неком простору 

припада урбаним центрима, односно, старим градским језгрима. Највећа архитектонска и 

споменичка вредност управо се налази у најстаријим деловима града. Урбане средине 

представљају места где се налази највећи број културно-историјских споменика и као и 

најпогоднија места за одржавање различитих манифестација. Градска насеља простора 

Старог Влаха и Рашке припадају насељима са врло богатом историјом. Делови већине 
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насеља датирају из времена Османлијске владавине, а неки делови и знатно старији. Доказ 

томе су бројни споменици културе, археолошка налазишта као и сачувани записи 

путописаца. Ова насеља располажу изузетним капацитетима за развој културног туризма. 

Културна добра урбаних целина Старог Влаха и Рашке само се спорадично налазе у 

програмима културног карактера. Овакви туристички капацитети треба да буду 

осмишљени као целина која би допринела знатно бољој искоришћености. 

Табела 32. Вредновање елемената урбаних насеља Старог Влаха и Рашке 

 Положај 
Уметничка 

вредност 

Културно-

историјски 

значај 

Туристичка 

атрактивност 

Уређеност и 

опремљеност 

простора 

Комплементарност 
Средња 

оцена 

Ариље 2 3 3 3 3 3 2,8 

Б.Башта 3 3 3 3 3 4 3,1 

Ивањица 2 2 3 3 2 3 2,5 

Пријепоље 3 4 4 3 3 3 3,3 

Прибој 3 4 4 3 3 3 3,3 

Сјеница 2 3 3 4 3 4 3,1 

Чајетина 4 2 2 2 2 4 2,7 

Тутин 2 2 2 2 2 3 2,1 

Н.Варош 4 3 3 3 3 4 3,3 

Н.Пазар 3 4 5 3 3 4 3,7 

Рашка 4 4 5 3 3 4 3,8 

Вредновање урадио Д. Кићовић 

Рурална насеља припадају разбијеном, познатијем старовлашко-рашком типу са 

различитим варијететима. Села овог простора лепа су и живописна, са изворним начином 

живота, чистим ваздухом и водом, здравом храном у којима су сачуване све 

традиционалне вредности. Њихова аутентичност привлачна је за посетиоце, па је у њима 

могуће развијати сеоски туризам. 

Туристички најпознатија села Златиборског краја су: Сирогојно, Гостиље, 

Рожанство, Љубиш, Трипково, Мачкат, Рудине, Семегљево и Крива река. Сва су 

саобраћајно добро повезана и располажу одговарајућим смештајним капацитетима по 

индивидуалним домаћинствима и етно селима. 

Сирогојно је село на североисточним падинама Златибора са којим је повезано 

асфалтним путем 24 km, а од Ужица је удаљено 34 km. У свету је познато по 

рукотворинама плетиља. За посетиоце је на располагању Музеј под отвореним небом 

„Старо село“, Музеј плетиља, музејска поставка старе учионице у сеоској школи, а 
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поседује амбуланту, пошту, продавнице и ресторане. „Старо село“ и црква Св. Петра и 

Павла заштићени су законом као културно добро споменик културе прве категорије, од 

изузетног значаја за културу Србије. У „Селу“ се може видети народно градитељство 

овога краја, као и услови и начин живота српског становништва (кућа, соба, зграда, зграда 

са скривницом, млекар, качара, амбар, фуруна, угљаник-дрвена полица на којој су 

смештане кошнице, мишана-сушара за воће) (Тодоровић, Штетић, 2009). 

Године 2013, Старо село Сирогојно, као музеј на отвореном, именован је од стане 

Форума европских музеја за награду „Европски музеј године“. Ова награда додељује се од 

1977. године музејима који привлаче посетиоце својом креативношћу, маштовитошћу 

презентовања, приступом и елементима који су у понуди. Иначе, у 2012. години 

Сирогојно је добило специјало признање жирија Европске награде за културно наслеђе. 

Ова награда добијена је за пројекат „Куће Златибора од XIX века до данас“ 

(www.politika.rs). 

Гостиље је удаљено 24 km од центра Златибора. Природно окружење представља 

могућност за скупљање шумских плодова, а посебну атракцију чини низ водопада на реци 

Врело, од којих је главни висок око 20 m. Туристичку понуду села употпуњује родна кућа 

Димитрија Туцовића. Сваке године, за 2. август, одржава се манифестација „Спортски 

Илиндански сусрети“. 

Рожанство је село познато по производњи буради, каца и других производа од 

дрвета. Налази се на 15 km од центра Златибора. Кроз село протиче река Приштавица на 

чијој се десној обали налази Стопића пећина. У непосредној близини је и бања Вапа. На 

Преображење, 19. августа, традиционално се одржава манифестација „Без извора нема 

воде нити песме без слободе“. Овде се може чути певање „из вика“, карактеристично за 

златиборски крај.  

Љубиш је удаљен 25 km од центра Златибора. Село препознатљиво по богатству 

флоре, нарочито лековитог биља, шумског воћа и печурака. На реци Љубишници 

изграђени су рибњаци у којима се налази калифорнијска пастрмка. Овде је рођен наш 

познати песник Љубивоје Ршумовић.  

Између Златибора и Сирогојна налази се село Рудине. Карактеришу га непрегледни 

пејзажи питомих пашњака. Представља оазу нетакнуте природе. На надморској висини од 

1.000 m и 16 km од центра планине, налази се Семегњево. До села води асфалтни, али и 

неколико макадамских путева који одговарају вожњи бицикла. У селу постоје два 
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купалишта „Код комша“ и „Златиборска језера“ где се посетиоци могу освежити у време 

летње туристичке сезоне.  

Око 10 km североисточно од Чајетине налази се село Мушвете. У центру села 

постоји истоимено уређено купалиште. Купалиште је настало преградом речице, 

добровољним радом мештана. 

Село чувено по храни и кафанама, и где се спрема најбоља пршута је Мачкат. 

Сваке године, у јануару, одржава се „Пршутијада“ коју посети више хиљада људи.  

На једној од најпрометнијих туристичких праваца у земљи, Сирогојно – Златибор, 

налази се село Трнава. Најзначајнији природни потенцијал је Трнавски поток који понире 

у Стопића пећину. Представља један од фактора настанка пећине. Посетиоцима је на 

располагању и атеље Трнава. Галерија „Трнава“, Владимира Митровића, самоуког сликара 

и вајара стална је поставка атељеа. У овом атељеу сваке године одржава се ликовна 

колонија која окупља уметнике из земље и иностранства.  

Врло интересантно је село Брашенци, на магистралном путу Златибор–Сушица. 

Њега карактеришу излетиште Око и Обадово брдо. У близини излетиштa налази се мало 

позната пећина Звекара у којој је настрадао Младен Миливановић, војвода из Другог 

српског устанка. У центру села се налази купалиште „Јокино врело“. Удаљено је 13 km од 

центра Златибора. 

Рибница се налази на само 10 km од центра планине и располаже са два локалитета 

која доприносе атрактивности туристичког простора. То су Рибничко језеро, изграђено на 

Црном Рзаву, и Торник. Оба локалитета туристички су афирмисана.  

Село Доброселица удаљено је 15 km од центра Златибора. Посетиоци имају 

прилику да посете камену прераст на локалитету Точковица (у народу позната као пећина 

Шупљица) и цркву брвнару из 1821. године. Због своје атрактивности, у овом селу је до 

сада снимљено 8 филмова.  

Јабланица је смештена испод Торника. Село је препознатљиво по цркви брвнари 

из 1838. године, у чијој се порти 13. јануара традиционално дочекује православна Нова 

година. Село je познато по културној манифестацији „Сеоски вишебој“. 

Село Шљивовица удаљено је од Чајетине 10 km, познато по воћарским 

производима. Традиционално се у селу организује сајам домаће ракије „Ракијада“.  
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Трипкова је мало село познато по неколико манифестација као што су: ликовна 

колонија и радионица за израду уметничког стакла и међународни семинари српског 

фолклора. У селу се налази језеро Врутци које је служило за водоснабдевање Ужица. 

Крајем 2013. године дошло је до наглог загађења услед формирања алги на језерској 

површини. Зато је вода забрањена за пиће и направљен је алтернативни цевовод од 

Сушице. 

Етно село Дрвенград специфична је туристичка дестинација у Србији. Да се ради 

о јединственом објекту ове врсте у Србији потврђују и речи његовог оснивача, чувеног 

редитеља Емира Кустурице: Измислио сам град који изгледа као да се у њему увек живело. 

А није никад. (градња започета 2002. године). Подигнут је на брду Мећавник изнад села 

Мокра Гора, на око 50 km удањености од Сирогојна и Златибора. Има добар прилаз 

асфалтним путем дужине 8,8 km, са паркингом за око 200 возила. Познат је и као филмски 

град, јер је настао за потребе снимања филма „Живот је чудо“, чија је премијера одржана 

управо у Дрвенграду. Грађен у традиционалном стилу, са елементима српског народног 

градитељства са територије Босне и Херцеговине. У централном делу, поплочаном 

дрвеним праговима, налази се црква брвнара, посвећена Светом Сави. Као и црква, и 

остали објекти грађени су искључиво од дрвета: галерија слика, библиотека, биоскоп 

“Андерграунд,” посластичарница са домаћим колачима и природним соковима, 

национални ресторани са именима из Андрићевих дела „Проклета авлија“ и „Лотика“, 

продавница народне радиности тог краја, спортска хала, сауна, теретана, базен, хотел и 

конференцијска сала, све у етно духу. Један од интересантних експеримената, које је 

Кустурица спровео у свом граду, је производња и служење воћних сокова који носе имена 

многих познатих личности: Че Гевара (малина), Фидел Кастро (купина), Јосип Броз Тито 

(боровница), Дража Михајиловић Чича (вишња), сок од јагоде назвао је по себи, а 

најављено је и проширење асортимана са именима Дијега Марадоне и Садама Хусеина. 

Стручни жири бриселске фондације за архитектуру, Филип Ротије, овај Кустиричин 

градитељски подухват прогласио је најбољим архитектонским остварењем у последњих 

неколико година у Европи. Године 2005, Влада Републике Србије прогласила је комплекс 

Шарган–Мокра гора (Шарганска осмица, етно комплекс Дрвенград) природним добром од 

изузетног значаја. Осим заштите природних вредности, спроводи се и заштита 

традиционалног начина живота и уређења простора (Тодоровић, Штетић, 2009). 
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Слика 50. Дрвенград       (Фото: Д. Кићовић) 

Село Злакуса препознатљиво је по грнчарству. Готово да нема заната у Србији који 

је тако дуго опстао и остао непромењен као што је грнчарство у Злакуси. Овде се на 

јединствен начин, од глине и калцита, три века ручно израђују земљани лонци и друге 

посуде. Етно парк „Терзића авлија“ смештен је недалеко од центра села Злакуса. Онa се 

састоји од две старе дворишне куће (једна стара око 100 година), од којих је једна служила 

за свакодневни живот, а друга је била гостинска. Грађене су од непечене цигле и 

покривене шиндром заобљеном при дну. У дворишту се налазе пратећи објекти, као што 

су: млекар, бунар, брвнара. За потребе туризма адаптирана је старија кућа и направљен 

трособни апартман. Друга кућа представља музеј у чијим собама су сталне поставке 

тематских изложби различитих врста. Изложбе су везане за богату историју народа овог 

простора. Брвнаре које се налазе у дворишту претворене су у изложбени простор. У једној 

се продају сувенири, разгледнице, грнчарски и други производи народне радиности, а у 

старијој поставка учионице са клупама и школским инвентаром. Последњих година, за 

потребе туризма, направљен је летњиковац где се може добити послужење домаћом 

храном и пићем. У оквиру активности етно парка, можемо истаћи маркирање 

планинарских стаза у дужини преко 50 km које повезују етно парк са свим местима и 

објектима у околини. 

Село Потпећ налази се у близини Потпећке пећине. Из ове пећине истиче река 

Петница, на чијем се кратком току налази велики број рибњака. Поред рибњака, за 

потребе туризма, уређене су воденице и ваљарице. 
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Кремна је смештена између Златибора, Шаргана и Таре. Село је познато по 

Креманском пророчанству браће Милоша и Митра Тарабића. 

 

Слика 51. Колиба Милоша и Митра Тарабића   (Фото: Д. Кићовић) 

Необјашњивом народном мистиком пророчанство живи вековима и преноси се на 

генерације. У засеоку Тарабићи направљен је Спомен дом који је у етно стилу. На 

његовом месту некад је била „космичка кугла“. Радозналост људи за кремаско 

пророчанство и даље је велико, па и данас представља значајну дестинацију 

знатижељника и путника намерника. Наравно, Кремна није привлачна само због 

пророчанства, него из због својих природних лепота. У плану је да кроз село буде 

обновљена „ћирина“ уска пруга. У Кремни се налази у Етно село „Тарабића колибе“. 

Брвнаре са Таре грађене су од четинарског дрвета. Припадају типу динарске 

брвнаре које су претрпеле неке измене локалног карактера. Постоје и грађевине од чакме, 

али и од камена. Без обзира на материјал од којег су грађене, темељи и доњи део је од 

камена. Срећу се два типа брвнара; једноделне и дводелне. Једноделна колиба, са једном 

просторијом и огњиштем, старији је облик и данас се може срести ретко. Дводелна, две 

одвојене простоије („кућа“ и „соба“) и озидани подрум („изба“), много је чешћи облик 

колиба. Економке грађевине су око главне куће, у дворишном делу. То су вајати, млекар, 

амбар и кош за кукуруз, нешто даље су стаје. Карактерише их скромнији изглед и грађа. 

Брвнаре су грађевине које немају таван, са ниским вратима која штите огњиште од 

ветрова и дрвеним калпацима на прозорима. Лежајеви су дрвени, врло једноставно 
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грађени, док су прекривачи од вуне или лана. Покућансво чине још уски дрвени столови и 

троножци. Кровови су покривени дрветом на више начина, најчешће шиндром или 

дашчицама обрађеним као „бибер“ цреп. На Калуђерским барама, изграђено је етно 

насеље које подсећа на некадашњи живот становништва овог краја и омогућава 

посетиоцима могућност уживања у традиционалном начину живота. Састоји се од колиба 

за становање и помоћних зграда које је једно домаћинство морало да има, прикупљених по 

околним селима. 

Сеоска насеља Пештера, грађена традиционалним начином (куће за становање и 

економске зграде), уз народну ношњу и домаћу храну (сјенички сир и кајмак), пружају 

изванредне могућности за развој екотуризма. У архитектури села доминирају брвнаре. 

Зидови ових кућа, грађени од смрчевих стабала, наслоњени су на камени подзид. Кровни 

покривач је шиндра, а код старијих типова, преко стрмо постављених рогова, сабијена је 

слама, а преко ње су дуге облице везане у врху крова због ветра, услед морфологије 

терена, најчешће је виша са једне стране. Куће су у облику коцке са двоја наспрамних 

врата са високим прагом. Занимљиве су зграде у вишим пределима, намењене за 

сточарење, тзв. станови. У оквиру једног домаћинства постоји више објеката: зграда за 

боравак, зграда за спавање, млекар, тор, телећар, кокошар и кућерак (Драговић. 2004). 

Села која имају потенцијале за развој туризма су: Штаваљ, Дуга пољана и Чедово. 

 

Слика 52. Старовлашко-рашки тип куће у селу Кушићи (Фото: Д. Кићовић) 
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На око 12 km источно од Бродарева, налази се село Тичје поље. Препознатљиво је 

по традиционалним елементима градитељства, и има одлике типичног етно села. Као код 

већине кућа у селима Старог Влаха и Рашке, на темељу постављен је камени подзид до 1,5 

m висине који служи као ослонац остатка куће изграђеног од дебелих борових дасака. 

Кров је прекривен шиндром (Драговић, 2004). 

Недалако од њега налази се село Сопотница. Смештено је на северозападним 

обронцма Јадовника, на 320 km од Београда и 17 km од Пријепоља. У овом пријепољском 

селу, туризам је у развоју. Посећују га планинари, природњаци, истраживачи. У 

туристичкој понуди могу се наћи водопади Сопотнице, манастири Милешева и 

Давидовица етно село „Камена гора“ (Гарача, Ратковић, 2007). 

У Ивањичком крају налазе се бројна и живописна села са значајним потенцијалима 

за развој туризма: Приводица, Девићи, Рашчићи, Одвраћеница, Међуречје, Куманица, 

Голијска река, Косовица, Ковиље, Осоница, Царичина ливада (брдо), Кушићи, Буковица, 

Прилике, Катићи, Свештица...  

На 25 km од Ивањице ка Сјеници налази се село Кушићи. Село је смештено на 

обронцима планине Јавор и својом климом, здравом храном и гостопримљивим 

домаћинима погодно је за одмор. Лежи на 990 m надморске висине. 

На око 22 km од Ивањице, у близини планине Мучањ налази се село Катићи. 

Веома атрактивно село са дугом традицијом сеоског туризма. 

Рашчићи леже на 700 m н.в. Удањено је 5 km од Ивањице. 

Село које се сматра зачетником сеоског туризма у Србији је Девићи. Налазе се на 

740 m висине и удаљено је око 36 km од Ивањице. Смештено је на ушћу Брусничке реке у 

Студеницу. Потоци богати рибом, величанствени природни амбијент и близина манастира 

Студеница представљају туристичке потенцијале. 

Од бројних нововарошких села у туристичком погледу најитересантније је 

Штитково. Смештено је између Чемернице и Јавора у долини реке Тисовице. У доба 

Немањића представљало је градско насеље у којем су се ковали штитови, по чему је у 

добило име. Повољна клима, извор, крашки облици рељефа, дубоко усечене долине 

Тисовице, представљају природне вредности овог села. 

Од антропогених вредности истичу се дрвене куће са краја XIX века и црква. 

Издвајају се и Акмачићи и Аљиновићи (Павловић, Живковић, 2001). 
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Просторна целина Старог Влаха и Рашке одувек је својим положајем и природним 

вредностима завређивала пажњу. Жеља свих освајача била је да овладају овим простором, 

остављајући за собом материјалне доказе који неминовно подсећају на различите 

историјске периоде. У таквим историјским околностима створена је богата база за развој 

туризма у погледу сакралних објеката, џамија, тврђава и осталих културно-историјских 

споменика. 

Табела 33. Вредовање насеља као туристичког елемента 

Насеља као 

елемент тур. 

валоризације 

Кратак опис Значај Оцена 

Градови 

У последње време 

нарушена првобитна 

физиониомија. Поједини 

делови врло 

интересантни и 

туристички атрактивни. 

У њима се налази највећи број културно-историјских 

објеката, и најпогоднија су места за одржавање 

бројних и разноврсних манифестација. Стара језгра 

градова припадају најинтересантнијим деловима за 

посетиоце. Архитектура, споменичка вредност у 

комбинацији са модерним елементима представљају 

потеницијале за развој екскурзионог и туризма 

културе. 

3 

Села 

Старовлашко-рашки тип 

села са различитим 

веријатетима. Веома 

бројна и атрактивна. 

Рурална насеља својом бројношћу, физиономијом и 

очуваном природном средином дају могућности за 

развој сеоског туризма по којем је овај крај 

препознатљив. 

3 

Општа оцена 
Фрагменти старих урбаних насеља и интересантна рурална насеља представљају 

значајну категорију амбијанталних туристичких вредности. 
3 

Вредновање урадио Д. Кићовић 
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У зону развијеног туризма, на основу потенцијала којима располажу градови и села 

Старог Влаха и Рашке, спадају само Дрвенград (Мећавник) и Сирогојно, који су 

туристички веома активни. Зона туризма у развоју захвата градска језгра Пријепоља, 

Прибоја, Нове Вароши, Бајине Баште, Новог Пазара и Рашке. Овој зони припадају 

златиборска села концентрисана у источном, западном и јужном делу (Терзића авлије, 

Потпеће, Љубиш, Рожанство, Гостиље, Рудина, Мачкат, Семегљево), села Сјеничке 

котлине (Штаваљ и Чедово) и Кремна (Тарабића колибе). Зона потенцијалног туризма 

простире се на градска насеља Ариља, Ивањице, Сјенице и Тутина, као и делове Златара 

(Аљиновићи, Акмачићи), Голије (Рудно, Девићи), ивањичка села (Катићи, Рашчићи, 

Прилике), села на Јадовнику (Камена гора, Тичије поље) и делове Пештера. У 

перспективи, сеоски туризам ове регије има много веће могућности за развој. На карти 

перспектива развоја, издвојена је зона са најповољнијим условима која захвата централне 

делове Златибора, Голије, Таре и источне делове Златара, као и Мећавник и Кремну. Овој 

зони припадају и североисточни део Сјеничког поља, простор око Дуге пољане, затим, 

северозападни део Јавора и део моравичке котлине. Зону повољних услова чине градски 

центри, западни и северни делови Златара, западни део Голије, крајњи североисточни 

делови Пештерске висоравни. Условно повољну зону чини део централног Јавора. 

Најзначајнији антропогени елементи целог простора су сакрални објекти. У 

стратегији развоја туризма Србије, овај простор дефинисан је као регија историје, 

традиције и руралних ужитака. За туристичко вредновање споменичке културе простора, 

неопходно је анализирати турстичко-географски положај, уметничку вредност, 

амбијенталну вредност, атрактивност и комлементарност са другим туристичким 

вредностима простора. 

Табела 34. Вредновање цркава и манастира 

Објекат 
Туристичко-географски 

положај 

Уметничка 

вредност 

Амбијантална 

вредност 
Атрактивност Комплементарност 

Општа 

оцена 

Студеница 4 5 5 5 4 4,6 

Ђурђеви 
ступови 

3 5 5 5 4 4,4 

Сопоћани 3 5 4 5 4 4,2 

Градац 3 5 5 5 4 4,4 

Милешева 5 5 4 5 5 4,8 

Стара Павлица 5 5 5 5 4 4,8 

Петрова црква 4 5 5 5 5 4,8 

Црна река 3 4 4 5 3 3,8 

Увац 3 3 4 4 4 3,6 

Вредновање урадио Д. Кићовић 
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Пресудну улогу у формирању романских елемената у српској средњовековној 

уметности дали су Немањићи, пре свега Стефан Немања. За време његове владавине 

настали су први монументални споменици у виду цркава и манастира. Стваран је 

оригинални стил у уметности назван ,,Рашка школа''. Сакрални објекти грађени у овом 

стилу прожимају византијску и романску архитектуру. Рашки стил одликује кубе 

постављено на средини коцкастог постоља са једнобродим сводовима. Припрата је са 

западне, а апсида са источне стране. Архитектонско решење је у византијском стилу док је 

фасада у романском стилу. Велико богатство културног наслеђа довело је до укључивања 

у „Главни културни пут Савета Европе“ који се назива „Трансромантика“. Она спаја и 

промовише европско наслеђе из романичког периода. 

Туристичко-географски положај сакралних објеката није најповољнији. За 

туристичку валоризацију значајан је у погледу спајања објеката са матичним местима и 

положај у односу на саобраћајне комуникације и приступачност. Манастири и црква овог 

простора, углавном су слабо повезане са важнијим саобраћајницама и удаљенија су од 

већих емитивних центара. 

Уметничка вредност им је огромна. Односи се на вредновање естетских квалитета, 

монуменаталности, раритета и укупног културно-историјског значаја. Захваљујући 

уметничкој вредности неки од њих, попут Петрове цркве, Сопоћана, Ђурђевих ступова и 

Студенице, налазе се на UNESCO-вој листи као светска културна баштина. 

Својеврсну уметничку вредност представља фрескосликарство, најчешће дела 

непознатих неимара школованих у великим центрима византијског царства. Фреске 

представљају једну од најважнијих знаменитости српског културног наслеђа. Веома су 

високог уметничког квалитета и углавном су рађене на позлаћеној позадини. Нажалост, 

неке од њих су само делимично сачуване. Својом уменичком вредношћу издвајају се 

милешевске Бели анђео, Богородица из благовести, ктиторска композиција са портретом 

краља Владимира, затим Успење Пресвете Богородице из манастира Сопоћани, 

Студеничко распеће из Студенице и друге. 

Зачеци писмености код Срба везују се за манастире, а школе које су се налазиле у 

саставу манастира Старог Влаха и Рашке дале су велики допринос развоју писмености. 

Позната је женска школа у манастиру Градац, Рачански рукописи, штампарија у 

манастиру Милешева. 
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Амбијентална вредност је велика, а огледа се у допуњавању уметничке вредности, 

односно очуваности природе и уређености простора који окужује сакрале објекте. Већина 

сакралних објеката добро је уклопљена у природно окружење, те је стога оцена 

вредновања висока. Добар пример је манастир Студеница, који се налази уклопљен 

између планина Радочело и Чемерно, а у близини је и река Студеница. 

Атрактивност сакралних објеката, вредновано је високом оценом. Готово сви 

објекти туристички су препознатљиви, што се огледа у њиховој посећености. Рашки стил 

архитектуре врло је интересантан домаћој и иностраној клијентели. Најпосећенији 

манастири овог простора су: Милешева, Ђурђеви ступови, Студеница, Сопоћани. У 

већини манастира не води се евиденција посета, али процене су да, на пример, манастир 

Студеницу посети више од 150.000 посетилаца. Они су различитих старосних доби, 

националних структура и образовног нивоа. Значајно место у посети манастира заузима 

ђачки екскурзиони туризам. Оно што је карактеристично за овакав вид туристичких 

кретања је релативно кратко задржавање да се не би реметио устаљени манастирски мир. 

Комплементарност сакралних објеката зависи од могућности повезивања са другим 

туристичким дестинацијама у окружењу. И овде је оцена вредновања релативно висока. 

Уклопљеност у туристичко богатство видљиво je за већину објеката. У непосредном 

окужењу манастира и цркава налазе се планински туристички центри Златибора, 

Копаоника, Златара, Таре, Мокре горе, као и центри бањског туризма, а посебно истичемо 

Сабор трубача у Гучи. 

На основу анализе елемената туристичке валоризације, закључује се да манастири 

и цркве Старог Влаха и Рашке представљају највеће туристичко богаство. Уз извесна 

улагања у погледу приступачности и рекламе, већина ових објеката могу постати 

културна добра међународног значаја. 

Видови туризма који се могу развијати су екскурзиони, ђачке екскурзије, културни 

и верски. 

Међу антропогеним факторима Старог Влаха и Рашке, главну слабост за 

унапређење туризма представља демографска слика овог простора. Од почетка XXI века, 

ове области карактерише континуирано смањивање броја становника. Главни разлози тог 

процеса су негативан природни прираштај и неразвијена инфраструктура и привреда, што 

је довело до миграција становништва према развијенијим деловима региона и Србије. За 

развој и унапређење туризма, нарочито је неповољно убрзано пражњење села, која имају 
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потенцијално велики туристички значај. Изузетак су општине са претежно муслиманским 

становништвом, које бележе константни пораст становништва. 

Још једна слабост су верска нетрпељивост и растући екстремизам у Рашкој 

области. Размештај српског и муслиманског становништва у шест општина Рашке области 

(Нова Варош, Нови Пазар, Прибој, Пријепоље, Сјеница, Тутин) веома је специфичан. Ради 

се о груписању Муслимана и Срба у етнички хомогеним (сеоским и приградским) 

насељима. "У областима где Муслимани чине већину, Срба је из године у годину све 

мање, и обратно, тако да етнички хомогена села постају још хомогенија" (Дрљача, 1995). 

Иако за сада није уочљива озбиљнија опасност од верских сукоба, висок степен 

политичке нетрпељивости и сегрегације свакако нема позитивне ефекте на туризам овог 

краја. 

Табела 35. Вредновање споменика културе 

Споменик културе Кратак опис Значај Оцена 

Верски објекти 

Велики број верских 

објеката изузетног 

значаја. 

Припадају најстаријим верским 

објектима на територији Србије. 

Велика уметничка и 

аритектонска вредност са 

фрескама изузетног значаја и 

лепоте који се третирају као 

вредности међународног значаја. 

5 

Тврђаве 

Остаци старих градова –

утврђења представљају 

трагове средњовековне 

Србије. 

Значај им је локалног и 

регионалног карактера, највише 

као комплементарне вредности 

атропогених потенцијала. 

4 

Споменичка клутура 

новијег датума 

Велики број споменика из 

периода после Првог и 

Другог светског рата. 

Значај им је локалног карактера, 

највише као комплементарне 

вредности атропогених 

елемената. 

3 

Општа оцена 

Бројност, време изградње и уметничка вредност споменичке 

културе дају овом елемету валоризације оцену потенцијала 

који се могу развијати као јединствена целина која доприноси 

туристичкој афирмацији ширег окружења 

4 

Вредновање урадио Д. Кићовић 
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Културно историјски споменици од великог су значаја за туристички развој Србије. 

Стратегијом развоја туризма Републике Србије до 2015. године, предвиђено је формирање 

туристичких кластера ради успешнијег позиционирања Србије на туристичком тржишту. 

Овом стратегијом, као један од кластера, издвојена је југозападна Србија (којој у највећој 

мери припада простор Старог Влаха и Рашке) као дестинација која се одликује 

каратеристикама историје, традиције и руралног ужитка. У највећој мери је историја и 

традиција ослоњена на споменичко и културно наслеђе овог простора. Зона развијеног 

туризма простире се око манастира и цркава који имају изузетне архитектонске и 

уметничке вредности и као такве су туристички врло посећене. Овој зони припадају Стари 

град Рас, Сопоћани, Ђурђеви ступови, Алтун алем џамија, Араб џамија, у микрорегији 

Новог Пазара, затим Брвеник, Стара и Нова Павлица у долини Ибра, затим самостално 

издвојени Студеница, Градaц и Милешева. Зона туризма у развоју захвата појединачно 

манастире Куманица, Црна река, Кончул, Рача и тврђаве Јелач и Маглич. Остали објекти 

културног наслеђа налазе се у зони потенцијалних могућности за развој туризма. 

У перспективи, могу се очекивати већа верска туристичка кратања, те ће овај 

простор, са овако богатим сакралним објектима, имати све већи туристички значај у 

региону. 

Груписањем свих туристичких елемената (природних и антропогених) и 

издовојених зона по сваком елементу, користећи методу ГИС-а, настале у синтезне карте 

туристичких зона Старог Влаха и Рашке. 

Обрада података вршена је кроз неколико фаза на различите начине. 

1. У првој фази дате су оцене (поени) зонама по стању и перспективама. Зонама 

развијеног туризма (најповољнији услови) дата је оцена 10, зонама туризма у развоју 

(повољни услови) оцена 5, а зонама са потенцијалима за развој туризма (условно 

повољни услови) оцена 3. 

2. Друга фаза обухватила је сумирање (преклапање) карата са задатим вредностима. 

3. У трећој фази задата је функција издвајања одређених зона тако што је укупан 

дијапазон добијених сумарних вредности подељен у три ранга. Територије које су 

имале укупан збир поена од 5 до 15 сврстане су у зону потенцијала за развој туризма. 

Простор са поенима збира између 15 и 25 у зону туризма у развоју, а територије чији 

је збир већи 25 поена у зону развојног туризма (максималан збир који се појавио је 

50). 
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Шема 1. Елементи у настанку синтезне карте Туристичких зона Старог Влаха и Рашке 
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Шема 2. Елементи у настанку синтезне карте Туристичких зона Старог Влаха и Рашке у 

перспективи 
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Анализом карата може се констатовати да најмање површине захвата зона 

развијеног туризма. Она се простире у централним деловима Златибора (око 

Партизанских вода) и Таре (Митровац), као и део Мокре горе. Зона туризма у развоју 

најзаступљенија је на Златару и долини Увца, али се простире и на делове Златибора, 

Голије и деловима долинских страна Лима и Ибра. Зона потенцијала за развој туризма 

захвата највеће површине, велики део Таре, Златибора, Златара, готово цела Голија, део 

Пештерске висоравни. У перспективи, процене су да би највећи део простора Старог 

Влаха и Рашке заузимала зона развијеног туризма. Уколико би се овај простор 

валоризовао на прави начин, ова зона захватала би цео планински простор Златара, Таре, 

Златибора и Голије, као и добар део Јавора и Пештерске висоравни 

 
АНАЛИЗА ПРЕДНОСТИ, НЕДОСТАТАКА, МОГУЋНОСТИ И НЕПОВОЉНОСТИ 

У РАЗВОЈУ ТУРИЗМА (SWOT АНАЛИЗА) 

 
Анализом предности, недостатака, могућности и неповољности у развоју туризма 

(СВОТ анализом) биће обухваћене предности, недостаци, прилике и опасности 

туристичких дестинација простора Старог Влаха и Рашке. Специфичности елемената ове 

анализе примениће се на природним и антропогеним туристичким вредностима. 

Табела 36. Анализа предности, недостатака, могућности и неповољности природних 
туристичких вредности 

ПРЕДНОСТИ (СНАГЕ) НЕДОСТАЦИ (СЛАБОСТИ) 

- велика рашчлањеност и постојање различитих 
облика рељефа;  

- брзе планинске реке, језера, термални извори 
и бање и водопади; 

- повољне климатске карактеристике; 
- постојање ендемских врста биљака и 

животиња; 
- скупљање шумских плодова; 
- природне атракције; 
- задржавање снежног покривача; 
- погодност реализације више врста туризма и 

бројних активности на отвореном; 
- највећим делом незагађена природна средина; 
- добра доступност скијалиштима; 
- богатство пашњака. 

- слаба интерна саобраћајна 
инфраструктура; 

- недовољна искоришћеност свих 
природних атракција; 

- недовољна искоришћеност туристичких 
брендова на међународном нивоу; 

- недовољно уређена купалишта. 
 
 
 
 

МОГУЋНОСТИ НЕПОВОЉНОСТИ (ПРЕТЊЕ) 

- већа искоришћеност природних потенцијала; 
- национални паркови и паркови природе; 
- велики водни потенцијали; 
- унапређивање свих врста туризма. 

- недовољна развијеност простора; 
- опасности од већих еколошких загађења; 
- природне непогоде. 

Анализу урадио Д. Кићовић 
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Применом анализе предности, недостатака, могућности и неповољности у развоју 

туризма, долазимо до закључка да је природа овог простора врло атрактивна. Предности и 

прилике као анализирани елементи заступњенији су од недостатака и опасности. 

Бројне планине, висоравни, клисуре и остали облици рељефа, привлачни за 

туристе, представљају геоморфолошке природне одлике. Уз климу која влада на овом 

простору (пре свега задржавање снежног покривача) они омогућавају развој скијашког 

туризма. Отуда и бројни терени погодни за скијање и активности на снегу. 

Геоморфолошке карактеристике погодују развоју и других врста туризма као што су: 

рекреативни, здравствени, екскурзиони и други. Реке и језера омогућавају развој 

купалишног и риболовног туризма. 

Панчићева оморика и белоглави суп карактеристични су и најзачајнији 

представници, иначе, богате биосфере. Хранилиште белоглавог супа једно је од 

значајнијих излетишта општине Нова Варош. Међутим, нису сви потенцијали најбоље 

искоришћени, тако да би се у будућности требало посветити том проблему. Један од 

начина активирања Јавора, Мучња, Муртенице и Пештера у озбиљније туристичке токове, 

је и изградња адекватних саобраћајница и пратећих туристичких објеката. 

Неки од туристичких брендова овог простора (рафтинг Дрином, Шарганска 

осмица), нису на најбољи начин презентовани на међународном нивоу. 

Најчешће опасности по развој туризма простора Старог Влаха и Рашке, огледају се 

у слабој економској развијености простора као и нарушавању еколошког склада. Он може 

настати као природна напогода (одрони, поплаве, ерозије земљишта), али и непажњом 

посетилаца (пожари, кабасто смеће). Свакако треба радити на подизању еколошке свести 

код туриста који посећују овај простор. 
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Табела 37. Анализа предности, недостатака, могућности и неповољности у развоју антропогених 

туристичких вредности 

ПРЕДНОСТИ (СНАГЕ) НЕДСТАЦИ (СЛАБОСТИ) 

- разноврсно културно наслеђе; 
- релативно добро развијена мрежа смештајних и 

угоститељских капацитета; 
- велики број сеоских домаћинстава укључен у 

туризам; 
- постојање климатски велнес (wellness) 

програма; 
- еколошки произведена храна; 
- експлоатација природне изворске воде; 
- производња ручно рађених производа са 

појединих туристичких дестинација; 
- маркетиншки дефинисано позиционирање 

туристичке понуде; 
- препознатљивост на међународном тржишту; 
- очувани етно објекти; 
- традиција у сточарству и производњи млечних 

производа; 
- традиционално гостопримство и толерантност. 

 

- миграциони процеси; 
- делом слаба демографска структура у 

деловима где је већинско српско 
становништво; 

- лоше одржавани смештајни туристички 
капацитети; 

- непостојање целогодишње туристичке 
активности; 

- недовољна пажња према појединим 
културним споменицима; 

- однос квалитет-цена; 
- покушај имитације страних туристички 

програма; 
- слабо комерцијализовање 

традиционалних и пољопривредних 
туристичких производа; 

- слаба препознатљивост на међународном 
тржишту; 

- слаба информисаност о великом броју 
сеоских газдинстава; 

- у сеоским насељима излетишта нису 
довољно уређена; 

- низак ниво инвестиција у рурална 
насеља; 

- велики број нерегистрованих 
посетилаца.  

МОГУЋНОСТИ НЕПОВОЉНОСТИ (ПРЕТЊЕ) 

- развој различитих туристичких програма; 
- ширење смештајне и угоститељске мреже путем 

комплементарних видова смештајних 
капацитета 

 
 

- урушавање и скрнављење споменика 
културе; 

- изумирање села у појединим деловима 
простора; 

- 'пад нивоа услуга ка испуњењу 
очекивања високоплатежних туриста; 

- опасности од природних непогода и 
еколошког загажења. 

 
Анализу урадио Д. Кићовић 

Антропогене вредности проучаваног простора представљају најзначајније елементе 

туристичке тражње. Највреднији су сакрални објекти од којих неки датирају из IX века. 

Њихова уметничка, архитектонска и амбијентална вредност, фреске изузетног значаја и 

атрактивност, доприносе укупној туристичкој понуди Старог Влаха и Рашке. Остаци 

старих градова и утврђења, постојање великог броја споменика новијег датума и џамија 

употпуњују туристичке садржаје претежно градских центара. Према СВОТ анализи 

предност представља развој сеоског туризма где до изражаја долази традиционално 

гостомпримство српског сељака. Уз гостољубље, иде и традиционална трпеза на којима се 

налазе јела карактеристична за овај простор. У старовлашко-рашким селима налази се 
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велики број старих кућа и пратећих објеката који осликавају начин живота становнишва у 

прошлости. Надалеко су познати пољопривредни специјалитети какви су сјенички сир и 

Златиборац. Пештерску висораван одликује сточарство. У оквиру маркетиншког 

позиционирања, мора се више пажње посветити промоцији ручно рађених производа, 

какви су џемпери, каце, бурад, који због своје специфичности морају наћи места у 

међународној туристичкој понуди. Развоју привреде доприноси флаширање изворске воде 

у Ушћу (Одмењска) и на Голији (Ива). 

Анализа показује да се јавља потреба за конципирањем различитих врста 

туристичких програма. Један од њих би се базирао на комплементарности пољопривреде, 

трговине, занатства, традиције и културе. Потребно је модификовати програме засноване 

на рекреативним активностима у природи (шетње, јахање, вожња бицикле, планинарење) 

и тематским садржајима. Праћење савремених туристичких трендова подразумева и 

ширење и адаптацију смештајних објеката у смислу комплементарних видова смаштаја: 

пансиони, апартмани бед енд брекфаст (bed and breakfast) и кампови.  

У циљу смањења броја нерегистрованих посетилаца, неопходна је ужа и 

ефикаснија сарадња приватног и јавног сектора. На тај начин, имао би се прецизан број 

гостију овог простора, што би допринело реалнијем туристичком вредновању. Проблем 

представљају миграције становништва (село - град) и депопулација изражена код српског 

становништва. На овај начин, слабе се људски капацитети на подручју села са 

потенцијалима туристичког развоја. Пољопривредни производи морали би бити адекватно 

брендирани, како би имали праву вредност. Мора се више радити на њиховом 

комерцијализовању, као и осталих традиционалних производа. 
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РЕГИОНАЛИЗАЦИЈА-КРИТЕРИЈУМИ И ПРИНЦИПИ 

 
Појам региона потиче од латинаске речи regio, што значи део земљине површине 

или њена одређена територија. Овај појам користе различите струке (географи, 

економисти, правници, политичари), те се отуда јављају и његова различита тумачења у 

дефинисању и разграничавању. Критеријуми регионализације који се користе међу 

различитим струкама, такође, битно се разликују, што сам процес регионализације неког 

простора доводи до врло комплексне ситуације. Неретко је издвајање регија предмет 

спора и најчешће се тај спор превазилази компромисним решењима. Полазећи од 

чињенице да се основни облик систематизације знања при проучавању различитих појава, 

врши према просторном принципу, најчешће се регионализација врши на начин да се 

унутар сваке веће географске целине издваја више мањих целина са посебним обележјима. 

Те целине прадстављају регије које се могу издвајати на темељу природних, друштвених 

или комбинованих одлика. Физичко-географске регије издвајају се на темељу најважнијих 

природних одлика (рељеф, клима, воде, биљни и животињски свет), док се на темељу 

друштвено-географских одлика регије најчешће издвајају економске регије 

(пољопривредне, идустријске). Регионализација се може вршити и у зависности од 

функција појединих насеља (нодалне регије) и према особеностима културног наслеђа. За 

равномеран привредни развој државе од значаја су управне регије (општине и окрузи). 

У географији се под регионом подразумева део земљине површине, државе или 

њени мањи делови, који се, по својим физичко-географским или друштвено-географским 

одликама разликују од околног простора. Повезивање и комбиновање појединачних 

природних и друштвених специфичности резултира тиме да се одређени регион јасно 

издвоји од суседних. Географском регионализацијом бавили су се  Рубић, Петровић, 

Илешић, Васовић, Јовичић, Радовановић и други научници. 

Регионализација се може посматрати на више начина и има свој шири и ужи 

аспект. Радовановић (1993/94) говори о регионализму као о једном "од основних приступа 

и принципа научног познавања просторног диференцирања и интегрисања, развојног 

усмеравања, планирања и уређења географског простора", и регионализацији као систему 

метода за издвајање региона различитог типа и ранга али и као резултат примене тих 

метода у регионалном, структурирању географског простора, која се "схвата као 

мултидимензионални материјални и организациони систем детерминистичко-стохастичко 

понашања". Па самим тим сврха регионализације може бити (Војковић, 2007): 
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1. Регионализам као приступ и принцип научног познавања географске стварности може 

се испољавати у свом ужем и ширем виду. Ужи настаје из потребе конкретизације 

интереса и тежи механистичким приступом регионализације. Шири вид проистиче из 

развоја друштвене свести и спознаје целовитости и тежи интеграцији и глобалном 

повезивању као начину друштвеног организовања материјалне стварности. 

2. Регионализација као поступак диференцирања простора такође се појављује у свом 

ужем и ширем изразу. 

Мада се у новој теорији све више инсистира на системском приступу, у пракси се 

најчешће сусрећемо са старим линеарним начином и једном упрошћеном 

регионализацијом. Сврха и циљ, регионализације произилазе из потребе, не само за још 

једним методом бољег сагледавања односа природно-географских и друштвено-

географских појава и процеса у геопростору већ, пре свега, из потребе за дефинисањем 

једног заокруженог система у циљу свеобухватнијег решавања све сложенијих проблема 

просторних и структурних диспропорција друштвеног развитка и изналажење оптималних 

могућности њиховог усаглашавања (Војковић, 2007). 

О појму региона, задатку и методама регионализације доста је писано у географској 

науци. У нашој земљи бављење овом проблематиком такође има дугу историју. Према М. 

Васовићу (1985) у почетку се више радило на истраживању конкретних регионалних 

целина на терену, а касније више на теоријско-методолошким питањима. Интересантно је 

да се у зависности од приступа, задатка и постављених циљева, у нашој теорији и пракси 

сусрећемо са различитим типовима регионализација. Географске регионализације 

засноване на квалитативним и квантитативним обележјима сваког појединачног елемента 

свакако су корисне, јер се добија тачнији увид у сваки просторни елемент, али како 

закључује Васовић (1997), њихово једноставно преклапање не значи и извођење 

комплексне регионализације. Тачније увид омогућује искусном синтетичару да пажљиво 

издвоји главне "динаме" које су окосница простора у целини, и да тек на основу њих 

издвоји географски простор на мање целине. 

За потребе просторног планирања појам регионализације дефинисан је тако што 

регион представља одређену територију у којој су природни, а посебно друштвени 

елементи и фактори међусобно повезани на такав начин да чине индивидуалну, и на 

основу природних, привредних и социјалних обележја органски повезану целину која се 

разликује од осталих, суседних јединица. Иако различит и одвојен од суседних јединица, 

регион није затворен већ се прожима са окружењем и твори веће просторне јединице 
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(Ђорђевић, Ђорђевић, 1997). Сличну дефиницију је поставио и Стојков. где регион служи 

као основа за регионализацију државе, која служи било планирању, било управљању. Без 

обзира да ли представља менталну конструкцију или објективну стварност регион се 

формира као конвенција уз помоћ одређених критеријума и за јасно утврђену сврху. 

Детерминистички приступ наглашава значај објективних (пре свега географских) фактора, 

док стохастички приступ истиче значај теже одредивих и флуктуирајућих економских, 

демографских па и историјско-традиционалних фактора (Стојков, 1997). 

Туристичком регионализацијом обухваћени су природно-географски потенцијали и 

друштвено-географски чиниоци развоја туризма одређеног простора. Туристичка 

регионализација представља врло комплексно питање и третира подједнако природне и 

антропогене вредности, те се не може поистоветити са општом регионализацијом. 

Границе туристичких регија не могу се (у највећем броју случајева), поклопити са 

географским, управним или економским регијама. Под природним вредностима у првом 

реду, мисли се на вођење рачуна о раширености туристичких активности које се темеље 

на природним разноврсностима (ресурси купалишног, планинског, зимског, бањског 

туризма), али и на могућностима њихове валоризације. Савремени туризам, све више се 

ослања на вредности културно-историјског наслеђа, па се, сходно томе, развијају 

културни, градски, манифестациони и верски туризам. Анализом природних и 

антропогених елемената простора, сагледавањем њиховог степена развоја туризма, као и 

објективном проценом могућности развоја туризма, могуће је правилно извршити 

туристичку регионализацију. Највећи допринос туристичкој регионализацији код нас су 

дали Јовичић, Васовић, Николић, Станковић и Радовић. 

 
ГЕОГРАФСКА РЕГИОНАЛИЗАЦИЈА 

 
Због великих физичко-географских, морфолошких, антропогених и 

конфесионалних разлика, у Старовлашко-рашкој области, у овој дисертацији, примењени 

су различити методи регионализације: 

Метод индукције као општи метод – прикупљање података, кабинетски и теренски 

рад, селекција и систематизација истих, и на крају, давање закључака. 

Метод дедукције такође је општи научни метод, прихваћен у науци половином XX 

века. Овај метод базира се на теоријским научним објашњењима. Приликом истраживања 

области, та објашњења се потврђују, допуњују или негирају. 
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Метод когнитивне дескрипције такође је важан у регионалном проучавању 

простора. Он се састоји у прикупљању, сређивању и класификацији података и њихов 

научни опис. 

Метод регионализације, из регионалне географије, ушао је у све науке. То је 

веома сложен и комплексан метод који обухвата читав систем општих и посебних метода. 

Крајњи циљ је диференцирање територије на целовите регионе и мање територијалне 

целине које имају специфична и уникатна обележја. 

Геоинформатички метод (GIS-Geographical Inforмation Systeм) потискује неке 

класичне моделе. Помоћу ГИС-а, могуће је радити комјутерске симулације простора. 

Постоји више рачунарских модела симулације који су прилагођени различитим 

географским дисциплинама, као и они који синтетизују и симулирају деловање више 

појава и процеса. Комбинацијом разних метода, геоинформатичких, теледетекционих и 

других, омогућен је развој нових техника у регионалним истраживањима. 

Регионализација Старовлашко-рашке области, условљена је морфолошком 

структуром рељефа, хомогеношћу животне средине и јединственим историјско-

географским развојем. 

Старовлашко-рашки простор заузима планинско-котлински део југозападне 

Србије. Ова регионална целина јединствена је по томе што се простире у три државе и 

једној покрајини - Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина Република Српска и Косово и 

Метохија. 

Регионализацијом Старовлашко-рашке висије бавили су се познати регионални 

географи, Јован Цвијић, Јован Ђ. Марковић и Милорад Васовић. 

Ј. Цвијић је издвојио Стари Влах и црногорска брда, па на запад све до Сарајевске 

котлине, уз мање корекције. То је јединствена целина у Регионално-географском смислу, 

мада Ј. Ђ. Марковић издваја црногорска брда јер су територијално шира (1972) и користи 

Цвијићеву терминологију. М. Васовић издваја у регионализацији Србије Старовлашко-

рашку висију као макрорегију која се простире у ширем граничном појасу према Црној 

Гори и Косовско-метохијској области. Њен наставак у Црној Гори назива ,,црногорски 

делови Старовлашко-рашке висије˝, што би приближно одговарало данашњем 

територијалном одређењу историјско-географске целине Старовлашког простора. В. 

Рогић (1973) издваја јединствени регионални комплекс под називом ,,Санџачко-
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старовлашки простор˝ који је подељен границом Србије и Црне Горе. С. Нурковић je 

прихватио поделу коју је извршио В. Роглић. 

С обзиром да за овај врло важан планинско-котлински простор југозападне Србије 

(који је Ј. Цвијић назвао ,,колевка Србије˝, јер је ту била прва станица на путу за 

Шумадију и насељавање Србије) није извршена детаљна мезорегионализација која би 

обухватила сву комплексност историјско-географских збивања, покушаћемо да извршимо 

мезорегионализацију Старовлашко-рашке регије. 

 
 МИКРОРЕГИЈЕ СТАРОГ ВЛАХА 

 
Старовлашки простор у Србији представља висораван дисецирана бројним 

водотоцима, долинама и највишим заравнима у Динаридима. Пештерско-сјеничка површ, 

и друге мање површине, пружају се са истока, од Копаоника и Рогозне до Дурмитора, 

Сињајевине, Бјеласице и Комова на западу. Пресецају их речни токови Ибра, Рашке, Увца, 

Лима, и бројних мањих токова. Речне долине су дубоке кањонско-клисурасте. Ретка речна 

проширења веома су плодна и углавном се гаје повртарске културе, кратког вегетационог 

периода. Ова висораван са југоисточне стране ограничена је обронцима Смиљевице, 

Хајле, Жљеба, Штедина, Сјенова, Белега, Погледа Мокре и др. нижих планина. Тиме је 

формирана јасна морфолошка граница са Косовско-метохијском котлином. Северну 

морфолошку границу чине Старовлашке планине, Златибор, Чемерно, Јавор Голија, и др. 

Границе на истоку и западу морфолошки се разликују од северних и јужних јер их чине 

речни токови. На истоку границу чини река Ибар, а западна граница је река Тара. 

Рељефна разноликост настала је дужим деловањем хидро-геолошким и тектонским 

процесима. 

Једна целина је високоповршки рељеф са усеченим долинама, који је 

карактеристичан за јужни део Старовлашког простора. Бошњачки географи усвојили су 

поделу В. Роглића па га називају ,,Санџачко-брдски простор Црне Горе˝. М. Васовић тај 

простор назива ,,Црногорски делови Старовлашко-рашке висије˝. Како се тај простор 

налази на терирорији две државе, нема оправдања да се користи назив Санџак, који уз то 

није географски, него политички термин, уведен за време турске власти, а и 

Аустроугарска је хтела да кроз ту административну јединицу издвоји терирорију са 

већинским муслиманским становништвом. Зато мислимо да је најбољи назив за тај 

простор ,,Старовлашко-рашка регија˝. 
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Друга целина Старовлашке регије, поред старовлашког динарског простора 

Србије захвата и пригранични простор Црне Горе са деловима Бихора и Корита у 

Бјелопољској општини, простире се и на део Беранске општине, Горњи Бихор. Границе 

општина не поклапају се са регионалном поделом. Непоклапање природних и 

административних граница условљава извесна одступања при регионализацији. 

Старовлашко-динарском простору Србије, припадају доње Полимље, средње Полимље, 

простор средњег Увца и Бистрице, Пештерско-сјеничка висораван, Долина Рашке и басен 

Штавља са Доњим Пештером 

Доње Полимље Старовлашке регије, налази се у граничном појасу према Босни и 

Херцеговини. Северну и западну границу ове просторне целине чини државна граница 

Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе. Овде је изразита дисецираност рељефа. Могу 

се издвојити целине: Поблаћенице, Површи између Поблаћенице и Лима, Долина Лима од 

ушћа Кратовске реке до ушћа Увца, простор између Лима и Увца. Крај од Кратовске реке 

до Увца, и између Лима и Увца, може се поделити на нижи степен регионализације: 

Прибојска котлина, Читлучко поље и Калуђерско поље. 

Средње Полимље јесте пространа површ у којој су реке Лим, Милешевка и бројне 

притоке усекле долину. Морфофизиономски јасно је одвојена од Пештерско-сјеничке 

висоравни на југоистоку, планинама динарског правца пружања, Јадовник (1.732 m) и 

Озрен (1.693m), а цео западни обод чини граница Србије и Црне Горе. Централним делом 

овог краја, врло сложене геолошке грађе, меридијански се протеже полигенетска долина 

Лима ка северу, која је спуштена у површи до 600 m. Теренским посматрањем 

геоеколошких карактеристика, могуће је издвојити мање морфолошке целине. Издвојене 

су целине: Долина Лима, од Добракова на црногорској граници до ушћа Кратовске реке. 

Површ на западу, слив Милешевке и Планински простор на југоисоку. Такође и у овој 

подели постоје неке специфичности, па можемо даље издиференцирати простор у долини 

Лима, на целине: Бродаревска котлина, Жупска котлина и Пријепољска котлина. Ове 

котлине функционално су повезане са долином Лима која је њихово средиште. 

Простор Средњег Увца и Бистрице је висока површ (1.100-1.200 m) уздигнута на 

северозападу, ка југоисточним падинама планина Златибора (1.422 m) и Муртенице (1.480 

m) и на југоистоку планином Златар (1.626 m). Површ је благо заталасана нагнута ка Лиму 

и дисецирана рекама Бистрицом и Увцем у мање површи правца пружања СЗ – ЈИ. 

Морфофизиономска структура терена и специфични природни услови дају могућност за 

регионалну поделу нижег реда. Могу се издвојити четири мање целине: Простор Средњег 
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Увца, Бистрице, Златара и Кратовске реке. Постојање микрорељефних и микроклиматских 

разлика омогућава даљу поделу. У простору Средњег Увца, Клисураста долина Увца и 

површи на левој и десној долинској страни Увца. 

Пештерско-сјеничка висораван је отворена, пространа и висока динарска површ 

смештена између суседних планина и нижих (полигенетских долина) Лима на западу, и 

Рашке на истоку и виших предела, према северу благо уздигнута у планински масив 

Старог Влаха, а на југу је Рожајска површ. Добро је позиционирана и издиференцирана на 

остале целине Старовлашког регионалног комплекса. Запажају се рељефне и климатске 

особености, па је могуће из ове хомогене целине издвојити мање целине: Пештерска 

површ, Сјеничка површ, северни, североисточни, источни планински венац и Југозападни 

планински обод. На простору Сјеничке заравни, издвајамо: Сјеничку котлину, Ободни 

котлински предео Сјеничка зараван у ужем окружењу града. 

 
 МИКРОРЕГИЈЕ РАШКЕ 

 
Долина Рашке простире се између Пештерско-сјеничке висоравни, на западу, 

планине Рогозне, на истоку, и Голије на северу. Рељеф ове регионалне заједнице, 

састављен је од четири изразите морфолошке целине: Новопазарска котлина, 

Потпланинско побрђе, планина Рогозна и Коштам поље. Специфичности унутар целине 

изражене су, те омогућују поделу на мање целине. У Новопазарској котлини јасно се 

издваја Новопазарско поље. 

Басен Штавља налази се између Пештерско-сјеничке висоравни на северозападу, 

долине реке Рашке и Новопазарске котлине на североистоку, долине Ибра на југоистоку и 

високе Рожајске површи на југозападу. Морфофизиономски рељеф ове регије, јасно је 

издиференциран, па можемо издвојити неке целине: Штавички басен, крај на десној 

долинској страни реке Ибар, Доњи Пештер, Површ између Доњег Пештера и Штавичког 

басена, Клисураста долина Ибра од Шпиљана (на граници са Црном Гором) до Рибарића. 

Издвојене регионалне целине приказују сложеност морфофизиономске структуре 
простора, што условљава и специфичности микроклимата и биогеографских и еколошких 
карактеристика. На основу свега напред наведеног можемо издвојити јасно три типа 
морфогеографских целина: 

1. изразито долински – Долина реке Рашке, 
2. изразито високоповршки – Пештерско-сјеничка површ и  
3. комбинована долинско-високоповршка 
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Старовлашко-рашки регион најкомплекснији је на територији Србије. На њему се 

могу наћи сви геоморфолошки и антропогеографски објекти. Од долина, клисура, кањона, 

заравни, високих површи, крашких елемената рељефа (крашких поља, увала, вртача, 

шкрапа, понора, јама, пећина и др. до ниских и високих планина). Флора и фауна веома је 

разнолика. Објекти народног стваралаштва грађени су традиционално од камена и дрвета. 

Овај простор шири се у две државе Црну Гору и Босну и Херцеговину и једну покрајину, 

Косово и Метохију. Хомогеност природних различитости и етничке мешавине горштачког 

становништва у суровим климатским условима, довела је до јаких међусобних веза у 

борби за опстанак. Уз поштовање микроклиматских, топографских, геолошких и 

педолошких карактеристика, формирани су различити типови аграрног и културног 

пејзажа. 

 
ТУРИСТИЧКА РЕГИОНАЛИЗАЦИЈА СТАРОГ ВЛАХА И РАШКЕ 

 
Како је већ напоменуто, издвајање туристичких регија није довољно изучено, те се 

у пракси примењују различите типологије. Најчешћа типологија која се примењује у 

издвајању туристичких регија је према: функцији, мотивској физионимији и степену 

развоја туризма. Ако посматрамо функцију туристичких регија, оне могу бити: хомогене 

(туризам основна делатност регије) и хетерогене (туризам допуњује привређивање са 

другим делатностима). Према мотивској физиономији туристичке регије могу бити: 

природне, антропогене и комплексне. У природним туристичким регијама покретач 

развоја туризма су физичко-географске карактеристике простора. Оне својим 

разноврсностима, вредностима и очуваним екосистемима покрећу људе на различите 

рекреацијске активности. Антропогене туристичке регије базирају се на културно-

историјском наслеђу простора и различитим врстама манифестација. Споменичко наслеђе 

простора представља ресурс који има висок степен туристичке атрактивности, а самим 

тим и посећености. Комплексне туристичке регије садрже природне и антропогене 

вредности простора. Оне пружају могућност комбиновања природних и антроппогених 

вредности и стварање комплекне туристичке понуде одређене регије (Тодић, 2008). Према 

степену туристичког развоја, разликујемо регије развијеног туризма, туризма у развоју и 

потенцијалне туристичке регије. 

У дисертацији ће бити примењена, комбинована, комплексна и типологија по 

степену развоја туризма. Методологију за издвајање туристичких регија базирали смо на 

туристичкој валоризације природних и антропогених елемената простора. После сваког 
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извршеног вредновања природног или антропогеног елемента, издвојене су по три зоне на 

основу процене стања развоја туризма и његових перспектива. Применом ГИС-а, обрађене 

су унете вредности како би се добила финална, синтезна карта туристичких зона Старог 

Влаха и Рашке. Формирање базе за употребу географских информационих система веома 

је сложена и може се урадити на много начина. За попуњавање базе у овом раду, 

коришћена је већ поменута методологија која се заснива на полазној хипотези да су 

критеријуми узети у разматрање релевантни за издвајање туристичких регија.  

Анализом синтезне карте могуће је издвојити туристичке микрорегије са 

различитим зонама по степену развоја. На простору Старог Влаха и Рашке издвајају се 

следеће туристичке микрорегије: 

1. Тарско-мокрогорска, 

2. Златиборска, 

3. Златарско-увачко-лимска, 

4. Голијско-јаворска, 

5. Сјеничко-пештерска и  

6. Ибарска. 

Свака туристичка микрорегија Старог Влаха и Рашке, одликује се неком 

специфичношћу по чему је препознатљива на туристичком тржишту. Неке од њих 

одликују се првенствено природним, а некима су антропогене вредности туристички 

афирмисаније. Поједини делови туристичких регија Старог Влаха и Рашке представљају 

најпосећеније делове наше земље. У анализи стања природних и антропогених вредности, 

као и валоризацији истих елемената детаљно су описане вредности којима располаже овај 

простор, као и врсте туристичких кретања које се могу одвијати на овом простору, 

односно, у издвојеним туристичким регијама. Стога, у даљем тексту биће приказане само 

неке специфичности регија, издвојени туристички центри и локалитети и представљен 

степен развоја туризма. 

Тарско–мокрогорска туристичка микрорегија захвата највише планинске делове 

Таре, кањон Дрине, језеро Перућац и Мокру гору. Један је од туристички афирмисанијих 

делова Старог Влаха и Рашке. Развој туризма у овој регији заснован је углавном на 

природним вредностима. У односу на степен развоја туризма, у овој регији налази се зона 

развијеног туризма која захвата простор централног дела палнине Таре и део кањона 

Дрине, као и Мокру гору. У овој зони налази се туристички центар регије – Митровац.  



 

234 
 

Зона туризма у развоју обухвата део од Перућачког језера до Бајине Баште и око 

Заовинског језера. Мокру гору одликује разноврстан природни амбијент Мокре горе и 

Шаргана и антропогене вредности попут „осмице“, манастира Рача, скијалишта Ивер и 

Дрвенграда. Централни део, око Дрвенграда, налази се у зони развијеног туризма. Зона 

туризма у развоју захвата делове око скијалишта Ивер, а потенцијалног туризма, западно 

према Кремни и, изоловано, манастира Рача. Највећи део регије простире се у зони 

потенцијала за развој туризма. У овој регији издвојени су следећи туристички локалитети: 

Калуђерске баре, Предов крст, Перућац, Заовинско језеро, кањон Белог Рзава, Спајићко 

језеро и Хајдучка чесма, Мећавник (Дрвенград) Кремна, Шарган, Ивер, Рача. 

Анализирајући карту перспектива туристичких зона, може се закључити да највећи део 

припада зони најповољнијих услова за развој туризма. Југоисточни део налази се у зони 

повољних, а крајњи источни делови регије у зони условно повољних услова за развој 

туризма. 

Златиборска туристичка микрорегија најразвијенија је и најпознатија регија 

Старог Влаха и Рашке. Туристички најатрактивнији део ове регије представља центар 

планине, Партизанске воде. Овај простор, са значајном инфраструктуром, припада зони 

развијеног туризма. Засигурно је најразвијенији туристички део простора Старог Влаха и 

Рашке, али и један од развијених на простору Републике Србије. Природне одлике 

представљене геоморфолошким, климатолошким и биогеографским карактеристикама, 

допринеле су да ова регија буде водећа по развоју туризма. У овој регији, као ни у једној 

другој, развијен је сеоски и етно туризам. Зона туризма у развоју шири се око зоне 

развијеног туризма према југу и југоистоку. Највећу површину ове регије захвата зона 

потенијала за развој туризма. Туристички центар је, свакако, Партизанске воде. 

Локалитети су бројни. Готово свако златиборско село може бити занимљиво и 

представљати туристички локалитет. Значајнији туристички локалитети ове регије су: 

Сирогојно, Торник, Чигота, Чајетина, Мачкат, Стопића пећина, Потпећка пећина, 

Рибница, Змајевац. За очекивати је да, у перспективи развоја туризма, ова регија буде још 

више валоризована. На карти перспектива туристичких регија Старог Влаха и Рашке, 

уочљиво доминира зона најповољнијих услова за развој туризма, што нам говори да су 

потенцијали велики и да их треба искористити на прави начин. У будућности, привредни 

развој треба усмерити тако да основна делатност становништва буде туризам. На тај 

начин, ова регија била би сврстана у групу хомогених туристичких регија и туризам би 

представљао покретачку снагу укупног привредног развоја. 
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Златарско-увачко-лимска туристичка микрорегија има велике потенцијале, али 

степен развоја туризма није на нивоу какав би требало да има у односу на укупне 

вредности простора. У овој регији наведеном методологијом није издвојена зона 

развијеног туризма. Зона туризма у развоју захвата највише планинске врхове Златара и 

клисуру Увца и долину Лима. У овај зони налазе се бројне пећине, ски стаза, језера, 

клисуре... Зона потенцијала простире се око зоне туризма у развоју. У њој је 

концентрисано неколико цркава и манастира, неколико домаћинстава које развијају 

сеоски туризма и ловно подручје. Туристички центар регије јесте Нова Варош, а 

локалитети: Златарско, Сјеничко и Радоињско језеро, клисура Увац (станиште белоглавог 

супа), највиши врхови Златара, Ушачки пећински систем, Аљиновићи, Акмачићи, 

Божетићи, Штитково, Дубница, Куманица, Тичје поље, Давидовица, Милешева, кањон 

Милешевке, Сопотница, Хисарџик, Ибрахим-пашина џамија, Прибојска бања, Камена 

гора, манастир Увац. Огромни туристички потенцијал осликан је у карти перспектива, где 

се јасно види да цела регија припада зони најповољнијих услова за развој туризма. 

Голијско-јаворска микрорегија захвата простор планина Голије и Јавора, као и 

долине река Голијске Моравице и Рзава. У овој регији концентрисани су углавном 

природни туристички потенцијали (планински предели, заштићена добра, изворишна 

челенка Суденице) и два врло важна сакрална туристичка објекта (манастири Студеница и 

Градац). У овој планинској регији издвајају се две туристичке зоне. Зона туризма у развоју 

обухвата простор око изворишне челенке Студенице (интезивнија градња пропратних 

туристичких објеката последњих година) и, изоловано, манастири Студеница и Градац. 

Остатак регије налази се у зони потенцијала за развој туизма, а захвата готово целу 

планину Голију. Туристички центар ове регије представља село Девићи. Значајнији 

туристички локалитети су: Рудно, Студеница, Градац, Дајићко језеро, Висока, кањон 

Пањице, градске плаже у Ариљу, Рашчићи, Прилике, Катићи, Калипоље, Јанков камен. 

Посматрајући потенцијал развоја туризма, за очекивати је, да у перспективи, овај простор 

буде развијена туристичка регија, што се може видети и на карти перспектива 

туристичких регија. 

Сјеничко-пештерска микрорегија захвата Сјеничку котлину и Пештерску 

висораван. Туристички је недовољно афирмисана, тако да се само поједини делови налазе 

у зони потенцијала за развој туризма. Зона развијеног и туризма у развоју у овој регији 

није заступљена. Зимско-спортски центар Жари са околином, располаже великим 

потенцијалима, тако да се на карти перспектива налази у зони најповољнијих услова за 

развој туризма. У овој зони се налази у простор око локалитета Дуга пољана. Централни 
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део, око кањона Вапе, највећи део Пештерске висоравни налази се у зони повољних 

услова, док се остатак регије налази у зони условно повољних услова за развој туризма. 

Туристички центар регије је Сјеница. Најзначајнији локалитети су: Жари, Врело Вапе, 

Карајиокића бунари, Дуга пољана, Чедово, Штаваљ. Развој ове туристичке регије треба 

заснивати на комбинацији природних туристичких вредности и антропогених (сеоски 

туризам, здрава храна). 

Ибарска турстичка микрорегија захвата долинске стране реке Ибар и Нови Пазар. 

Издвојена је као туристичка регија са наглашеним антропогеним туристичким 

потенцијалима. Развој регије орјентисан је и ка активностима на води. Највећи део регије 

простире се у зони потенцијала за развој туризма, док се простор око манастира Сопоћани 

и Пазаришта налазе у зони туризма у развоју, као и долина Ибра од Ушћа до Маглича и 

простор око Баљевца. Туристички центар ове регије је Нови Пазар. Од значајнијих 

локалитета издвајамо: манастир Ђурђеви ступови, манастир Сопоћани, Алтун Алем 

џамија, стари град Рас, манастир Црна река, Дежева, Јелеч, Новопазарска бања, врело 

Рашке, Стара Павлица, Нова Павлица, Кончул, Брвеник, Маглич, Ушће, Клисура Ибра 

(Долина јоргована). Набројени локалитети показују нам да се ова регија мора развијати на 

основу антропогених потенцијала, првенствено манастира и остале споменичке културе. 

На овим елементима почива и будући развој туристичких кретања, који ће се, пре свега, 

усмеравати на верски туризам. На карти перспектива туристичких регија, простор око 

Сопоћана и Старог Раса налази се у зони најповољнијих услова за равој туризма. Околина 

града Новог Пазара, са највећим бројем манастира, цркава, џамија и осталих споменика 

културе, налази се у зони повољних услова. Остатак регије има условно повољне услове 

за развој туризма. 

На основу примењене методологије, простор Старог Валаха и Рашке  издељен је на 

шест туристичких регија, различите су по степену развоја туризма и површини, као и 

специфичним туристичким потенцијалима. Зона развијеног туризма захвата врло мале 

површине и заступљена је у само три туристичке регије, што, свакако, није на 

задовољавајућем нивоу. Сходно туристичком положају и потенцијалима које поседује ова 

регија, у даљем развоју туризма, очекује се бржи развој. На карти перспектива 

туристичких регија уочљиво је да зона са најповољнијим условима за развој туризма 

захвата највеће површине. Простире се на територији сваке од набројаних регија, а 

доминантна је у Тарско-мокрогорској, Златиборској, Златарско-увачко-лимској, Голијској-

јаворској. Може се очекивати, да ће ове туристичке регије, у будућности, бити носиоци 

развоја туризма у нашој земљи. 
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ЗАКЉУЧАК 

 
Стари Влах и Рашка представљају сложену просторну целину у којој се преплићу 

различити природни и антропогени процеси. Аналитичко-синтетичким сагледавањем, 

могу се оценити постојећи расположиви туристички ресурси и потенцијали за развој ове 

планинске туристичке регије, укључујући и могућности њиховог туристичког активирања 

и искоришћавања, као и њиховог груписања у одређене туристичке целине. 

Велику привлачност представља рељефна разноликост. Рељефне вредности 

представљене су различитим облицима у којима доминирају флувијални и крашки. Из 

њихове анализе, проистиче, да овај планински простор има значајне туристиче вредности, 

исказане кроз:  

- богаство, разноврсност и специфичност геоморфолошких објеката; 

- њихова атрактивна својства; 

- услове за развој зимско-спортског и рекреативног туризма и планинарења. 

За свеобухватну валоризацију природних вредности од значаја су и поједини 

елементи климе. Умерено-континентални, у нижим, субпланински и планински тип климе 

у вишим пределима, погодују развоју зимско-спортских и летњих рекреативних 

активности. Распоред падавина показују погодност за развој двосезонског туризма. У току 

зиме, излучују се највеће количине падавина, и то у облику снега што погодује 

активностома на снегу. У току лета количина падавина је мала што доприноси развоју 

активности на води. 

Од многобројних хидрографских објеката, за развој туризма најзначајнија су језера 

и реке. Ови објекти пружају могућности за одвијање различитих активности на води 

(купање, пливање, кајакарење, рефтинг, сплаварење). Мањи хидрографски објекти 

представљају допунске елементе туристичке привлачности који се уклапају у укупну 

туристичку понуду Сратог Влаха и Рашке.  

Пространи шумско-травнати комплекси имају значајну рекреативну и естетску 

функцију. Куриозитетна својства биљног и животињског света односе се на постојање 

ендемних врста, као што су Панчићева оморика и белоглави суп.  

Од антропогених туристичких вредности, које представљају значајну туристичку 

компоненту, издвајају се: 
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-  урбане и руралне целине, са својим амбијенталним и пејзажним мотивима; 

-  народна ношња, игре и песме, као део етнографског наслеђа; 

- споменичко наслеђе представљено верским објектима и споменицима из        

различитих периода. 

Од градских насеља најзначајнија су она која су се развила у сливу река. Сеоска 

насеља, стална и привремена, на овом простору су многобројна, и углавном, разбијеног 

типа. 

У потпланинском простору смештено је готово цело споменичко богаство. 

Споменици из различитог временског периода и верски објекти карактеристични су за 

насеља у нижим деловима овог простора. Етнографске вредности представљене су 

традиционално-манифестационим окупљањима. 

Овој регији припада својеврсни потенцијал квалитетно различитих мотивских 

јединица, па тиме чини посебан природни основ валоризације. Као основни елементи за 

валоризацију узети су: атрактивност туристичких вредности, њихов положај и удаљеност 

од исхода туриста. Водећи рачуна о објективности, и уз претходно одабране методе, 

дошло се до закључка да природне вредности, у највећем делу, имају својства 

туристичких потенцијала. Већину антропогених туристичких потенцијала треба развијати 

као комплементарну вредност заједно са природним. Неке од њих, као што су Милешева, 

Студеница и Сопоћани са Расом, могуће је развијати као самосталне туристичке 

вредности. 

На основу постављене методологије извршена је туристичка регионализација 

простора Старог Влаха и Рашке. Појединачно су валоризовани прородни и антропогени 

елементи на основу којих су издвојене по три зоне на основу степена развоја туризма. 

Преклапањем зона свих елемената добијене су туристичке регије простора. Паралелно је 

указано и на могућности развоја ове регије, а по истој методологији, издвојене су 

туристичке регије у перспективи. 

Анализом туристичких вредности, указано је на то, да је туризам један од основних 

праваца у будућем привредном развоју овог простора. Правилном конципирању 

економске политике, места туризма у склопу ње, изградњом адекватне материјалне базе за 

развој туризма, може се доћи до превазилажења привредне неразвијености ове регије.  
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