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Одрживи развој туризма Националног парка Копаоник 
 

 
Абстракт 
 
У раду се разматрају улога и значај индикатора одрживог развоја у области туризма. 

Имајући у виду да међу савременим инструментима који подстичу примену концепта 

одрживог туризма важну улогу имају тржишни или добровољни инструменти, у раду се 

анализирају принципи, циљеви,  проблеми и перспективе примене индикатора одрживог 

развоја туризма у Националном парку Копаоник. 

Кључне речи: животна средина, управљање, систем, индикатори одрживог развоја 

туризма, стандард, одрживи туризам. 

 

 
 

Sustainable development of tourism in National park Kopaonik 
 
 

Abstract 
 
This work discusses the role and significance of the indicators of sustainable development of 

tourism applied to the tourism sector. Assuming that among contemporary instruments, being 

used to encourage the movements of companies in the tourism sector (hotels, transport 

companies, etc.) towards sustainability, an important role have voluntary instruments or market 

instruments, the work analyses the basic principles, tasks, good practice experiences advantages, 

disadvantages and perspectives of sustainable indicators in National park Kopaonik. 

Key words: environment, management, indicators of sustainable development of tourism, 

system, standard, sustainable tourism. 
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1. УВОД 
 
 Национални парк представља заштићено подручје земље или мора, издвојено ради 

очувања њихове целовитости, једног или више екосистема, геоморфолошких, геолошких, 

естетских, пејзажних, археолошких, антропогених и других вредности, неизмењених или 

мало измењених човековим утицајем у било ком облику. Национални парк Копаоник је 

основан Законом Скупштине СР Србије 1981. године. Његово проглашење је руковођено 

неопходношћу заштите и унапређења изузетно вредних и очуваних шума природног 

састава и значајним природним вредностима и реткостима. 

 

 Циљ овог рада је да на основу свеобухватне анализе могућих компаративних  

индикатора ЕУ на примеру упоредне анализе Националног парка Копаоник као и 

постојећих инструмената, утврди да ли постоји интегрални приступ туристичком 

планирању, да се размотре просторно-плански аспекти развоја туризма, као и могући 

програми управљања животном средином. Разматрају се економски инструменти заштите 

животне средине, мониторинг и неопходна информатичка подршка развоју туризма на 

подручју Националног парка Копаоник. 

 Полазна хипотеза јесте да је Копаоник највећи зимски туристички центар у Србији 

који је због својих природних и створених вредности постигао висок ниво развоја. 

Туризам ће и у будућности представљати главну развојну шансу Копаоника и 

одређивати његов статус у туристичкој привреди. Предуслов за то је планско уређење, 

контролисана изградња туристичких садржаја и строга заштита природних и 

културних вредности. 

 Друга хипотеза јесте да примарну атрактивност Националног парка Копаоник – 

богатство биодиверзитета, бројним ендемским врстама биљног и животињског света, 

специфичним пејзажним вредностима, ретким хидролошким појавама и бројним 

културно-историјским вредностима, треба очувати и искористити за развој 

туристичког производа. 

 Трећа хипотеза је да подручје Националног парка Копаоник своју позицију на 

туристичком тржишту заснива само на зимском туризму. Применом концепта и 

принципа одрживог развоја туизма и промоцијом нових видова туризма, постигао би 
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се виши квалитет туристичке понуде током целе године, уз дугорочно очување 

животне средине. 

 Већи део рада је посвећен анализи проблема и могућностима имплементације 

одрживог развоја туризма у Националном парку Копаоник кроз осврт на светска искуства 

у примени одрживог туризма. Такође, разматра се улога и неопходне активности органа 

управљања – локалне туристичке организације, владиних органа и невладиних 

организација, у процесу организације, уређења, заштите и коришћења овог подручја. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Одрживи развој туризма у Националном парку Копаоник 

 

9 

 

2. ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ 

 Концепт одрживог развоја туризма (Sustainable Development) подразумева 

уравнотежен економски, социјални и културни развоје без угрожавања животне средине, 

чиме ће се и будућим генерацијама омогућити да се развијају на истом или вишем нивоу.  

 Концепција одрживог развоја је стекла потпуну афирмацију на  КОНФЕРЕНЦИЈИ 

УН о животној средини и развоју у Рио де Женеиру 1992. године, када је наглашено да 

заштита животне средине мора да представља интегрални део свеукупног људског развоја. 

Свака делатност, па и туризам мора, приликом планирања и доношења одлука, 

максимално да уважава захтеве животне средине, како би њен развој био трајан, јер у 

супротном може доћи до самоуништења.1 

Табела 1. Шематски приказ основних компоненти одрживог развоја2 

 

Извор: www.ecogreenteam.org.rs 

 Циљ коме треба тежити и максимално подржавати је одрживи или усклађени развој 

туризма, заснован на интегралном и комплексном приступу, који подједнак акценат 

ставља на 5 компоненти: остварење економског профита, очување животне средине, 

                                                             
1 Кићовић, М., Основе заштите и унапређења животне средине, Косовска Митровица, 2012. 
2 http://www.ecogreenteam.org.rs/ 
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афирмација социјалног интегритета, неговање културних особености локалног 

становништва и оптимално задовољавање туристичких потреба.3 

 

2.1. Принципи одрживог туризма 

 Светска туристичка организација дала је основне принципе за одрживи развој 

туризма, што представља једну од основа за предлог развоја туризма овог простора. За 

регију Копаоника потребни су савремени приступи проблемског, интегралног и 

континуалног планирања одрживог развоја, са тежиштем на проблему заштите и 

културолошког коришћења природних добара највишег ранга. 

 Туризам мора обезбедити квалитетна радна места локалном становништву и 

успоставити везу између локалних послова и туризма. Мора се такође успоставити кодекс 

понашања у туризму на свим нивоима – националном, регионалном и локалном – заснован 

на међународно признатим стандардима. Поред тога је неопходно дефинисати препоруке 

за туристичке активности, процену утицаја на животну средину, мониторинг 

кумулативног утицаја и границе прихватљивих промена. Осмислити едукативне, стручне 

програме у циљу унапређења баштине и природних ресурса. 

 

2.2. Циљеви управљања у Националним парковима 

 Само управљање Националним парком заснива се на заштити биолошког, 

геолошког, пејзажног диверзитета и укупног споменичког наслеђа уз примену потребних 

мера санације и реконструкције осетљивих екосистема, тј. активних мера заштите; 

одрживом туризму и рекреацији, промовисању традиционалне производње и укључивању 

становништва у све видове управљања, заштите и развоја ширег подручја, у циљу: 

 Очувања  површинских и подземних вода од загађења и нерационалног 

коришћења, 

 Заустављања даљег нарушавања и деградирања животне средине, 

 Очувања чистоће ваздуха, 

                                                             
3 Јовичић Д., Туризам и животна средина - концепција одрживог развоја, Београд, 2000. 
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 Рационалног коришћења простора за изградњу, 

 Заштите и узгој шума и њихових општекорисних функција, 

 Рекултивација деградираног земљишта, 

 Очувања културних добара, 

 Очувања биљног и животињског света. 

 
 

3. ТУРИСТИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 
 
 

 Планински масив Копаоник (од 43°28’21’’ до 42°43’36’’ северне географске 

ширине и од 20°37’09’’ до 21°24’02’’ источне географске дужине) смештен је у 

средишњем делу Балканског полуострва и у дужини од 80 км се пружа правцем 

северозапад-југоисток. Географске границе Копаомика представљају реке Јошаница на 

северу, Ибар и Ситница на западу, Лаб на југу и југозападу и горњи токови Расине и 

Топлице на истоку. Читав масив захвата површину која у вертикалном смислу заузима 

простор од око 400 метара надморске висине у долини Ибра, до 2017 метара на 

Панчићевом врху. 

 
3.1. Географски положај 

 

 Копаоник је највећа планина централне Србије. Национални парк Копаоник 

обухвата површину од 11.810 хектара, a 1988. године придодата му је заштићена зона, па 

је укупна површина 19.986 хектара. Пружа се разгранатим гребеном у дужини од 82 км, 

ширини од 40-60 км, и на површини од 2.750 м2, правцем од побрђа изнад Косовске 

Митровице, на северозапад преко низа врхова виших од 1600 метара, до највишег дела 

масива – Равног Копаоника, око кога се дижу Суво Рудиште са Панчићевим врхом (2017 

м), Караман (1934 м) и Гобеља. Северну границу Копаоника чине: река Јошаница, од ушћа 

у Ибар до ушћа Плочске реке у Јошаницу, затим Плочском реком до превоја Караула 

(1.113 m) између слива Јошанице и слива Расине. Ова граница Козничким потоком даље 

иде до ушћа у Расину. Најсевернија тачка Копаоника налази се код села Грчака, на ушћу 

Козничког потока у Расину (43°28’21’’ северне географске ширине). 

• Североисточна граница почиње од ушћа Козничког потока у Расину и чине је: горњи 

ток Расине све до лактастог скретања код села Равни, до ушћа Блаташнице у Расину, 
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затим Блаташницом узводно до Блаца и Блачког језера, источном страном села Стубал 

и Сувим Долом до њеног ушћа у Топлицу. 

• Источну границу између Копаоника с једне и Видојевице и Радан планине с друге 

стране, чини Топлица, од ушћа Сувог Дола у Топлицу до Куршумлије, даље граница 

иде реком Косаницом до села Суви До, одакле се наставља Дубницом и Лабом. 

Најисточнија тачка Копаоника налази се код села Доња Коњуша на ушћу периодичне 

речице Суви До у Топлицу (21°24’02’’ источне географске дужине).  

• Јужну границу планине представља река Лаб, која уједно представља најизразитију 

природну границу између котлинског простора Косова и Метохије и Копаоника. 

Најјужнија тачка је на реци Лаб, у близини села Милошева (42°43’36’’ северне 

географске ширине). 

• Западна граница Копаоника је најодређенија и чини је Ситница, од места уливања 

Лаба у Ситницу до Косовске Митровице, затим наставља реком Ибар све до ушћа 

Јошанице у Ибар. Најзападнија тачка Копаоника налази се на реци Ибру, у близини 

града Рашке (20°37’09’’ источне географске дужине). 

Копаоник је са северо-запада на југо-исток издужен 83 km, док му је највећа ширина 63 

km (Станковић С., 2002). У северном делу на правцу Рудница – Брус, Копаоник је широк 

40 km. За разлику од севера у правцу југа се сужава и на профилу од Трепче до Горње 

Лопашнице широк је само 15 km. Копаоник је делом проглашен Националним парком са 

својих 16 резервата, 1981. године и захвата површину од 11.810 ha (118,1 km²). 

Подгорина Копаоника богата је минералним, термоминералним, гасним и радиоактивним 

изворима. Због савремених кретања у туризму и комплементарних могућности могу се 

издвојити: Јошаничка бања, Луковска бања, Куршумлијска бања и Пролом бања. Све 

поменуте бање се налазе у Копаоничко – Јастребачкој бањској зони. 

 

3.2. Саобраћајни и туристички положај 

 
 Копаоник се налази на удаљености од 285 км од Београда, односно 365 км од Новог 

Сада. До Равног Копаоника може се стићи из правца запада преко Јошаничке бање, као и 

са источне стране из Брзећа ( Слика 1 ).    
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Слика 1.  Положај НП Копаоника на туристичкој мапи Србије4 
 

 
 

  Први саобраћајни 

прилаз је на територији 

општине Рашка из правца 

Ибарске магистрале ( 

магистрални пут М-22) 

Преко Руднице или 

Биљановца и Јошаничке 

бање, изнад које се код 

Паљевштице кроз главну 

северозападну капију 

улази у Национални парк.  

 

  Извор: www.skijanje.co.yu 

  Други саобраћајни прилаз води из правца Крушевца ( са аутопута Е75 ) 

преко Бруса, одакле регионални пут Р-218 води до Радманова и Брзећа, где се кроз 

главну источну капију улази у Национални парк. 

 

Положај према главним туристичким правцима Савремена туристичка кретања су 

везана за велики број праваца и смерова у домену туризма Србије а у мањој мери и  

Копаоника са бањама у подгорини. Примарни значај има такозвани источни медитерански 

правац, који повезује северну, централну и западну Европу са Јадранским, Егејским и 

Црним морем. За Копаоник су битна нарочито кретања према Јадранском мору. Иако 

представља напоран део пута, он транзитним туристима углавном из источних крајева 

наше земље, пружа мноштво атрактивних природних пејзажа. Овај правац, који и у односу 

на Копаоник и бање у окружењу, пролази са источне стране везујући се код Крушевца на 

саобраћајницу Е-75, доводи на Копаоник знатно већи број туриста у односу на остале 

правце. Не таквог значаја, али доста фреквентан је правац Ибарске магистрале Е-763, који 

                                                             
4 http://www.skijanje.co.yu 
 

http://www.skijanje.co.yu/
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спаја Београд, са западном Србијом и са Копаоником, настављајући према Косову и 

Метохији. Као стари путни правац Ибарска магистрала је до пре 20-так година био 

најважнији путни правац од Београда према југу Србије. Он је и данас то остао, али је 

примат што се тиче самог туристичког центра Копаоника преузео претходно наведени 

источни правац. 

Положај према главним туристичким дисперзивима Главне туристичке дисперзиве за 

Копаоник и бање су сличне планине и бање, како ближег тако и даљег окружења. 

Користећи се картом  увиђају се следеће чињенице: У ширем окружењу Копаоника иако 

височије планине: Дурмитор (2.522 m), Бјеласица (2.139 m), Комови (2.487 m) у Црној 

Гори, Кораб (2.753 m) у Македонији, као и Проклетије (2.656 m), Шар планина (2.498 m) и 

Стара Планина (2.170 m) у нашој земљи, нису успеле да се наметну боље од Копаоника 

туристичком тржишту. То се нарочито сагледава кроз планински туризам, као основну 

врсту стационарног туризма и туристичког промета на њему. Ближим окружењем 

Копаоник положајем доминира како својом висином тако и туристичком атрактивношћу. 

Једино Златибор (1.497 m) се може похвалити нешто већим туристичким прометом. 

Остале планине ближег окружења могу се разматрати са аспекта споредних туристичких 

дисперзива и слабије туристичке афирмације. Положај бања, које се налазе у подгорини 

Копаоника углавном се везује за најближа насељена места, као главне туристичке 

дисперзиве. За Јошаничку бању је то Рашка, Краљево и Нови Пазар, док за Луковску, 

Пролом и Куршумлијску бању се најчешће везују Ниш, Прокупље, Куршумлија па и 

Лесковац. 

Положај према конкурентским туристичким земљама У претходном делу је већ 

дотакнуто питање конкурентности Копаоника и бања његове подгорине. Што се бања 

тиче, оне углавном због својих индикативно-лечилишних специфичности, нису 

конкуренција међу собом, сем ако нису у непосредној близини, у нашој земљи а још мање 

су конкуренција бањама у околним земљама. И ови трендови у развоју бања са јаким 

акцентом на спа, велнес центрима, отвореним и затвореним базенима и другим 

атрактивним садржајима утичу на повећање конкуренције међу бањама подстичући 

рекреативно-спортску функцију.Користећи овакве садржаје у комбинацији са повољним 

ценама и добром рекламом бање у Бугарској: Виленград, Пампорово, Огњаново и Девни у 

Родопима као и Ћифлик на Старој планини у 2009. години имали су значајну посету 

туриста из западне Европе. Намерно је наведено, као конкурентско, туристичко тржиште 
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Бугарске, јер има многобројне сличности са Копаоником и бањама у подгорини. Све већи 

број туриста одлази на скијање у туристичке центре, који су изграђени на Пирину (2.915 

m) и Рили (2.926 m). Комплементарни услови за развој планинског и бањског туризма у 

туристичким центрима Србије и Бугарске могу сем конкуренције допринети и размени 

искустава, а све у циљу пружања што бољих услова туристичкој клијентели. Са западне 

стране, конкуренцију Копаонику чине црногорске планине Дурмитор, Жабљак, Бјеласица 

и Комови, који улажу знатна средства у развој планинског туризма. Бањски туризам је са 

ове стране Ибра слабо заступљен и везује се најчешће за мање афирмисане бање 

Новопазарску и Прибојску бању, док у ближим деловима Црне Горе нема бањских 

лечилишта.5 

         
4. ПРИРОДНА ОСНОВА ОДРЖИВОГ ТУРИЗМА 

 
 Привлачност Копаоника лежи у изузетној динамици његовог рељефа. Одликује се 

бројним комбинацијама тектонских, флувијалних, денудационих и глацијалних облика 

рељефа. Пространи планински пашњаци, густе зимзелене и мешовите шуме, планински 

врхови са којих се виде Шар планина, Стара планина и остале околне планине. Природни 

фактори могу представљати атрактивне туристичке вредности које делују као самосталне 

и преко којих се остварују непосредна туристичка кретања. Они обухватају појаве и 

објекте у природи, који утичу на задовољење рекреативних потреба туриста. Србија је 

земља претежно планинског карактера, будући да око 65% територије има карактер 

висије. Простор Копаоника заузима 3,1% површине наше земље, односно 4,8% од 

планинског простора Србије. Најатрактивније природне, туристичке вредности Копаоника 

сагледане су кроз: рељеф, климу, хидрографију и биљни и животињски свет. Оне се 

међусобно допуњују и преплићу пружајући бољу основу и повољније услове за развој 

туризма на овој планини. 

 

 

 

                                                             
5 Царић Н.: Западни Копаоник – основни физичко-географски фактори ерозије тла. Годишњак 
филозофског факултета, Универзитет у Новом Саду, књига XII / 2, Нови Сад, 1969. 
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4.1. Геоморфолошке карактеристике 
 

 Рељеф Копаоника је формиран пре око 70 милиона година. Под утицајем 

ендогених појава и интензивних сеизмичких процеса који су заједно са комплексним 

геолошким саставом формирали специфичну морфоргафску слику планине као што су 

стрме ивичне падине засечене дубоким долинама и просторна зараван са које се издиижу 

заобљени врхови незнатне релативне висине. Стога Копаоник подсећа на кућу равног 

крова.6 

 Копаоник је сложеног геотектонског склопа у коме преовлађују вулканске и 

магматске стене. Васовић истиче да он представља најпространији вулкански масив 

Балканског полуострва.  Богат је рудама и минералима, то недвосмислено упућује и назив     

Monte Argenario (Сребрна планина).7 

  Поједини делови стена остали су сачувани у виду камених фигура које подсећају 

на животиње и предмете, на локалитетима Маркова стена, Лисичја стена, Бабин гроб, 

Јанков брег, Речица, Суви врх, гребен Карамана и др. Интересантни су и облици 

стеновитих изданака на огољеним планинским падинама, као и засебни остењаци: Велика 

стена, Оштри крш, Јелица, Шиљача и др. 

 На источној страни Гобеља, Крчмару. Широком долу и Леденицама, очувани су 

остаци циркова (ледника), насталих у процесу глацијације током плеистоцена.8  

 На местима где на површину терена избијају гранит или гранитско-диоритске стене 

развијено је врло интензивно разоравање или распадање камена. Око огромних блокова и 

између њих стварају се велике количине гранитног песка којег даље нападају ерозивни и 

други процеси. Такве стене су нарочито присутне на левој страни Самоковске реке и дуж 

пута Равни Копаоник-Јошаничка бања. 

  Међутим, треба одмах нагласити да то није груби, искрзани, распукли и 

издробљени камен какав се обично виђа на високим планинама, већ напротив – реч је о 

правим украсима „скулптурама“ које је време клесало у тврдом граниту. На њих је и 

Цвијић обратио пажњу у поглављу о облицима денудације и флувијалне ерозије, наводећи 

специфичне облике стена за гранитне облике на Копаонику где каже : „ Гранит Јадовника 
                                                             
6 Васовић М., Копаоник, Српско географско друштво, Београд, Стручна књига, 1988.  
7 Кићовић, М., Основе заштите и унапређења животне средине, Косовска Митровица, 2012. 
8 Нешић Д., Милинчић М., Специфичности високопланинских клизишта на примеру НП Копаоник, Заштита 
природе, 55/1-2,стр 5-14, Завод за заштиту природе Србије, Београд, 2004. 
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и Велике Равни на Копаонику испресецан је пукотинама разних праваца и дуж њих се 

гранит распада у стене најразноврснијег облика, које су кадшто глатких површина“.9 

 Као природни споменици издвајају се дванаест геоморфолошких природних целина 

на укупној површини од 29 ха. То су девет камених фигура на укупној површини од 15 ха 

и то : Маркова стена, Лисичја стена, Пајин гроб, Суви врх 1. и 2., Јанков брег, Бабин гроб, 

Високи део и Велика Гобеља. 

 - Рудно богатство Копаоника Становништво је на Копаонику одувек копало руду, 

па је због тога интересантан кратак преглед којим се све именима и када ова планина 

називала. Још у Старом веку се помиње име Сребрна планина (Monte agrenario). Поред 

раног средњовековног назива Копалник, у XII веку у писаном документу (споменик Мале 

Студенице), први пут се помиње Копаоник. О овим активностима Панчић Ј. у свом делу  

„Копаоник и његово подгорје“, истиче да је у његово време на планини било мноштво 

остатака у виду згуре, рударских зграда, оруђа . Странци, који су експлоатисали руду на 

овој планини називали су је још: Cоponi, Cоponich, Cоparemich, Copono. Један од турских 

назива ове планине је Сребрно брдо . Чак и имена многобројних топонима указују на ову 

делатност: Суво Рудиште, Сува Руда, Рудница, Рудиште, Рудине, Рударе, Сребрнац и 

Самоковка. Примерен је и ласкав епитет Српски Урал. Вишевековна рудна делатност 

инспирисана великим и разноврсним рудним богатством Копаоника, давала је импулс 

живота овом крају и била најизразитији елемент демографских промена. Рудно богатство 

је битно условљено сложеном геолошком грађом ове планине. Концентрација различитих 

метала и минерала у стенама је последица дуготрајног терцијерног магматизма. Поред 

олова и цинка, као доминантних метала, на Копаонику су утврђене значајне резерве и 

других метала, које ће бити сагледане кроз локалитете налазишта и руднике за 

експлоатацију. 

 
4.2. Климатске  вредности 

 
 Клима Копаоника је веома сложен продукт суперпозиције и интеракције 

многобројних фактора као што су: географска ширина, дужина, удаљеност од мора, 

надморска висина, покривеност вегетацијом, присуство термалних извора и друго. 10 

                                                             
9 Милошевић-Бревинац М., Природа „Вајар“ на Копаонику, Заштита природе, РЗЗЗП Србије, 
Београд, 1967. 
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Од подножја па до највиших врхова Копаоника смењују се различити климатски појасеви, 

од зоне топле брдске климе субмедитеранског карактера, у најнижим деловима планине, 

до зоне  сурове предалпијске климе на највишим врховима. Изражен вертикални профил 

Копаоника, на коме се смењују многи климатски појасеви, као и веома изражен диверзит 

типова геолошке подлоге условио је да данас на Копаонику присутан и висок диверзитет 

станишта. Клима једног места или области зависи од комплекса појава, које се сврставају 

у две групе: климатске факторе и климатске елементе. 

 У децембру и јануару, Копаоник спада у најсунчаније пределе Србије. Копаоник 

има просечно најхладније и најдуже зиме у Србији и најниже средње годишње 

температуре. Пролећа су хладнија од јесени, док су лета пријатна са просечном летњом 

температуром од 9,6˚C , док је просечна зимска температура – 6˚C . Просечне температуре 

испод нуле на Равном Копаонику трају од новембра до марта, а на Панчићевом врху од 

новембра до априла.  

Слика 2. Копаоник под снегом 
 

 

 
 

Извор: www.npkopaonik.com 

 
 Период са снежним падавинама на Копаонику траје у просеку 233 дана годишње. 

Средњи годишњи број дана са снежним покривачем за подручје Копаоника износи 92,9 

дана али ове вредности се повећавају са висином, тако да на скијалиштима достижу 

просечно 150 дана годишње, а на врху и до 180 дана ( Слика 2 ).  

 Основно ограничење јесте по учесталости, доминација југозападног ветра, а затим 

североисточног ветра. Најветровитији је широко отворени простор Равног Копаоника. 

Ветрови из западног и југозападног правца најчешће доносе падавине, док ређе струјање 

                                                                                                                                                                                                    
10 Смаилагић Ј., Клима Копаоника, Републ. Хидрометеорол. Завод Србије, Београд, ХМЗС, 1995. 
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из јужног и југоисточног правца доносе топао ваздух који у зимском периоду може 

утицати на топљење снега. 

 

Табела 2. Основни климатски показатељи Копаоника 
 

Покривач Јан Феб Март Април Мај Јун Јул Авг Септ Окт Нов Дец Год. 

Темп. Ваз. -6.5 -5.3 -2.6 1.2 6.7 10.3 12.7 12.7 9.2 4.6 0.2 -4.0 3.3 

Падавине 45 52 37 52 106 122 76 50 58 68 66 70 802 

Инсолација 82 92 118 141 161 170 242 241 195 137 90 73 1741 

Рел. влаж. в. 94 92 85 79 83 79 75 73 79 88 91 95 84 

Облачност 7.0 7.0 6.9 6.6 6.8 6.2 4.8 4.2 4.9 5.5 6.7 7.4 6.2 

Снеж. покр. 31 28 31 21 6 - - - 1 6 11 26 161 

Извор: www.tckopaonik.com 
 

 Температура ваздуха је дата у ˚C, падавине у мм, инсолација у сатима, релативна 

влажност ваздуха у %, облачност у десетинама покривености небеског свода и снежни 

покривач у броју дана у месецу. 

 

 Од подножја до врха Копаоника, смењују се: 

- низијска клима (до 300 m), 

- клима малих висина (300 – 600 m), 

- клима средњих висина или субалпска (600 – 1.200 m) и 

- алпска клима (1.200 – 2.017 m). 

 

 Релативна влажност ваздуха. Познавање релативне влажности ваздуха важно је, 

осим због њеног утицаја на образовање магле, облака и падавина, и са биоклиматског 

гледишта јер она при одређеној температури ваздуха ствара осећај топлоте или хладноће. 

Кад расте температура ваздуха релативна влажност опада и обрнуто. Релативна влажност 

не показује готово никакву правилну промену са порастом надморске висине. Дању 

планински врхови и подгорина Копаоника при узлазном кретању ваздуха имају већу 

влажност него ноћу, кад нема узлазних ваздушних струјања. 

 

http://www.tckopaonik.com/
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4.3. Хидролошке вредности 

 
 Сложен геолошки састав условио је и сложене хидрогеолошке појаве унутар 

подручја Националног парка Копаоник и његове заштитне зоне, са разноврсним типовима 

издани и појавом термоминералних вода. 

 Главне предности чине знатне количине падавина, бројни извори, врела и 

разграната мрежа водотока, уз повољну мерфометрију која омогућава регулисање отицаја 

воде са подручја. Централна зона Националног парка има најбоље услове за коришћење 

вода јер припада јединственом сливном подручју Самоковске реке која представља главну 

водну артерију Копаоника. Западна и јужна страна масива представљају део сливног 

подручја Ибра на коме се, због брзих и кратких водотока, површинске воде најмање 

задржавају. Источна страна припада подручју Расине и Топлице  са повољним условима за 

коришћење вода.               

 Најпознатији извори на Копаонику су : Марине воде, Крчмар вода (оба су 

изворишта радиоактивне воде), Пајино пресло, Јавор чесма, Казновске бачије. На току 

Самоковске реке формирају се мали водопади и букови, док се на Запланинској реци 

формира вишестепени водопад Јеловарник, који за посетиоце могу бити веома 

интересантни. Најзначајнији речни токови на подручју Националног парка су : 

Самоковска, Барска, Гобељска, Брзећка и Дубока река.          

 Копаоник је познат по интересантним хидролошким појавама тресава и пиштевина. 

Тресаве настају као последица великог испарења многих потока и бара и старе су преко 

1000 година. Највећа тресава на Копаонику је Јанкова бара. Пиштевине представљају 

природне загате од бусенасте траве у којима се задржава вода. 

 Лепоти посебну драж даје неколико урвинских језера. Највеће је Семетешко језеро 

(Слика 3). Воду добија од подводних извора, а мањим делом и од два извора изнад језера. 

На језеру су се формирала такозвана „пловећа острва“ на којима има растиња. Приликом 

дувања ветра острва се крећу по језеру, што представља атракцију посетиоцима језера. 
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 Слика 3. Семетешко језеро   Слика 4. Кањон Самоковске реке 
 

    
 Извор: www.npkopaonik.com 

 
 Од хидротехничких  захвата на Копаонику је интересантан Мијатовића јаз, који је 

Драгољуб Мијатовић из села Жутице прокопао 1929. године, као канал за воду дужине 18 

км. „Гејзир“ хладне воде који је настао као последица хидрогеолошких истраживања, стуб 

је воде висине око 5 метара. На подручју Националног парка Копаоник и његове заштитне 

зоне, хидрогеотермалне појаве регистроване су само у Јошаничкој бањи. Степен 

искоришћености ових вода, као у балнеолошком, тако и у енергетском смислу, веома је 

низак.11  

 На источном делу планине , испод Сребрнца, налази се седам узастопних извора     

„Седам суза“, који образују речни ток који не пресушује и спушта се у облику слапа 

високог око 15 метара. Два најпознатија извора су Марина вода и Крчмар вода. 

Марина вода. На југозападној падини Карамана на надморској висини од преко 1.700  

метара извире извор Марина Вода, која се нешто јужније улива у Гобељски поток, а за оне  

који се слабије сналазе, путем Копаоник – Брус, од скретања за планинарски дом Ртањ, 

око 500 m. Извор је разбијеног типа са издашношћу од 10 до 40 l/min, чија је температура 

око 4°С, а радиоактивност воде износи 8,45 МЈ . Марина вода је делимично каптирана 

чесмом у близини пута на одушевљење правих љубитеља природе.  

Крчмар вода извире 1.200 m западно од Панчићевог врха. Извор, због надморске висине 

од 1.950 m и радиоактивности 74 МЈ, представља највиши и најрадиоактивнији извор 

Србије са температуром од 4°C. С обзиром на ове вредности не придаје му се адекватна 

                                                             
11 Васовић М., Копаоник, Српско географско друштво, Београд, Стручна књига, 1988.  
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пажња при уврштавању у туристичке атрактивности. Томе вероватно доста доприноси и 

недовољно сређена каптажа, која једним делом служи за снабдевање водом служби 

(Војска Србије и агенција за контролу лета Србије и Црне Горе) на самом Панчићевом 

врху. Физичко-хемијске и радиолошке анализе указале су да вредности алфа и бета 

активности далеко испод норматива предвиђених правилником тј. вода се може 

употребљавати за пиће.  

 Геолошка грађа Копаоника условила је и стварање не великог, али значајног, броја 

језера на овом простору. Исти услови су искоришћени за стварање, и у данашње време, 

туристички интересантнијих, а привредно кориснијих хидроакумулационих језера. На 

западној подгорини Копаоника налазе се три урвинска језера: Семетешко, Дугачко и Мало 

језеро. Лоцирана су југозападно од Јошаничке бање испод шуме Борје. Најкомплетнија 

лимнолошка истраживања урадио је Степановић Ж. у раду „Туристичке могућности 

општине Рашка “ из 1981. године.  

Семетешко језеро образовано је на 872 m надморске висине изнад истоименог села у 

подножју виса Чукуре. Настало је у урвинској дољи. По истраживањима Степановића Ж. 

језеро воду добија од два оближња извора, падавина и топљењем снега. Из њега истичу 

два извора. По мерењима(28.11.2009.), језеро је елипсастог облика димензија 90 x 70 m, а 

дубине до 15 m. Испитивања овог језера су указала да на, наталоженом муљем, дну језера 

постоје рупе са јаком воденом струјом. Температура воде језера у јулу је око 10°C, док је у 

августу просечно 20°C и пријатно је за купање. Карактеристично је да ниво воде 

Семетешког језера је сталан, без обзира на атмосферске падавине. 

Дугачко или Горње језеро налази се на 650 m. надморске висине, испод падина Заблаће, 

у селу Горње Чамаге, у непосредној близини Јошаничке бање на северозападним 

обронцима Копаоника. Дукић Д. у свом раду „Клима и воде Јошаничке Бање“, овај део 

назива мочваром дужине 158 m и ширине до 55 m. Дно ове мочваре остаје лети без воде,  

али је окружено појасом трске ширине 8 – 10 m. 

Мало или Доње језеро, дужине 61 а ширине 34 m, настало је у тањирастој вртачи. Око 

језера се у првом појасу ређају пашњаци и ливаде, а на југозападу је ниско листопадно 

растиње. Интересантно је да су два истраживања урађена у скоро истом интервалу, дата са 

доста опречних резултата и термина. 

Воде Ибра су искоришћене у више акумулација. Акумулације Батлава (30.000.000 m³) и 

Грачанка (50.000.000 m³) на притокама и Газиводе (380.000.000 m³), на самом Ибру 
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користе се за снабдевање водом термо-електране Обилић, Приштине и наводњавање 

Косовске равнице. На Ибру је реализован пројекат хидромелиорационог система Ибар –  

Лепенац.12 

Ограничење – Основни проблеми су условљени дефицитом вода насталих наглим 

отицајем вода у моменту падања киша и у периоду пролећног топљења снега. Поред тога, 

нестручним каптажама, угрожен је велики број мањих извора. 

 
4.4. Флора и фауна 

 
 Погодна брдска и планинска клима са значајним количинама воденог талога и 

снежног покривача омогућавају довољно дуго трајање периода вегетације и стварање 

велике количине биомасе.  

 На Копаонику је заступљено преко 825 биљних врста и подврста, што представља 

петину укупне флоре Србије. Изнад мешовитих шумских заједница у нижим пределима 

(цера, граба, храста), простире се појас букових шума у којима има планинског јавора и 

јавора млеча, белог јасена, клена, а на већим висинама и јела. Највиши шумски појас изнас 

1500 мнв покривају густе смрчеве шуме док се на већим надморским висинама смрчеве 

шуме проређају и прелазе у заједнице ниских жбунова где преовлађују планинска клека и 

боровница као и друге врсте приземног спрата међу којима треба издвојити генцијан, 

дивизму, рунолист. 

 

 На Копаонику постоје три основна вегетацијска појаса 
 
 На висини до 600 метара, на за њих најквалитетнијој подлози, расту храстове шуме. 

Оне су у многим деловима девастиране и уништене. На висини од 600 до 1750 метара 

доминирају букове шуме, нарочито на северној и источној страни планинског масива.  

Изнад 1750 метара се простиру смрчеве шуме које су састављене од више заједница, које 

су различите по саставу и структури. На самим врховима присутни су ниско растиње и 

                                                             
12 Миљановић Д.: Национални парк Копаоник. Магистарски рад, Географски факултет Београд, 
1999. 
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планинска клека а по литицама и стенама могуће је наћи високопланинску суват и алпску 

камењарску вегетацију као што је рунолист.13  

Три основна појаса шумских заједница карактеристична су за висине од 600 m надморске 

висине: 

1. појас букових и буково-четинарских типова шума, 

2. појас четинарских типова шума и 

3. појас субалпских жбунастих четинара и лишћара. 

 

 Потенцијал:  
 У  НП Копаоник живи 91 ендемична биљка ( Панчићева оморика, Панчићева 

поточарка, копаоничка љубичица..) и 82 субендемичне биљке, од којих је чак 30 

заштићено уредбом о заштити природних реткости територије Србије. Ове биљке 

стављене су под режим апсолутне заштите. Забрањено је свако њихово чупање, кидање, 

ломљење, сечење и на било који начин уништавање и оштећивање. Изузетно се може 

извршити нека од ових радњи али само у научне сврхе и то уз одобрење Завода за заштиту 

природе Србије.  

 За туризам је најинтересантнији део Равни Копаоник који под шумом приближно 

има      4. 750 ха од своје укупне површине. За посетице су веома атрактивне четинарске 

шуме у долинама Брзећке, Дубоке, Гобељске, Смокове и Лисинске реке и то на висинама 

око 1500 метара.  

Копаоник се налази на листама: 

 

- Међународно значајно подручје за птице (IBA – Bird Life International, 1997.), 

- Међународно значајно подручје за биљке (IPA – Planta Europa, 2005.), 

- Еmerald - подручје значајно за очување Европске Еколошке мреже,83, 

- Геонаслеђа Балканског и Европског нивоа вредности. 

 

 

 

 
                                                             
13 Васовић М., Копаоник, Српско географско друштво, Београд, Стручна књига, 1988.  
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Слика 5. Флора у Националном парку Копаоник 
Извор: www.npkopaonik.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПСКА ЦРВЕНА ЛИСТА ( European Red List, UNESCO, New York, 1991.) јесте 

књига ретких и угрожених врста биљака и животиња, са њиховим описом, 

распрострањеношћу и мерама заштите. У овој књизи су заступљене 4 биљне врсте 

регистиване у НП Копаоник. Поред тога, у складу са категоријама међународне 

асоцијације за заштиту природе (IUCN), на Копаонику се налазе и биљне врсте сврстане у 

различите категорије угрожености: 

- врсте у опасности да ишчезну (2), 

- рањиве врсте (5), 

- ишчезле врсте (5), 

- ретке врсте (4). 

 

 И поред предвиђања, животињски свет данашњег Копаоника је веома разноврстан. 

Пре неколико деценија овде је живео медвед, рис, јелен, дивља мачка, куна, видра и 

крупне птице соко и сова. Угрожавање животињског света Копаоника могли би поделити 

на два временска периода: 

- зимско угрожавање, где се животиње услед недостатка хране спуштају у ниже пределе 

додатно форсирани масовним доласком туриста на зимовања, 

http://www.npkopaonik.com/
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- пролећно – летње угрожавање; пролећно због размножавања, а летње због доступности 

скоро свих предела, за туристичке обиласке планине. Највидљивија њена последица је 

вертикална биљна зоналност, односно појава висинских појасева вегетације.14 

 На основу свега до сада реченог о биљном и животињском свету, јасна је слика о 

њиховом лошем стању на овој планини, иако Копаоник има статус не само природног 

добра од изузетног значаја за Републику него и статус међународно значајног природног 

добра.  

 

5. АНТРОПОГЕНЕ ВРЕДНОСТИ 
 

 
5.1. Културно-историјско наслеђе 
 
 Развој туризма на Копаонику започео је на локалитету Суво Рудиште давних 

тридесетих година прошлог века. Под утицајем развоја скијања у Алпима, на локацији 

данашњег хотела „Олга Дедијер“ , 1935. године, на иницијативу 120 планинара, изграђен 

је први планинарски дом. Током II светског рата, објекат је срушен, да би на његовим 

темељима 1948. године, поново био изграђен нови планинарски дом „Олга Дедијер“. Све 

до почетка 1941. године, на Копаонику су редовно одржавана скијашка такмичења. Идеја 

је била да Копаоник постане планинско-скијашки центар Србије. Туристички центар 

Копаоник настаје као резултат политичке и финансијске подршке Републике Србије 

осамдесетих година 20. века, када почиње његов интензивни развој.  

 Због обимности културно-историјског наслеђа на овом подручју и његове 

непроценљиве вредности како за културу и историју наше земље тако и за ширу 

туристичку валоризацију, пописани су најзначајнији културно-историјски споменици од 

античког периода па све до 20. века: 

 

• Остаци средњовековног манастира, тзв. Црквине код Небеских столица подножје 

самог Панчићевог врха, 

• Остаци средњовековног пута- Кукавица (око 4 км), 

• Остаци средњовековног рудника- Гвоздац, село Запланина, Смоковска река, 

Кадијевац, Суво Рудиште, Брзећка река, Бела река, 
                                                             
14 Смаилагић Ј., Клима Копаоника, Републ. Хидрометеорол. Завод Србије, Београд, ХМЗС, 1995. 
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• Грађевине сакралне архитектуре- светилиште Метође, црква св. Петра и Павла у 

Кривој реци, 

• Грађевина из турског периода- турско купатило у Јошаничкој бањи, 

• Споменици из ослободилачких ратова, 

• Панчићев маузолеј (смештен у комплексу специјалне намене), 

• Значајни историјски објекти-Мијатовића јаз, сеоске куће, село Лисина, село 

Ђорђевићи, село Црна Глава, село Крива река.. 

 У ширем подручју Копаоника налазе се остаци градова Звечан (XI-XIV век), 

Маглич  (XIV век), Брвеник (XIV век), Врх Лаб (XIV век), Козник (XV век), као и 

манастири Студеница, Жича, Сопоћани, Ђурђеви ступови, Градац. 

 

Слика 6. Археолошко налазиште Црквине       Слика 7. Панчићев маузолеј 
 

        
Извор: www.npkopaonik.com 

 
Архитектонски споменици изграђени у XX веку. Под категоријом архитектонских 

споменика могу се анализирати различите врсте објеката од високо конструктивних 

решења преко амбијенталних објеката па до грађевина, које су због своје уметничке 

вредности неизоставни део туристичке понуде Копаоника и његовог окружења. 

Маузолеј Јосифу Панчићу Представља први културни споменик на планинама Србије. У 

њему су сахрањени посмртни остаци познатог природњака Јосифа Панчића и његове 

супруге Милеве. Изграђен је 1951. године од камена и копаоничког гранита, а по пројекту 

архитекте Владимира Владисављевића. На жалост туриста, постављањем стратегијских 

војних објеката и уређајима за контролу лета, онемогућен је слободан приступ маузолеју, 

осим најављених посета. У НАТО разарањима 1999. године Панчићев врх је био стална 

мета бомбардовања, тако да је споменик тешко оштећен. После рата маузолеј је комплетно 

президан и аутентично обновљен.  

http://www.npkopaonik.com/
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Обелиск  Омиљена дестинација туриста на Копаонику је обелиск – четворострана 

пирамида висине 15 m, са вратима (висине 1,7 m) на све четири стране. Постављен је на 

врху Суво Рудиште (1.970 m), а са леве стране жичарe бр. 4 - Панчићев врх. Обелиск 

представља геометријско – тригонометријску тачку на ивици некадашњег рудника. 

 

6. МАТЕРИЈАЛНА БАЗА ТУРИЗМА  
 
 

 Када је реч о дистрибуцији смештајних капацитета по регијама, ваља констатовати 

да се највећи број лежајева налази у Југозападној и Копаоничкој регији ( 39 % свих 

лежаја). Упркос овоме, туристички смештајни капацитети имају веома низак степен 

искоришћености – 25-30% на годишњем нивоу.  

 Од поменутих туристичких подцентара у области Националног парка Копаоник, 

реализован је једино локалитет Суво Рудиште и то са 10.000 лежаја ( 2.000 више него што 

је предвиђено важећим планом. Од укупно планираних 13.750 смештајних капацитета, 

изграђено је 10.250, односно 75%. Изградња инфраструктуре на овим туристичким 

локацијама остварена је са 35% од планиране. Поред евидентираног, тј неевидентираног, 

постоји категорисани и некатегорисани смештај. Категорисани смештај на Копаонику се 

дели на основни у виду хотела, мотела и одмаралишта, и приватни а њега чине куће и 

објекти за смештај са одговарајућим собама и апартманима. Укупан број лежаја у 

хотелима је 1.800, док на апартмански смештај отпада отприлике 700 лежаја.  

 

 
 Основне предности смештајне понуде на Сувом Рудишту у највећој 

мери огледају се у повољној локацији: 

• Већина хотела налази се на ски стазама и у непосредној близини центра 

туристичког комплекса, док за туристе који желе мир постоје објекти који су 

издвојени од урбанизованог центра, 

• добра приступачност жичарама и другим понуђеним садржајима ( стазама за 

нордијско скијање, шумским путевима, спортским теренима..) 

• сви објекти окружени су несвакидашњим природним пределом у центру 

Националног парка и његовог навреднијег дела- басена Самоковске реке. 
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Мапа 1. Мапа предвиђене организације туристичких садржаја, насеља и саобраћаја 

 

 
 

Извор: www.skijanje.co.yu 

 
 Интензивном, добрим делом бесправном изградњом концентрисаном у срцу 

Националног парка, дошло је до озбиљног прекорачења граничног броја лежаја и њихове 

планиране структуре, уз озбиљно заостајање изградње планираних јавних садржаја и 

инфраструктуре. Зато је потребно утврдити ригорозно ограничење даље изградње у 

комплексу, а приоритетни задаци његовог уређења су у санацији и трансформацији 

туристичког смештаја , као и у комплетирању садржаја јавних служби, ради подизања и 

усмеравања стандарда читавог комплекса и примеравање намена објеката високо 

комерцијализованој понуди.15 

 

Најважнији смештајно-угоститељски капацитети су:  

Хотел „Гранд“ је модеран и комфоран хотел са 4 звездице. Смештен је у средишту 

туристичког центра на 1.760 m надморске висине, с панорамским погледом на шумовите 

падине планине. Приватизован 2008 године од стране MK mountain resort-a комплетно је 

                                                             
15 Бојовић Г.: Комплементарност планинског и бањског туризма на Копаонику. Гласник СГД 
LXXXXII свеска 3, Београд, 2012 
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реновиран 2009 године. Хотел је луксузно опремљен и нуди висок ниво услуга својим 

гостима. Располаже са 165 соба (12 апартмана), односно са 448 лежаја. Собе су савремено  

опремљене са купатилом, телефоном, флет тв-ом, мини баром и сефом. 

Апартманско насеље „Конаци-Сунчани врхови“ представља туристичку круну центра 

Копаоника. Комплексу, који је почео са радом 1986. године, припадају четири звездице и 

налази се на надморској висини од 1.720 m. 

Хотел „Клуб А Путник“, смештен је у самом центру туристичког комплекса Копаоник, на 

стотинак метара од најближих ски лифтова и ски стаза, на 1.730 m надморске висине. 

Допадљиве архитектуре са 98 комфорних соба, као и 6 апартмана, са укупних 180 лежаја 

изванредно се уклапа у прекрасни амбијент раскошне природе Националног парка и 

туристичког центра. 

 

Табела 3. Биланс програма туристичких комплекса  на подручју Националног парка 

Локалитети 
Број лежаја Број дневних излетника Запослени 

Службени 

лежајеви 

укупно скијаши нески. укупно скијаши нески. укупно укупно 

С. Рудиште 8.000 5.600 2.400 5.320 4.270 1.050 1.780 400 

Јарам 700 410 290 750 450 300 70 30 

Сребрнац 1.500 1.050 450 1.000 800 200 350 100 

Рендара 2.100 1.470 630 940 750 190 355 125 

Запланина 100 80 20 - - 80 40 20 

Укупно 12.400 8.690 3.710 8.010 6.270 1.740 2.595 680 

Извор: www.infokop.net 

 

Жичаре и стазе на Копаонику-  Алпске стазе се могу поделити у четири групе: лаке,  

средње, тешке и комбиноване ски стазе.  

Лаке стазе имају нагиб 10-15% и денивелацију 100-150 m. Ски лифтови, који обслужују  

овакве врсте стаза су: „Сунчана долина“ (четворосед), „Мало језеро“ (лифт), „Мали 

Караман“ (четворосед), „Марине воде“ (тањир), „Караман“ (тањир) „Јарам“ (тањир), 

„Кнежевске баре“ (тањир), „Крст“ (шестосед / 2010.год), „Машинац“ (тањир), као и 

„Вучак I и II“ (сајла и тањир) стазе за децу. 

http://www.infokop.net/
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Средње стазе су нагиба 20-25% и денивелације 300-600 m.  

Тешке стазе имају нагиб 30-40% са денивелацијом до 2.000 m. Овој категорији  

припадају четири стазе са одговарајућим ски лифтовима: „Бела река II“ (двосед), 

„Леденица“ (лифт), „Гвоздац“ (лифт) и „Дубока I“ (четворосед / 2008. год), FIS, Црна. 

Сем поменутих постоје и комбиноване ски стазе, које се деле у две подгрупе: средње  

лаке и средње тешке. 

 

Средње лаке стазе су лоциране код следећих жичара:  

•  „Караман гребен“ (шестосед) модернизован за сезону 2010/2011. године. 

•  „Бела река I“ (двосед ) 

Средње тешке стазе су: 

•  „Дубока II“ (четворосед) монтиран 2009/2010. године, FIS, црвена. 

•  „Гобеља“ (четворосед) монтиран 2008/2009. године. 

•  „Панчићев врх“ (четворосед) где горња половина стазе спада у тешке, а доња  

половина спада у средње стазе уз северо западну позицију стазе. 

•  „Крчмар“ (двосед) прва половина спада у средње стазе, док друга половина  

припада тешким стазама са северо источном орјентацијом. 

•  „Гобеља релеј“ (тањир) FIS. 

 

Из евиденције скијашке сезоне 2008/2009. године могу се навести следећи подаци: 

- 6.000 активних ски пасова у једном дану 

- 3.484.859 пролаза 

- 108.584 активних ски пасова у сезони 

Да би се зимска сезона скијаша продужила, заинтересоване структуре на Копаонику од  

сезоне 2008/2009. године увеле су систем вештачког оснежавања појединих стаза. 

Тренутни број (2010/2011) уређаја за вештачко оснежавање, који се компјутерски 

контролишу износи 35 „снежних топова“ и 215 „жирафа“. 
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7. ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ 
 

 Први званични подаци о туристима на Копанику забележени су још 1935. године.  

Српско планинарско друштво и Удружење студената из Београда су од 6. јануара 1935. 

године организовали излет који је поред такмичарског имао и припремни карактер 

изградње планинарског дома. 

 Према подацима Републичког завода за статистику на Копаонику је у 2006. години 

боравило 86.300 гостију, који су остварили 423.300 ноћења.16 

 На Копаонику је углавном развијен домаћи туризам и већи део туриста 

представљају породице и млади више и средње платежне моћи. Последњих година, 

највише у зимском периоду забележени су боравци гостију из иностранства али је то још 

увек занемарљив број, обзиром на стварне потенцијале овог планинског масива. Узроке 

можемо наћи у недостатку јединственог туристичког производа, занемарљивом наступу 

на туристичком тржишту, лошом и неквалитетном понудом смештајних капацитета, 

одсуству одговарајуће летње понуде, запостављању презентације вредности Националног 

парка и окружења и друго. 

 

 Основне карактеристике туристичког промета Копаоника: 

• Високо учешће домаћих туриста и то 77% у укупним туристичким доласцима и 

85% у укупним туристичким ноћењима; 

• Страни туристи су пореклом из следећих земаља: БиХ 11%, Словенија 9%, 

Немачка 5%, Италија 4%, Аустрија 2%.. 

• Просечна стопа пада туристичких ноћења у последњем периоду од 2006-2011 

године за 2%, 

• Повећанос туристичког укупног промета и ноћења у односу на претхосну, 2012. 

годину за 4,2%. 

 

 

 

                                                             
16 Статистички годишњак Србије за 2007. годину, страна 326. 
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8. ОБЛИЦИ ТУРИЗМА ЗАСНОВАНИ НА ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ 

 
 

 Природни и антропогени потенцијали копаоничког краја су вишеструко атрактивни 

за развој богате целогодишње туристичке понуде и нуде могућност за развој различитих 

видова туризма: зимско-спортски, спортско-рекреативни, културно-историјски, еколошки, 

здравствени, етнолошки туризам и други. За овакве планинске масиве је познато, а то су 

показале студије и еминентни стручњаци да важи правило више врста туризма међусобно 

условљених, али свакако упућених једни на друге. На овом нивоу развоја туризма јасно се 

издвајају следеће врсте: 

• Стационарни туризам:  планински,  бањски и  туризам на селу. 

•Туризам са кратким задржавањем посетилаца: излетничко – екскуризиони, 

манифестациони, транзитни и  конгресни. 

 

 У односу на зимску, остварена летња понуда је на знатно нижем нивоу. То 

потврђује осетно мањи број посетилаца током летњег периода у поређењу са зимским када 

су најчешће сви капацитети попуњени. 

 Поред пешачких и mount-bike тура, школа страних језика и компјутера, у понуди 

мањег броја хотела и туристичких агенција су винске и манастирске туре, рафтинг на 

Ибру, школа јахања, курс алпинизма, летење параглајдингом и друго.  

 Једнодневна винска тура укључује обилазак Жупе Александровачке, од давнина 

познате по квалитетном вину и ракији, куповину и дегустацију вина и домаћих производа, 

посету завичајном музеју виноградарства, пољски ручак у „Пољанима" и посету 

средњовековном манастиру Дренча.  

 Брзе воде Ибра, пуне узбудљивих теснаца и брзака, омогућавају туристима да 

доживе незаборавно узбуђење и забаву. Ова тура обухвата сплаварење Ибром у дужини 

од 25 км, као и обилазак средњовековног града Маглића. У току боравка на Копаонику, 

туристи имају могућност да упознају највредније културно-историјске споменике овог 

краја. Манастирске туре нуде могућност обиласка храмова, средњовековне Немањићке 

српске државе, уз пратњу водича.  
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9. ЗАШТИТА ПРИРОДЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОПАОНИК 
 
 

9.1. Заштита природних добара и животне средине 
 
 
 Због јединствености и аутентичности природних вредности овог подручја, важећим 

Просторним планом НП Копаоник („Службени гласник СРС“ бр. 04/89) предвиђена је 

ригорозна заштита простора. На подручју Националног парка установљене су зоне са три 

степена заштите (Слика 8.) :17 

 

 Зоне са режимом I степена заштите – обухватају локалитете и појединачне 

објекте природе, заштићене водотоке и изворе, односно све вредности које су 

валоризоване као изузетни представници изворних екосистема или појединачни 

представници богатог биодиверзитета. У оквиру Националног парка Копаоник, 

зоне са режимом првог степена заштите обухватају површину од 698,34 хектара, 

укључујући природне резервате : Барска река, Козје стене, Јанкова бара, 

Самоковска река, Вучјак, Мркоње, Гобеља, Метође, Јелак, Равница, Дубока и Суво 

рудиште, као и одређени број појединачних објеката природних вредности и 

непокретних култутрних добара које се физички налазе у зонама са II и III 

степеном заштите. Сви облици коришћења и активности које би могле да наруше и 

поремете функционисање изворних екосистема, забрањују се у зонама у овом 

степену заштите, док су научна истраживања, као и контролисана едукација и 

презентација дозовљени. У првом степену су издвоје на 13 резервата природе, 26 

природних споменика, 12 геоморфолошких, 6 геолошких,8 хидролошких и 15 

објеката сврстаних у културна добра: 

 

 Зоне са режимом II  степена заштите – обухватају простор са функцијом заштите 

локалитета у I  степену заштите, општу заштиту станишта ретких и угрожених 

биљних и животињских врста, заштиту предела посебних вредности и непокретних 

културних добара, деградираних површина, као и површина на којима се обавља 

део истраживачких, едукативних и спортско-рекреативних активности. Зона у овом 

                                                             
17 Влада Републике Србије, Програм заштите и развоја НП Копаоник за 2009. год, Сл. Глас. Р.С, бр 15/2009 
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степену заштите заузима 3,610,00 хектара Националног парка, обухватајући горње 

сливове Барске, Самоковске и Гобељске реке у општини Рашка и зоне Брзећке и 

Дубоке реке у општини Брус. Појединачне природне вредности и непокретна 

културна добра заузимају површину од 50 хектара у зонама заштите II и III степена. 

 

 У оквиру зона са режимом III степена заштите ( 7.501,06 ха) налазе се све остале 

површине Националног парка ван утврђених основних површина у I и II степену 

заштите. 

Слика 8. Карта НП Копаоник са степенима заштите 
  Извор: www.infokop.net 
 

      
 Заштитна зона око Националног парка             

( 19.984,85 ха) подељена је на две 
подзоне/подручја: 

 
-подручје непосредне заштите Националног 

парка 
 

одликује се појачаном негом и заштитом шума, 
контролисаном хемизацијом у пољопривреди, 
ограничавањем рударства на јамски коп уз 
минимално ремећење природне средине, 
забраном складишта и индустријских погона, 
планском изградњом и уређењем насеља у циљу 
заштите НП. 
 
 
-подручје посредне заштите Националног 
парка 
 
где су наведене активности дозвољене без већих 
ограничења, али уз обавезну контролу буке и 
загађења медија животне средине. 
 
 Међутим, у заштити природе и 

природних вредности Националног парка 

остварени су врло скромни резултати, што још израженије у заштитној зони. Један од 

главних разлога за то је, пре свега, у непримењивању планских докумената, али и у 

некомплетираности планског основа. Томе иде у прилог чињеница да на основу постојећег 

http://www.infokop.net/
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Просторног плана и досадашњих Програма заштите и развоја Националног парка, нису 

урађени сви предвиђени урбанистички планови и пројекти који се односе на заштиту и 

уређење Националног парка, а и од онога што је пројектовано, мало је остварено. 

 

 

9.2. Заштита природних резервата у Националном парку Копаоник 

 
 Козје стене је природни резерват који се налази на западном делу планине 

Копаоник, на левој страни клисуре Самоковске реке изнад које се уздижу врло 

атрактивне стене по којима је резерват и добио назив. Обухвата површину од 

431,98 ха којом је обухваћена клисура, читав гребен Козје стене, вис Кукавицу и 

источне падине брда Јадовник. У оквиру површине овог резервата издваја се 

неколико специфичних целина – Кањонски део карактерише ендемична и реликтна 

флора као и разноврсна и бројна фауна. Реликтне шуме клисуре Самоковске реке 

граде смрче и нарочито интересантне јеле као и заједнице смрче, јеле и вреса    

(Erico-Piceo–Abietum). Козје стене су једини природни резерват у коме расте локални 

ендемит Копаоника Viola kopaonicensis (копаоничка љубичица). Травна вегетација 

Јадовника и Кукавице представља хранидбену базу животињским врстама. 

Значајан је и орнитолошки значај овог резервата јер се ту могу срести врсте као 

што су : сиви соко, орао змијар, осичар, балканска шева...  

Концепт заштите усмерен је на: очување аутохтоних природних вредности, 

праћења стања и промена нарочито на популације ретких и угрожених биљних и 

животињских екосистема. 

 Вучак  је природни резерват који се налази у севеозападном делу парка, у пределу 

Бањског Копаоника, на југозападној страни врха Вучак. Обухвата површину од 

62,2 ха. Основну вредност представља шумска заједница смрче и јеле, која је 

нарочито интересантна јер јела даје одређени индикаторски значај, а смрча расте 

изнад висинког појаса (1550–1750m). Предстаници фауне су шумска шљука, која је ту 

најчешће насељена, дрозд огличар, осичар и др. 

Концепт заштите усмерена је на: очување заједнице у целини. 
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 Мркоња је природни резерват који се налази на левој долинској страни Гобељске 

реке испод локалитета Мркоња. Обухвата површину од 31, 10 ха. Основну вредност 

представља климарегионална мешовита шума смрче, букве и јеле. То је реликтна 

шума историјски најстарија у средњепланинском појасу Копаоника. 

 

Концепт заштите односи се на : праћење природне сукцесије и очување природних 

вредности.  
 

 Јанкова бара налази се на око 1420 мнв у долини потока Речице. Обухвата 

површину од 103,82 ха. Основну вредност овог резервата представљају тресавске 

заједнице – осетљиви и ретки екосистеми којима обележје дају маховине, а уједно 

су и станишта ретких, ендемичних и реликтних биљних врста које су заштићене 

као природне реткости : Potentilla palustris, Menyanthes trifoliata, Dctylorhiza 

cordygera  

Овај резерват је један од резервата диверзитета на Копаонику, посебно за 

представнике водоземаца и гмизаваца, али и за фауну птица и инсеката. Простор 

око тресаве служи за свадбени лет шумске шљуке, а и као гнездилиште гаћасте 

кукумавке, лешникаре и др.  

 

 Гобеља се налази на Малој Гобељи, обухватајући изворишну челенку Гобељске 

реке и простире се од лучно извијеног гребена на линији : Оштри крш – Велика 

Гобеља – Мала Гобеља, до корита Гобељске реке. Обухвата површину од 138.64 ха. 

Основну вредност представља рефугијум изнад клисуре Гобељске реке, на чијим 

стрмим, оштрим стеновитим хртовитим расте рунолист, глацијални реликт који је 

крајње угрожена врста у Србији.   

 

Концепт заштите односи се на: очување рунолиста који на Копаонику расте једино 

на стеновитим хрптовима Оштрог крша чија је популација очувана захваљујући 

неприступачном станишту. 

  Барска река се налази на долинској страни Барске реке, у Равном Копаонику. 

Обухвата површину од 89,92 ха. Основну вредност даје богатство и разноврсност 

вегетације која је орографски и хидролошки условљена. Карактеристична је и 
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вертикално смењивање вегетације од смрчевих, буково-смрчевих, буково-јелово-

смрчевих до чистих букових шума.  

 

  Самоковска река налази се на левој долинској страни Самоковске реке, између 

речног корита до гребена Високи део. Обухвата површину од 66,66 ха. На овом 

локалитету издвојена су три типа заједнице од посебног значаја за науку: заједнице 

смрче са киселицом, смрче са маховином, смрче са маховином. У овом резервату се 

налази огледна површина Института за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић“. 

 

Концепт заштите усмерен је на: очување тресаве, смрчевих шума у целини свих 

биљних и животињских врста које се ту јављају. 

 

  Метође природни је резерват који обувата десну долинску страну Брзећке реке и 

кањон реке са околном шумском у којој се јавља тиса. Обухвата површину од 

110,58 ха. У резервату се налази светилиште Метође, споменик сакралне 

архитектуре са прилазном стазом дужине око 600 м, као и гејзир хладне воде чији 

млаз достиже 5 метара висине. У овом резервату се издваја шест фитоценолошки 

различитих смрчевих и букових заједница и низом других ретких реликтних 

биљних врста. Врло су бројне шуме смрча и јела које се простиру до 1800 метара а 

стабла букве достижу 40 метара.  

 Јелак је резерват који се налази на десној страни клисурасте долине Брзећке реке, 

на локалитету Панићки јелак. Обухвата површину од 59,17 ха. Основну вредност 

овом резервату даје присуство тисе, ретке и реликтне биљне врсте, планинског 

јавора – ендемита и природне реткости као и мешовите шумске заједнице тисе и 

јеле. Подручје под најстрожијом заштитом би обухватао простор од речног корита 

на 1000 мнв до 1490 мнв. 

  Суво рудиште се налази на североисточним падинама Сувог рудишта, на делу 

падине која се пружа од Панчићевог врха према изворишном краку Брзећке реке, 

обухватајући локалитет Крчмар вода. Обухвата површину од 50,63 ха. Основне 

вредности овог резервата јесу климарегионалне заједнице боровнице, клеке и 

субалпске смрче, као и заједнице типца и матличасте власуље.  
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Концепт заштите усмерен је на: заштиту субалпске жбунасте вегетације, 

изданских вода и на заштиту земљишта од ерозије. 

 

  Дубока резерват се налази на левој долинској страни реке Дубоке, пењујући се од 

речног корита од 1200 мнв до 1780 мнв. Обухвата површину од 97,33 ха. Основне 

вредности овог резервата јесу реликтне заједнице букве са шашиком, у којој су 

издвојене две субасоцијације , једна од њих је буква са црним грабом, једина на 

Копаонику, као и реликтна заједница планинског јавора са субалпијском буквом. 

 

 Јеловарник је природни резерват који обухвата површину од 57,14 ха. Основну 

вредност овом резервату даје истоимени водопад око којег се налазе природне 

полидоминантне шуме букве, букве и смрче, букве, смрче и планинског јавора. 

 

 Беле стене – Жљеб – је природни резерват који обухвата жљеб Беле стене као и 

шуме које се спуштају све до Метођа и Јелака. Овај природни резерват обухвата 

површину од 76,21 ха. Његове основне вредности су биљне заједнице ливада, 

камењара, стена, шума, субалпских жбунастих и високих зелених.  

 

9. 3. Стање и кључни проблеми заштите природе, животне средине и 
развоја туризма 

 
 

 Ово није једини разлог неуспешног очувања природе. Остале активности као што 

су запуштеност шумских путева, запостављање шумског реда, неконтролисано сакупљање 

дивљих плодова, лековитог и ароматичног биља, несанирани рудокопи, утицаји 

индустријских, рударских и енергетских загађења из окружења на загађење ваздуха, као и 

последице НАТО бомбардовања са још увек неуклоњеним касетним бомбама и 

рушевинама објеката, неконтролисана производња на пољопривредном земљишту у 

оквиру заштитне зоне НП, криволов, кривосеча и друго, додатно доприносе деградацији 

природних вредности. 
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 Загађења утичу на све медије животне средине – воду, ваздух, земљиште. Основни 

извори загађења су отпадне воде из рудника гвожђа, туристичких центара и насеља у 

заштитној зони где нема канализације, атмосферске воде, емисије гасова из аутомобила, 

грејање туристичких центара на течно гориво и угаљ без филтерских уређаја, дивље 

депоније комуналног отпада и друго.  

 

 Изградња алпских ски-стаза и жичара има негативног утицаја због неадекватног 

просецања шума, као и делимичне измене конфигурације терена и уништавања ниског 

растиња. Посебно доприноси ерозији, због запостављања потребне ревитализације, 

педолошког и неге травног покривача.   

 

 У односу на природне вредности, иако добро очувана, непокретна културна добра 

мањег су значаја те су и истраживачке активности знатно скромније. Недовољна 

истраженост, евидентираност и проглашеност непокретних културних добара, условљена 

су недостатком материјалних средстава и тешком теренском приступачношћу делова 

парка, али и недовољном заинтересованошћу субјеката за развој туризма. Многи објекти 

изложени су пропадању због недовољне физичке заштићености. 

 

 Поред наведених активности, елементарне непогоде у великој мери представљају 

опасност за подручје НП и његове заштитне зоне. Земљотреси угрожавају просторе око 

епицентара, на већим нагибима и потенцијалним клизиштима. Пожаре могу изазвати 

атмосферска електрична пражњења, као и геолошке, морфолошке, климатске и 

вегетационе карактеристике простора, али и људски фактор. Појаве клизишта, јаружења, 

одрона, спирања, бујица. ерозија и замочварености, делом су природног порекла, али 

чешће антропогеног порекла ( несанирани рудокопи, неадекватни поступци изградње 

путева, ски-стаза и објеката супраструктуре, сеча шума, нерегулисано отицање 

атмосферских вода и друго. Од осталих природних елементарних непогода, најзначајније 

су биљне и животињске шумске штеточине. 18 

 

 
                                                             
18 Бојовић Г. и Плавша Ј.: „Swot Analysis of Tourism on Kopaonik and the Spas of its Piedmont“. 
Turizam, Volume 15, Issue 3, Novi Sad, 2011. 
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9. 4. Могућности организације и уређења простора за развој туризма 

 
 
 Полазећи од заштите и културолошког коришћења природног добра, као и 

укључивања локалног становништва у развој туризма и комплементарних активности, 

поред развоја и унапређења подцентара и секундарних центара Туристичког центра 

Копаоник, Предлогом просторног плана предвиђено је максимално активирање 

подпланинских села у заштитној зони Националног парка Копаоник. Због тога је тежиште 

развоја нових смештајних капацитета у 16 насеља у заштитној зони Националног парка. 

 

 Максимални степен коришћења простора за потребе туризма, при чему не долази 

до опадања квалитета доживљаја туриста, али ни до деградације простора, износи 20.300 

једновремених корисника на подручју НП ( у I  степену 1.300 једновремених корисника, у  

II степену 6.000 корисника и у  III  степену заштите 13.000 корисника). У складу са тим, 

предлаже се размештај смештајних капацитета, и то зако што би на територији парка био 

задржан предвиђен капацитет од 12.000 лежаја, док је у заштитној зони Националног 

парка повећан на 30.000 лежаја.   
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9. 5. Могућност уређења примарних и секундарних центара, и 

активирања подпланинских села 
 
 
 Функцију   примарног туристичког центра  у високој планинској зони, имали 

би подцентри Суво Рудиште, Јарам, Сребрнац и Рендара (Слика 10). 
 

 
Слика 10. Организација примарних туристичких центара 

у оквиру НП Копаоник 
 

 
 

Извор: „Организација туристичких садржаја, насеља и саобраћаја“, Предлог просторног плана 
подручја посебне намене НП Копаоник, 2005, Институт за архитектуру и урбанизам Србије 

 
 
 У оквиру подцентра СУВО РУДИШТЕ, планирана је санација туристичког 

смештаја, побољшање јавних служби, сервиса и инфраструктуре, комплетирање спортско-

рекреативне понуде, забавних садржаја, као и увођење мера за забрану бесправне градње, 

а све у циљу подизања стандарда комплекса и приближавање намене објеката високо 

комерцијалној понуди. 

 Планирано је повећање површине и квалитета смештаја по лежају, уз смањење 

броја лежаја у реализованим објектима. Постојећа одмаралишта и дограђене викенд куће 

биће пренамењене у хотеле, туристичке апартмане и пансионе . У оквиру комплекса 

налазило би се 8.000 лежаја. Јавни сервиси и службе били би подељени на садржаје у 

подцелинама : Суво Рудиште ( саобраћај, занатски сервиси, здравство, култура и забава, 
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администрација, трговина), Марина Вода (паркинзи, гараже, омладински центар, 

рецепција ТЦ, трговина, угоститељство), Сунчана Долина (обданиште, рецепције,), 

Репушке Бачије (техничка база скијалишта, путна база, јединствени занатско-технички 

сервис, економија комплекса)   

 Као специјализовани културно-спортски комплекс, подцентар ЈАРАМ  би 

располагао са 600 лежаја, од чега у спортском селу 150 лежаја, конгресно-апартманском 

комплексу 200, у пансионим 50 и етно селу 200 лежаја. 

 Од  јавних служби и сервиса, на Јараму би се налазила управа Туристичког центра 

Копаоник са централном рецепцијом, специјализовани конгресни центар, центар 

националне историје и духовности „Стефан Немања“ са црквом и објектом центар 

духовности, допунски садржаји угоститељства и трговине, паркинзи и гараже. У погледу 

јавних садржаја, комплекс Јарам би представљао подцелину  II реда. ( За Рендару и делом 

за Јарам). Укупни број лежаја не би прелазио 1.500 (у постојећем хотелу „Сребрнац“ 300 

лежаја). У оквиру јавних служби и сервиса налазили би се рент а кар, техничка база 

скијалишта и друго.  

 Као специјализовани, коњичко-спортски подцентар примарног туристичког центра 

Копаоник, подцентар РЕНДАРА располагао би са укупно 1.800 лежаја. Сервиси и јавне 

службе у комплексу би обухватале допунске садржаје као што су : истраживачки пукнт 

НП, рецепција ТЦ, мања поливалентна сала у функцији културе и забаве, летња 

позорница.. као и садржаје угоститељсства и трговине. Започета бесправна викенд 

изградња на западном делу локалитета биће заустављена, а постојећи објекти биће 

трансформисани у апартманске и пансионске садржаје уз могућност функционалне 

доградње до планираног капацитета лежаја. 

 Према Предлогу Просторног плана секундарни туристички центри 
Туристичког центра Копаоник би били : Јошаничка Бања, Брзеће са Гочманцем, Крива 

река и Бело Брдо. 

 Развој Јошаничке Бање, као секундарног туристичког центра, био би заснован на 

бањском туризму уз услов његове интеграције са планинским туризмом Туристичког 

центра Копаоник. Предвиђена је изградња 4.500 туристичких лежаја. У складу са 

Програмом развоја Јошаничке Бање и Генералним планом Јошаничке Бање, у саставу 

комплекса Бање на подручју НП и заштитне зоне, предвиђени су садржаји бањских и 

насељских јавних служби и сервиса, спортско-рекреативних садржаја, као и смештај за 
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део запослених у ТЦ Копаоник. Главну везу Бање са скијалиштем у НП представљаће 

планирана кабинска жичара Бања-Кокоровац-Вучак, у функцији скраћења приступа НП и 

у функцији скијања од Кокоровца до Вучака. 

 Секундарни туристички центар Брзеће свој развој би заснивао на туризму, 

пољопривреди и малој привреди. У саставу комплекса предвиђени су садржаји 

туристичког смештаја са 4.500 лежаја. Главну везу Брзећа са скијалиштем у Националном 

парку, поред постојеће жичаре из Беле реке, представљала би планирана кабинска жичара 

Брзеће-Брегови-Сребрнац. 

 Планирани секундарни центар Крива Река, заснива се на интеграцији сеоског 

туризма, пољопривреде и мале привреде. Центар је предвиђен као североисточна помоћна 

капија Националног парка, на главном правцу саобраћајне интеграције Копаоника са 

Врњачком Бањом преко Жељина и Гоча. Унутар центра планирани су садржаји 

туристичког смештаја са 3.000 туристичких лежаја.  

 У функцији туризма, у туристичком центру Бело Брдо, предвиђена је изградња 

2.000 лежаја у апартманима, пансионима и у приватном смештају, као и садржаји јавних 

служби, сервиса и спорта и рекреације. 

 Туристички пункт Запланина је најзначајнији улаз у скијалиште на подручју 

Националног парка ван туристичких комплекса. У оквиру пукта предвиђено је 100 лежаја, 

управни и истраживачки пункт Националног парка, планирани су полази 3 жичаре 

укупног капацитета од 3.000 успона на час, као и исходиште алпских стаза.  

 
 Садржаји туризма и рекреације у заштитној зони Националног парка представљаће 

главну основу развоја подпланинских насеља, а намењени су туристима и посетиоцима 

Националног парка на мотивима зимске и летње понуде планинског спорско-рекреативног 

туризма, сеоског, ловног и дугих видова туризма, у оквиру подпланинских секундарних 

туристичких центара и подпланинских села са туристичком понудом у простору у 

интеграцији са садржајима комплементарних активности.  

 Решење проблема нерегулисане градње у насељу Лисина, огледа се у заустављању 

сваке даље изградње и обавезној санацији насеља, како би се смањио притисак на 

комплекс Суво Рудиште, због чије близине је викенд насеље и формирано на самој 

граници НП. Развој насеља био би заснован на туризму, уз услов функционалне 

интеграције са ТЦ Копаоник и изградње планираног сектора алпског скијалишта у 
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непосредној блзини, преко кога ће се насеље повезати са осталим постојећим и 

планираним секторима алпског скијалишта на Копаонику. 

 Насеље Ђорђевић свакако представља значајну етно-целину Националног парка. 

Уређење у коришћењу насеља било би прилагођено његовом очувању и ревитализацији. 

Слично њему је и насље Црна Глава које би било повезано са осталим секторима 

скијалишта Предлогом Просторног плана, у туристичку понуду Копаоника.19  

 

10. ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ТУРИЗМА У НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ 

КОПАОНИК 
 

 

10.1. Примена индикатора одрживог туризма ЕУ на примеру НП 

Копаоник 

 
 Предности Копаоника у односу на остале високе планине Србије огледају се у 

мноштву климатских и морфолошких карактеристика али првенствено у повољном 

положају према најизразитијим дисперзивама домаће тражње ( Војводина и Београд) и 

најважнијим саобраћајним токовима у долинама Ибра, Западне Мораве, Јужне Мораве, 

као и у мотивски веома богатом и хетерогеном окружењу (бање и манастири), што пружа 

могућност комбиновања различитих садржаја и стварања комплексне туристичке понуде. 

 

- Сезонски карактер промета 
Велики природно-географски потенцијали, снажна материјална база изграђена у 

пределу Равног Копаоника и добра маркетиншка презентација на домаћем и 

иностраном тржишту, омогућили су велику реализацију туристичког промета. Свој 

рекордни туристички промет Копаоник је остварио у 1991. и 1992. години. У 

периоду јануар-јули 2008. године на Копаонику је остварено 292.940 ноћења, уз 

пораст од 2% у односу на исти период претходне године. Зимска сезона 2007/2008 

                                                             
19 Влада Републике Србије, Програм заштите и развоја НП Копаоник за 2009. год, Сл. Глас. Р.С, бр 15/2009 
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била је изузетно успешна и капацитети су били максимално попуњени уз високо 

учешће страних гостију у укупном промету. 

Зимски спортови чине основни тип туристичке понуде, по којој је Копаоник стекао 

репутацију туристичког центра међународног значаја, што је условило изразиту 

концентрацију промета у зимском делу године. На пример, у прва три месеца 

(јануар, фебруар и март) у 2007. години, остварено је близу 270 хиљада ноћења, 

односно 58,7% укупног обима промета. У летњој сезони (јул, август и септембар) 

остварено је 25% укупног броја ноћења на Копаонику. Са становниша критеријума 

ЕУ, овако неравномерна годишња дистрибуција промета указује на забрињавајући 

тренд у развоју туризма. 

Климатске прилике лети представљају ограничавајући фактор за развој туризма : 

период погодан за излетничка кретања је кратак, дневна колебања влажности 

ваздуха су велика, осунчаност у односу на подножје Копаоника је мала.. Остаје 

чињеница да Копаоник за сада није успео да изгради имиџ успешног и атрактивног 

летњег туристичког центра. 

 

- Однос ноћења и смештајних капацитета 
Према подацима из 2007. године, однос броја ноћења и смештајних капацитета         

( 453.330 : 12.400) а овај податак по тумачењима стручњака ЕУ указује на низак 

степен коришћења смештајних капацитета, у односу на 1991. годину када је био 

највиши и износио 156,2 што се тумачи као одрживи развој туризма. У тој години 

је дошло до енормног пораста броја домаћих посетилаца, који су се, услед ратних 

догађаја и распада СФРЈ преоријентисали на Копаоник као најатрактивнији домаћи 

центар зимског туризма. 

 

- Индикатори задовољства туриста 
2003. године је спроведено анкетирање које никада није објављено. Упитник на 

основу кога су анкетирани гости Копаоника је обиман, али су њиме искључиво 

обухваћена питања о квалитету услуга у ГЕНЕКС-овим објектима, као и 

рекреативним и инфраструктурним садржајима. Недостају питања о мишљењу 

посетилаца о Националном парку као целини, о степену очуваности животне 

средине и природних вредности, хигијени итд. Претпоставка је да су резултати 
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спроведене анкете показали да број туриста који жели да поново посети Коаоник 

прелази 50%, што по критеријумима ЕУ се може схватити као одржив развој – 

зелена зона. 

 

- Однос смештајних капацитета и броја локалног становништва 
Укупни смештајни капацитети у Националном парку износе 12.440 лежаја, а број 

стално настањених лица је око 1.600. Стављањем у однос ова два чиниоца долази 

се до пропорције 7.75 : 1, што би требало да се сматра за забрињавајућу сразмеру- 

црвена зона-, која говори о изузетно снажном утицају туризма на културни 

идентитет локалне заједнице, а сатурација простора НП Копаоник је са садашњих 

12. 400 изграђених лежаја, већ достигла енорман и ризичан ниво. 

 

- Интезитет туризма 
Број ноћења изражен у хиљадама и број локалних становника израженог у 

стотинама у 2007. години (453,3: 16), представља пропорцију 28,33:1, и указује да 

је културни идентитет локалне заједнице био под веома снажним притиском 

туристичке клијантеле. 

 

- Учешће туризма у локалном нето друштвеном производу 
Огромна већина туристичких капацитета НП Копаоник се налази на територији 

општине Рашка, локалитет Суво Рудиште са 8.400 лежаја, једне од најразвијенијих 

општина Србије, која се дуго налазила у самом врху по висини коришћења 

средстава из Фонда за неразвијене. У 2003. години, учешће туристичког промета 

оствареног на Копаонику у укупном туристичком промету општине Рашка, 

износило је 94%, када су у питању туристи, и 99%, када је реч о ноћењима. Учешће 

трговине, туризма и угоститељства у нето друштвеном производу општине Рашка 

је 22%. 

- Проценат туриста који не долазе посредтвом туроператора 
У другој половини осамдесетих година, ГЕНЕКС ХОТЕЛИ су преко 90% својих 

укупних капацитета продавали посредством иностраних и домаћих туроператора. 

Пословне везе се постепено обнављају деведесетих година прошлог века, о чему 
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сведоче поновни доласци организзованих туристичких група из Русије, Израела, 

Грчке, Велике Британије и Скандинавије. 

- Проценат земљишта на којем је изградња дозвољена али није 

остварена 
Нереализоване туристичке изградње нема јер 8000 лежаја је предвиђено, а 

изграђено је 8.400 на Сувом Рудишту. Овакво стање може се оценити алармантним, 

што је велики ризик за природу високих планинских предела. Предлог је 

редуковање површине предвиђене за изградњу и њена трансформација у зелене 

појасеве или зоне под посебном заштитом. 

 

- Коришћење и заузимање земљишта 
Национални парк Копаоник карактерише висок степен урбанизације и већина 

капацитета је неравномерно распоређена и сконцентрисана у локалитету Суво 

Рудиште. 

 

- Проценат туриста који не долазе приватним аутомобилом 
Успон моторизованог туризма био је најизраженији у периоду 1985-1990. године, 

када се процењује да је око 60-65% гостију на Копаоник долазило својим 

приватним колима и ова тенденција прати и садашњи период. Низ негативних 

последица настају по Национални парк: повећана количина издувних гасова, 

повишен ниво буке, угрожавање зелених површина услед непрописног паркирања. 

 

- Изградња и коришћење скијашке инфраструктуре 
Од укупно планираног капацитета од 9.870 једновремених скијаша, комплекс се са 

капацитетом од 7.250 једновремених скијаша наслања на основни сектор седмог 

алпског скијалишта ( са Панчићевог врха и Караман гребена према Сувом Рудишту 

и Јарму) са полазиштима 11 жичара. У склопу комплекса предвиђено је неколико 

полазишта/терминала нордијских ски-стаза у зимском периоду, и излетничких и 

планинарских стаза у летњем периоду. У наведеним секторима на подручју 

Просторног плана предвиђена је 81 жичара укупне дужине од око 103 км, са 

укупном висинском разликом од око 25.000 м у коридорима од укупно око 116ха. 
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На подручју Националног парка предвиђено је 60 жичара дужине око 66 км, а у 

заштитној зони 21 која би заузимала око 44.5 ха. Упоређујући укупну дужину 

жичара и број лежаја предвиђених Просторним планом НП Копаоник, 45.000 и 

14.000, добијамо повољну пропорцију – 3,2:1, која чак и у овом домену указује на 

одживи развој туризам. 

 
- Коефицијент локалног туристичког увећавања 

Услед непостојања математичке формуле за израчунавања веома битног 

индикатора, анализа се своди кроз однос туризма и комплементарних делатности 

које се могу укључити у туристичку понуду Копаоника. На територији 

Националног парка развојем туризма је инициран и низ других деланости,који 

раније није постојао. Изузев рударства и војне активности, све остале делатности 

су у функцији развоја туризма. Рударству, као и индустрији, није место у 

националним парковима и у директном су конфликту са циљевима равоја туризма 

и захтевима заштите природе. Са функционалног становишта, војна активност нема 

битнији негативан утицај на туризам, али војска је заузела простор око највишег 

врха Копаоника, на коме се налази споменик Јосифу Панчићу, чиме је смањена 

доступност овог атрактивног простора за туристичке посете. Посебни захтеви 

туризма иницирали су изградњу различитих врста саобраћајне инфраструктуре- 

жичаре, ски лифтови, пешачке сттазе, паркиралишта, ПТТ и радио везе и др. 

Зачуђује присутна инертност туристичке делатности на утицај сточарства, кога 

готово и нема на обронцима Копаоника, а где би се стимулативним економским 

мерама могле да се обезбеде знатне количине здраве и свеже хране која би се 

пласирала у туристичкој понуди Копаоника. 

 

- Остали индикатори стања животне средине 
Првенствено су посвећени деградацији шумских екосистема чија је вредност била 

један од главних разлога за проглашење Копаоника Националним парком. Услед 

непланираног и нерационалног коришћења извора дошло је до озбиљних промена у 

водним билансима. На основу свих показатеља, може се извући генералан 

закључак да се тазвој туризма у НП Копаоник не остварује у складу са принципима 

одрживог развоја. Остварни резултати не задовољавају критеријуме ЕУ у већини 
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случајева, јер туризам није усклађен са заштитом животне средине. Копаоник је 

проглашен за НП, и у њему се све дозвољене активности, укључујући и туризам, 

морају прилагодити заштити природе и капацитету простора. Високопланинска 

област чија доминантна туристичка вредност представља рекреативни екокомплекс 

веома је осетљива на спољне утицаје.  

Туризам и животна средина се не третирају на интегралан начин, између државних 

органа задужених за управљање ЈП-НП Копаоник и ГЕНЕКС хотела, као предузећа 

које је носилац туристичког развоја Копаоника, нису успостављени односи добре 

сарадње и координације активности у пракси. 

 

10. 2. Одрживи развој туризма Копаоника као туристичке дестинације 

 
 Под појмом одрживости туристичке дестинације, подразумева се њена способност 

да упоредо са тежњом за постизање конкурентности на туристичком тржишту, одржава 

квалитет својих природних, друштвених, културних и енвиронметнталних ресурса. 

Укупна одрживост туристичке дестинације је у непосредној вези са остваривањем 

равнотеже између типа и обима туристичких активности у дестинацији, а са друге стране,  

капацитета природних и створених ресурса.20 

 Величина такозваног носећег капацитета (керинг капацити) је кључно питање 

заштите животне средине и одрживи развој. 

 Носећи капацитет туристичке дестинације чине просторни, енвироментални, 

социо-културни, инфраструктурни и психолошки/перцептуални аспекти оружења у 

туризму. Овај капацитет се односи на максимално коришћење сваке туристичке 

дестинације без изазивања негативних последица по ресурсе, смањивања задовољства 

туриста, или изазивања супротних ефеката у односу на локално становништво, друштво, 

привреду, културу једне области. Светска туристичка организација, дала је основне 

принципе за одрживи развој туризма, што представља једну од основа за предлог развоја 

туризма овог простора. Ова организација је дала иницијалну листу, комплексних, односно 

                                                             
20 Попеску Ј. Менаџмент туристичке дестинације 5, скрипта, ФТХМ, Универзитет Сингидунум, 
Београд 
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идеалних индикатора помоћу којих би се на најпоузданији начин пратили и вредновали 

сви аспекти одрживог развоја туризма.  

 
 За регију Копаоник потребни су  савремени приступи проблемског, интегралног и 

континуалног планирања одрживог развоја, са тежиштем на проблему заштите и 

културолошког коришћења природних добара највишег ранга ( Национални парк). Овај 

проблем разматран је интегрално, у међузависности са развојем туризма и 

комплементарних активности, развојем становништва, постојећих насеља, садржаја јавних 

служби и другим развојним факторима подручја, у контексту развоја шире регије и три 

општине ( Рашка, Брус и Лепосавић). 

  

 Да би се дугорочно спровела конкурентност и одрживост туристичке дестинације 

Копаоник са посебним освртом на Национални парк и његове заштитне зоне, по групи 

аутора која је припремала пројекат за нови Плански пројекат Националног парка 

Копаоник, посебну пажњу треба обратити на : 

  
 „ Неспровођење донетих планских докумената и одступање од планских решења са 

драстичним пробијањем капацитета на појединим локалитетима и одсуство било 

каквог развоја на другим планираним локалитетима ( посебно у подпланинским 

селима ); непланска изградња нових објеката на локалитетима који нису предвиђени за 

изградњу; драстично заостајање уређења  и опремања грађевинског земљишта у 

односу на супраструктуру; атмосферска канализација и саобраћајница; препуштање 

управљања јавним објектима водовода, канализација и трафостаница на Сувом 

Рудишту и Сребрнцу са озбиљним последицама слабог одржавања постојећих система: 

 

 Непостојање програма и значајнијих активности уређења предела и 

презентације природних и антропогених културних добара на подручју самог 

Националног парка и његове заштитне зоне, 

 Интерно угрожавање природе али и природних вредности НП Копаоник, на 

релативно малим урбаним површинама, али са знатним последицама, посебно 

на Сувом Рудишту, и у викенд насељу Лисине/ Чајетина на самом ободу НП, а 

делом и у Брзећу у заштитном делу парка. 
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 Запостављеност културне баштине Националног парка и његове заштитне зоне, 

без заштите од антопогеног деловања и спонтаног пропадања, без значајнијих 

резултата ревитализације и презентације, 

 одсуство јединствене туристичке понуде Националног парка Копаоник и 

његове заштитне зоне, одсуство контроле квалитета, информационог и 

мониторинг система, специфираних норматива и стандарда, 

субстандардност понуде ( нарочито у шпиц сезони), угроженост природних 

претпоставки туризма ( земљишта од ерозије због неодржавања педолошког 

покривача и тавне вегетације алпских ски-стаза, вода и ваздуха због 

нерегулисаног саобраћаја, непланске и непримерене изградње и надоградње, 

нерешених питања отпадних вода и друго, 

 урожавање шума константним биотичким и абиотичким факторима, 

штеточинама и пожарима, недовољне активности и финансије на заштити, неги 

и подизању шума, запуштеност шумских путева, недовољно контролисана 

сеча, одсуство сарадње ЈП НП и ЈП „Србијашуме“ са власницима приватних 

шума и осталим локалним становништвом, 

 општа економска и аграрна политика запостављања сточарства као основе 

планинске пољопривреде, уситњен земљишни посед на сиромашнијем 

планинском пределу, руинираност пољопривредних објеката, непостојање 

сарадње са субјектима туристичког развоја ради пласмана производа, домаће 

радиности у туризму и друго, 

 продаја приватницима државног земљишта напуштеног рудника и друштвеног 

задружног земљишта на територији Националног парка и омогућавање продаје 

пољопривредног земљиштан за нелегално претварање у грађевинско земљиште 

у заштититној зони..21 

 

 Остваривање партнерства између кључних актера- партнера-учесника у одрживом 

развоју туризма је веома битан предуслов успешности тога процеса на свакој дестинацији. 

Као главни учесници, могу бити издвојени: јавни сектор (локални органи власти, 

                                                             
21 Влада Републике Србије, Програм заштите и развоја НП Копаоник за 2009. год, Сл. Глас. Р.С, бр 15/2009 
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парадржавни органи), туристичка привреда, различити облици асоцијације 

(професионална удружења, невладине организације, јавне или индустријске групе и 

слично), локална заједница (староседеочко становништво).  

 Правилно одређивање мета и улоге сваког од наведеног учесника/актера и 

усклађивање међусобних односа је кључно за постизање одрживости развоја у оквиру 

туристичке дестинације. Туристичка дестинација је логично место сусрета свих учесника  

у процесу одрживог развоја туризма јер је подручје међусобног прожимања активности. 

 Одрживост туристичке дестинације, по правилу, односно према дефиницији је 

њена способност да упоредо са тежњом за постизање конкурентности на тржишту, 

одржава квалитет својих природних, душтвених, културних и амбијенталних ресурса. 

 

10. 3.  Положај туристичке дестинације Копаоник у регионалним и 

европским оквирима 

 
 Туризам Србије данас није у стању да одговори савременим захтевима 

међународног туристичког тржишта. У последње три деценије, српски туристички 

производи су се обликовали спонтано , за потребе домаћег тржишта, и нису се развијали у 

складу са растућим захтевима туристичког потрошача. 

 

 Међутим, управо на основу промене кључних фактора успеха у глобалној 

туристичкој индустрији, Србија данас има шансу да искористи своју почетну позицију, 

обликује међународну конкурентну туристичку понудуи оствари значајне туристичке 

резултате у туристичком сектору. 

 Због тога се последњих година у Србији све већа пажња посвећује туризму као 

једном од кључних праваца општег привредног и друштвеног развоја и прелази се из 

спонатног у планирани развој туризма са јасном туристичком визијом. Главни туристички 

производи Србије су (осим најважнијег планинског центра Копаоника а самим тим 

целокупног НП и његове заштитне зоне) : бање и климатска лечилишта, градски центри, 

планинске дестинације и догађаји. Притом планински центи Србије учествују са 20% 

учешћа у укупним туристичким доласцима и са 26% учешћа у укупним туристичким 
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ноћењима Републике Србије при чему највећи проценат отпада на Копаоник а затим на 

планине: Златибор, Дивчибаре и Тару.22 

 

 У посматраној 2005. години која је била повољна за планински туризам, на 

Копаонику је остварено : 

 

 Регистровано је 85,2 хиљада туристичких долазака и 375,5 хиљада туристичких 

ноћења, што је представљало 21,3% од укупног броја долазака и 21,7% од укупног 

броја ноћења у односу на све туристичке центре у Србији, 

 Просечна дужина боравка је била 4 дана, 

 Те године 2005, учешће Копаоника у целокупном туристичком промету Републике 

Србије износила је 4,3% у укупном броју долазака и 5,8% у броју ноћења. 

 

 

11. ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ У НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ 

КОПАОНИК 

 

11.1.  Проблеми и приоритети имплементације Просторног плана 

 
 Непоштовање и неспровођење просторних, урбанистичких и других планова, као и 

одсуство душтвено-политичких и економских услуга њихову примену, представљају 

главне узроке проблема заштите и развоја Националних паркова и природних подручја. И 

поред могућих недостатака у садржају и методама израде, просторни и други планови не 

могу бити узрочници наведених проблема, као што не могу ни да их реше својим 

евидовањем, ако се не испуне одговарајући општи друштвени услови. 

 Сукоб интереса и надлежности бројних субјеката на подручју НП и његове 

заштитне зоне, представљају главни и ограничавајући фактор управљања заштитом и 

развојем НП. Проблем повећава и непрецизна и нефункционална подела управних 

надлежности и недовољна сарадња између надлежности министарстава, различитих 

                                                             
22 Милијић С., Стратегија развоја планинских подручја Србије, Докторска дисертација, Географски 
факултет, Београд, 2005. 
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републичких институција и надлежних јавних предузећа ( у домену урбанизма и изградње, 

заштите животне средине, културе, спорта..), локалних самоуправа и месних заједница 

обухваћених општина Рашка, Брус, Лепосавић и ЈП „Национални парк Копаоник“. 

Недостаје и решеност надлежних огана републичке управе да се регулишу наведени 

сукоби и јасно разграниче надлежности. 

 
 Непостојање јединственог носиоца туристичког rазвоја ( „Генекс Копаоник“ је 

1986. године  напустио ту улогу, уз сагласност општина и надлежних републичких 

инстанци), сукоб интереса код истовременог газдовања скијалиштем као јавним добром и 

комерцијалним хотелским капацитетима од стране профитно заинтересованог предузећа, 

доминација шумара у структури запослених у ЈП „Национални парк Копаоник“, 

непостојање лиценци ни стандарда за обављање делатности у ТЦ и НП, запостављеност 

служби за развој у туризму, само још доприносе отежаном развоју Копаоника као 

туристичке дестинације. Скијалиштем сада управља ЈП „Скијалишта Србије“, док 

развојем туризма и даље нико не управља. То може да постане акутан проблем по 

окончању приватизације смештајних капацитета у ТЦ Копаоник и да доведе у питање 

стечену позицију на туристичком тржишту.  

 
 Предлогом просторног плана подручја посебне намене НП Копаоник, 

предвиђене су активности које би у највећој мери допринеле комплетирању и унапређењу 

целогодишње туристичке понуде, интензивирању њеног коришћења у складу са 

очекиваним захтевима иностраног и домаћег тржишта и значајним повећањем социо-

економских ефеката туристичке привреде, уз максимално очивање непроценљивих 

природних и културних вредности.  

 Документ садржи полазне основе пројекта, стратешке циљеве, анализу главних 

карактеристика туристичких центара, процену ресурса, дефиницију дестинације, 

инвентаризацију природних вредности, процену будућих смештајних капацитета (у 

главним туристичким подцентрима, секундарним центрима и приватном сектору), мере за 

заштиту животне средине, дугорочни план изградње супраструктуре и комуналне 

инфраструктуре, као и предлог законских оквира и будућих политика.  
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 Уколико би се остварио планиран развој, очекивани ефекти би били: 

 Остварен одрживи развој, а самим тим загарантован успех на дужи период, 

 Очувани основни природни ресурси који би били основа за целогодишњу 

туристичку понуду, 

 Достизање европског нивоа понуде и организације туризма (боља смештајна 

понуда, унапређена супраструктура и комунална инфраструктура), 

 Достизање пројектоване годишње зараде од високопланинског туризма, 

 Нова радна места, допунски или алтернативни извори прихода локалног 

становништва, 

 Развој локалне политике стимулисања развоја туризма, 

 Развој целе регије, и што је јако битно, повратне миграције становништва из 

урбаних целина у планинску регију, 

 Висок буџетски инпут, поправљање за сада негативног односа извоз-увоз, 

 Препознатљивост у међународним оквирима. 

 План даје одговор на потенцијалне изворе финансирања за планиране инвестиције, 

али и имплицитна је претпоставка да постоји интерес приватног сектора да улаже у 

предвиђене инвестиције. Осим тога, предвиђено је да се већи део инвестиција финансира 

из средстава буџета Републике Србије и локалних заједница, што може представљати 

веома дугорочан процес, јер реконструкција инфраструктуре, смештајних капацитета, као 

и санација и изградња путева захтева значајна средства, барем у почетном периоду.  

 

 Иако су полазне основе и стратешки циљеви усмерени на одрживи туризам на 

темељу заштите природе, фокус предложених инвестиција је на развоју Копаоника као 

скијашког центра. Иако потражња скијања у Европи стагнира, једини сегмент тржишта 

где је потражња у порасту је управо источна и југоисточна Европа, што Копаонику даје 

велику шансу за добро позиционирање на тржишту. Проблем који се може јавити је 

претензија туриста из ових области да скијају у познатим алпским центрима. 

 

 Још један од могућих проблема је изражена депопулација становника овог 

подручја. Младих такорећи нема, степен образовања је на веома ниском нивоу а 

могућности за њихов повратак су минималне. Туризам у планинским подручјима треба да 

буде део интегралног руралног и регионалног развоја и да се базира на амбицијама, 
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циљевима и могућностима локалног становништва. Туризам није магично решење за све 

проблеме тих подручја, али може да допринесе развоју подручја и комплементарних 

активности. Треба интензивирати рурални развој који је један од главних приоритета 

Европске Уније. Према директивама ЕУ, бићемо у обавези да доносимо и спроводимо 

програме интегралног руралног развоја на свим нивоима управљања, који подразумева 

инфраструктурално опремање руралног подручја и развој активности за запошљавање 

локалног становништва. Средства за ову намену се већ издвајају из Буџета РС, а 

предвиђена су и ИПА предприступним инструментом. 

 
 
 

11. 2. Светска искуства у имплементацији одрживог туризма планинских 
центара 

 
 У овом делу рада указује се на неке од добрих примера који могу да се користе за 

унапређење управљања одрживим развојем на подручју планинских туристичких центара.  

 
 Швајцарска  

 
 Град Цермат, који се налази у подножју Матерхорна, има 5.500 становника који 

зими нарасту на 16.000 заједно са туристима. Град је затворен за аутомобиле још од 1966. 

Пиватни транспорт се завршава на 5 км од града у  Ташу, где мали аутобуси иду сваких 20 

минута. Цермат је потпуно одустао од покушаја, који су уобичајени у већини градова- 

туристичких центара, да изгради довољно путева и остале инфраструктуре за кола како би 

олакшао предвиђени развој. Новац намењен у те сврхе на располагању је за неке друге 

потребе заједнице. Главни разлог због којих је Цермат затворио своје подручје за кола 

јесте тај што је константовано да би растући саобраћај имао веома негативне ефекте на 

квалитет живота. Остали центри у Швајцарској који су затворени за аутомобиле су Риги, 

Ридерлап, Сас-Фе, Стос и Венген. (www.zermatt.ch).  

 Швајцарска влада дефинисала је стратегију развоја планинских регија и обезбедила 

финансијска средства у посебном националном фонду за развојне програме, побољшање 

квалитета живота планинских локалних заједница и за одрживо коришћење и заштиту 

ресурса. 
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 Аустрија  
 

 У Аустрији је формирана управа за одрживи развој Националног парка Хохе 

Тауерн у Источним Алпима, којој су пренете поједине надлежности локалног и 

националног нивоа управљања. Заједно са локалним туристичким бироима, општинама и 

приватним секторима, управа Националног парка је формирала заједнички буџет намењен 

развоју овог подручја. Највише пажње је поклоњено заштити природних вредности и 

решавању проблема редуковања и измештања фреквентног саобрачаја и одвођења 

отпадних вода . 23 

 

 Сједињене америчке државе 
 Ски центри користе огромне количине енергије. Аспен Ски Компанија, на пример, 

која угости преко милион скијаша годишње на четири планине и два хотела троши велику 

количину струје годишње. Већи део ове струје се производи употребом угља, што ствара 

значајно загађење, долази до киселих киша и регионалних магла. Коришћењем струје 

такође долази до ефекта стаклене баште. Ради смањења утицаја од коришћења енергије, 

Аспен Ски Компанија користи комбинацију ефикасног коришћења и куповину обновљиве 

енергије. Компанија купује 5 % струје из обновљивих ресурса и плаћа премије локалном 

објекту који производи струју од ветра. Пројекти ефикасног коришћења укључују 

„зелену“ зграду, осветљење и модификацију компресора. Аспен Ски Компанија је члан 

Чикашке Климатске берзе,правно обавезујућег, добровољног програма трговине емисијом 

гасова, и обавезала се да ће смањити емисију својих гасова за 10% до 2010. године. 

Штавише, АСЦ је укључена у политичко заступање и лобирање у конгресу за доношење 

федералног закона о обновљивој енергији, а помаже да се исти закон донесе и на нивоу 

државе Колорадо. Политичко заступање је можда и најважнија ствар коју АСЦ ради по 

питању климе, јер када би скијашка индустрија елиминисала своје штетне емисије, ски 

центри би и даље били угрожени све док и остатак света не смањи своје емисије гасова. 

 

 

 
                                                             
23 Максин-Мићић М., Туризам и простор, Универзитет Сингидунум, Факултет за туристички и 
хотелијерски менџмент, 2007. 
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 Словенија 
 

 На подручју Логарске долине 1992. године општина је основала парк природе. 

Управљање парком уступљено је фирми коју су основали власници земљишта-сељаци и 

угоститељи. Приходом од продаје карата за улазак у парк, фирма финансира развој и 

одржавање инфраструктуре. Поред тога, захваљујући Европским програмима 

финансирања, реализован је пројекат изградње уређаја за пречишћавање отпадних вода и 

постројења за грејање на биомасу. Због њиховог успеха, планира се проширење парка на 

читаве Камнишко Савињске Алпе. 

 Долина Трента у Триглавском националном парку у осамдесетим годинама је била 

демографски најугроженија регија у Словенији са мање 300 људи и само неколико 

младих породица. Због те ситуације дошло је до формирања групе за развој Тренте уз 

заједнички напор Националног парка, општине и владе. Око 1990. године, формирани 

су развојна кооператива и туристичко друштво, кроз које су становници почели да 

управљају властитим развојем. Данас долина има више од 300 кревета, који су пуни у 

летњој сезони, када су пуни и кампови. Све младе породице имају неки вид посла, а 

почиње и досељавање млађе радне снаге из других крајева.  

 

 Француска 
 

 Развој планинског центра Тињ у Француској, остварен је кроз неколико фаза 

планирања и управљања. У првој фази, локалне заједнице су се самостално организовале 

на стварању услова за развој туризма, да би већ у фази иницијалног развоја и државне 

помоћи био донет план уређења подручја, започета изградња путева и система жичара, 

основана компанија за развој скијалишта. Фаза сарадње регионалних и локалних власти и 

других субјеката на развоју окончана је због неспремности локалне заједнице да управља 

скијалиштем. Фазу интензивног развоја до 1993. године, прати изградња система жичара, 

оријентација ка целогодишњој туристичкој понуди у простору и добијање организације 

зимских олимпијских игара. До 1999. године, трајала је фаза интегралне заштите и развоја, 

коју одликује изградња жупчасте железнице, паркинга на улазу у скијалиште, 

комплетирање система жичара и др. Године 2003., започета је фаза репланирања центра, 

која подразумева подизање стандарда и нивоа услуга, развој и модификацију рекреативне 



Одрживи развој туризма у Националном парку Копаоник 

 

60 

 

инфраструктуре, изградњу опреме за вештачки снег, изградњу скијалишких пролаза, као и 

нових видова летње и зимске понуде у простору. 24 

 

 
11. 3. Кључни актери - улоге и активности у циљу одрживог развоја 

  
 

 Туризам спада под надлежност низа републичких органа, укључујући 

министарства за економију, саобраћај, трговину, екологију.. Сви ови органи имају задатак 

да доприносе развоју туристичке заједнице. Уређење и коришћење простора Националног 

парка Копаоник усмерава се на основу Просторног плана подручја посебне намене из 

1989. године и одговарајућих урбанистичких основа. Надзор над спровођењем Закона и 

Плана, као и бригу о коришћењу природних богатстава и добра националног парка, 

његовој заштити и унапређењу, врши Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ у 

оквиру надлежности Министарства за заштиту животне средине и недлежности 

Министарства за капиталне инвестиције у погледу планирања и изградње. Општине Рашка 

и Брус имају ингеренције над грађевинским земљиштем у НП и над одговарајућим 

површинама заштитне зоне НП, док је управа општине Лепосавић задужена само за 

заштитну зону на својој територији. 

 Због недостатка јединственог система управљања и неусаглашености рада 

наведених институција, али и републичких органа, Национални парк Копаоник је иложен 

бројним негативним утицајима чије последице нарушавају атрактивности подручја и 

инфраструктурну функционалност. Тако, на пример, важећим Планом је у насељу Лисина 

предвиђен улаз у скијалиште Суво Рудиште за кориснике овог насеља и одређени број 

излетника. Због непланске изградње заузет је простор за улаз у скијалиште, па данас 

Лисина није повезана са системом скијалишта. 

 Подстицање развоја туристичке дестинације, повећање степена искоришћености 

туристичких капацитета, постизање већих социо-економских ефеката, повратак 

становника у ове крајеве, као и дугорочно очување природног потенцијала, у највећој 

                                                             
24 Максин-Мићић М., Туризам и простор, Универзитет Сингидунум, Факултет за туристички и 
хотелијерски менџмент, 2007. 
 



Одрживи развој туризма у Националном парку Копаоник 

 

61 

 

мери треба да стимулише републички ниво управљања и локална заједница удруженим 

снагама, кроз различите програме. 

 Веома су важне активности на промоцији и ставрању разноврсније туристичке 

понуде кроз заједничко деловање поменутих министарстава, туристичких организација, 

туристичке привреде, невладиног сектора, јавних предузећа, у првом реду за едукацију 

кадрова и обезбеђивање средстава за реализацију развијних пројеката. Управљање 

развојем, као дугорочан процес, не може се поједноставити и препустити само једном 

субјекту – носиоцу развоја. Решење се мора тражити у ефикасној координацији функција 

свих надлежних субјеката развоја. 

 Остваривање координације интереса, захтева ефикасан систем организовања 

обавеза и надлежности представника републике и локалне самоуправе у заједничком 

управљању јавним функцијама туристичког центра Копаоник. Формирање новог 

институционално-организационог модела управљања развојем, захтева, између осталог, 

прилагођавање закона из области планирања и уређења простора, грађевинског земљишта, 

локалне самоуправе, комуналних делатности и др, у смислу преноса овлашћења са 

општина на организацију која управља у име државе и интереса Туристичког центра 

Копаоник.25  

 

 Према децентрализованом систему управљања, управа Националног парка (јавно 

предузеће, агенција) требало би да располаже основним инструментима контролног 

система који подразумевају сагласност за градњу и употребну дозволу, али и решење за 

обуставу радова и рушење, сагласност на програме уређења грађевинског земљишта на 

подручју НП и његове заштитне зоне, дозволе и забране за обављање активности и 

коришћења природних ресурса и сл. Неопходно би било установити инструменте 

контроле нижег од стране вишег нивоа управљања, ради решавања сукоба интереса и 

неизвршења обавеза из надлежности. Осим тога, у сарадњи са републичким ресорсним 

органима, управа и локални ниво управљања, би требало да иницирају увођење 

стимулативних мера за инвестиције у заштитној зони Националног парка у развој 

пољопривредне производње, туризма и комплементарних делатности. То би у првом реду 

                                                             
25 Милијић С., Стратегија развоја планинских подручја Србије, Докторска дисертација, Географски 
факултет, Београд, 2005.  
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биле кредитне и пореске олакшице за изградњу туристичких и стамбених капацитета, 

комуналне инфраструктуре, објеката јавних служби и друго.26  

 Извори финансирања могу бити : накнаде и таксе за коришћење природних 

ресурса, накнаде од закупа јавног земљишта у државном власништву, цене услуге 

презентације природних вредности, средства из програма и фондова ресорсних органа, 

агенција, јавних предузећа и друго, средства од дела пореског прихода оствареном на 

подручју НП Копаоник, кредитна средства банака и средства из програма европских 

комисија и донација. 

 

 У  циљу координације активности у доношењу и спровођењу планских одлука и 

програма, могао би бити организован савет који би чинили представници свих нивоа 

управљања и различитих асоцијација (локалног становништва, туристичких и 

производних субјеката и корисника Националног парка Копаоник). Ради информисања, 

пружања стручне помоћи и едукације локалног становништва у заштитној зони НП и 

окружењу, била би оформљена комисија за развој појединих активности, коју би чиниле 

управа Националног парка, туристичке производне асоцијације, локално становништво и 

невладине организације. Могући су и добровољни аранжмани између асоцијација 

корисника, туристичких производних субјеката и невладиних организација са обухваћеног 

подручја, уз посредовање управе. Овакви аранжмани бавили би се утврђивањем норми 

понашања у обављању активности, временског зонинга простора и слично.27  

 

 

 Поред наведених, у надлежности управе Националног парка Копаоник, биле 

би и следеће активности: 

 

• Успостављање система сталног мониторинга свих параметра квалитета животне 

средине у НП (земљишта, воде и ваздуха, по европским стандардима за оваква 

заштићена природна добра). 
                                                             
26 Максин-Мићић М., Митровић С., О компензацијама на подручјима са природним ресурсима и 
вредностима, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд, 2002. 
 
27 Исто,21 
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• Преиспитивање висине надокнаде за комерцијално коришћење простора и 

природе НП Копаоник, ради обезбеђивања већих прихода за заштиту НП и 

компензација локалном становништву за ограничења у производњи на 

приватном земљишту у Националном парку. 

• Израда катастра загађивача природе и животне среедине у НП и његовој 

заштитној зони. 

• Стављање у функцију информативно-контролних пунктова на улазима у НП и 

строга контрола промета људи, роба и сировина. 

• Израда и реализација Програма за санацију и ревитализацију НП Копаоник, 

првенствено у санацији последица НАТО бомбардовања (уклањање 

експлозивних средстава и рушевина, санација и обнова оштећених објеката, тла 

и вегетације). 

• Захтеви за израду процене утицаја на природу и животну средину свих 

планираних активности, посебно каналисања и пречишћавања отпадних вода, 

саобраћаја, туристичке инфраструктуре у простору, изградња туристичке 

супаструктуре, водоснабдевање, грејања, сакупљања отпада и друго. 

 

 Агенција или организација за развој туризма била би задужена за: 
 

  Развој туристичке понуде (подстицање и развој нових облика понуде, стварања 

понуде у самој дестинацији, усклађивање норми, стандарда и цена услуга према врстама 

понуде, одобравање дозвола за конкретне видове понуда, контроле и квалитета). 

  Формулисање основне идеје и стратегије конкурентности у дестинацији     ( 

учешће у доношењу циљева развоја туризма, анализа текуће конкурентске ситуације 

дестинације, давање савета и примена иновативног имиџа), 

  Маркетиншке активности (израда стратегија маркетинга дестинације, израда 

презентације туристичке понуде, стварање и брига о имиџу дестинације и зашититном 

знаку, формирање и одржавање базе података о туризму и развој информатичке слућбе 

ради анализе туристичке тражње за туристичким производом Копаоника, контроле 

долазака, боравка, и одлазака гостију, као и могућности тренутног реаговања на 

отклањање примедби и недостатака), 
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  Заступање интереса ( лобирање за интересе туризма пред институцијама и 

јавношћу). Агенција би имала контролу над радом мањих агенција за развој туризма које 

би своје активности обављале у околним центрима ( Гоч, Врњачка Бања и друге). Локалне 

агенције би могле бити у приватном сектору а од резултата из годишњег извештаја 

зависио би њихов даљи ангажман. 

 

11.4.  Мониторинг у циљу одрживог развоја 

 
 Заштита ретких и угрожених врста флоре и фауне 

Појединачним пројектима дефинисаће се конкретни послови и задаци за 2013. годину 

(узимајући у обзир планирана дугорочна истраживања и праћење стања у овој области). 

 

а) Наставак детерминације станишта и праћења стања биљних и животињских 

врста које ће бити предлог за листу НАТУРА 2000. 

• Наставак активности на детерминација станишта Sempervivum и Jovibarba 

(чуваркуће). 

• Реализација пројекта активне заштите врста Aegolius funereus (гаћаста кукумавка) и 

Strix uralensis (уралска сова). 

• Детерминација станишта гуштера и лептира 

Резултати рада ће се користити за еколошку мрежу НАТУРА 2000, као и за 

предузимање конкретних послова ради унапређења стања датих станишта и биљних и 

животињских врста. 

 

б) Детерминација станишта и праћење стања стеноендемичних и трајно 

заштићених врста флоре и фауне 

• Мониторинг стеноендемичних врста Cardamine pancicii, Sempervivum 

kopaonikensis и Viola kopaonikensis. 

• Мониторинг линцуре (Gentiana lutea) и упоређивање са почетним стањем које је 

утврћено у предходном периоду. 

• Мониторинг рунолиста (Leontopodium alpinum) 

• Мониторинг врсте Сури орао (Aquila hrisaetos) 



Одрживи развој туризма у Националном парку Копаоник 

 

65 

 

• Мониторинг некрофагих врста птица на експерименталном хранилишту. Тренутно се 

разматра могућност премештања хранилишта на бољу локацију која би била трајно 

решење. Овоје део пројекта Завода за заштиту природе Србије, који се ради за читаву 

територију Србије . 

ц) Обнављање ознака спољних граница Националног парка и посебно заштићених 

делова подручја. 

• Наставак активности на окончању послова на обележавању спољних граница 

Националног парка као и разграничење граница према приватним власницима. 

• Oбнављање граница режима заштите I степена унутар НП у дужини од 8 км у три 

локалитета. 

 

11.5. Еко-менаџмент системи и Агенда 21  

 
 Концепција еколошког менаџмента садржи се у задуживању производа свим 

еколошким ефектима које он узрокује у животној средини у свим фазама животног 

циклуса. 

 

1) Израда нових Основа газдовања шумама за све четири газдинске јединице: 

„Барска река“ „Самоковска река“, „Гобељска река“ и „Брзећка река“. 

Прикупљање теренских података за ГЈ „ Гобељска река“ и ГЈ „ Брзећка река“, обрада 

истих и добијање сагласности од ресорних Министарастава. 

 

2) Израда Програма газдовања приватним шумама 

Иницирање предлога за израду Програма газдовања приватним шумама. Прикупљање 

теренских података, обрада истих и доношење програма од стране Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривереде. 

 

3) Газдовање шумама 

Спроводиће се све мере на санитарно - узгојним и другим радовима који су предвиђени 

Годишњим планом газдовања државним шумама за 2013. годину. 
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Табела 4.  Планирани радови на гајењу шума 

Ред.бр Вид рада Површина у ха 

1. Попуњавање природно обновљених 
састојина 

10,50 
 

2. Прве прореде у шумским засадима 50 
 

Извор: www.raska-turizam.rs 

 

 

4) Праћење оштећености шума на подручју Националног парка Копаоник према 

међународном програму за праћење утицаја загађења ваздуха на шуме ICP Forest 

(биоиндикацијске тачке нивоа I и II). 

5) Aктивности на заштити и коришћењу споредних шумских производа 

Биће спроведене мере предвиђене Годишњим програмом заштите и коришћења споредних 

шумских производа са приоритетом заштите следећих врста: 

• Боровница 
• Клека 
• Јестиве гљиве, 
• Лековито биље. 
 

 ISO 14001:2004  је најпознатији стандард односно серије, зато што дозвољава 

екстремну верификацију екоменаџмент система компаније која примењује овај систем. На 

основу испуњености стандарда ISO 14001 добија се сертификат који се односи на 

предузеће/организацију у целини, а не на појединачне производе. Према овом стандарду 

сертификује се тип управљања у предузећу, а не његова производња, тј производи.28 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                             
28 Agenda 21 – “Principles for Sustainable Development in the Travel and Tourism 
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12. СВОТ АНАЛИЗА НП КОПАОНИК 
 
 

 СВОТ (SWOT) анализа је незаобилазан и често кључни корак у изради сваке 

стратегије. Она је основа за успостављање дугорочне стратегије развоја. Њен развој је 

заснован и гради се на информацијама које добијамо из основне/ситуационе анализе и 

циљева који су обухваћени анализом : Снаге (Strenghts) i Слабости (Weaknesses) , 

Могућности (Opportunities) и Претње (Threats).  

 СВОТ анализа истиче снаге које се могу надоградити; слабости које треба имати у 

виду, и ако је могуће превазићи их, шансе на које се може утицати, те претње које је 

потребно минимизирати. 

Табела 5. СВОТ анализа НП Копаоник29 
 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 
• повољан географски положај • велике миграције становништва 
• области са недирнутом природом • неконкурентност домаћег производа 
• традиција и историјска баштина • недовољан прилив инвестиција 
• богатство у питким водама • предимензионирана туристичка 

изградња 
• пашњаци и ливаде као значајан ресурс 

за развој сточарства 
• проблеми у инфраструктури руралних 

средина 
• модеран и развијен здравствени центар • недостатак савремених технологија за 

одрђиво коришћење ресурса 
• велико богатство шума • неповезаност привредних делатности 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 
• чланство у ЕУ • недовољна свест о заш. жив. средине 
• регионализација и ново позиционирање • опасност од еколошког загађења 
• сарадња са привредницима из околине • неуједначен развој у окружењу 
• комплементарност природних и 

људских ресурса на рег. нивоу 
• проблем државног власништва над 

грађевинским земљиштем 
• урбанизације села  • слаб прилив капитала 
• сарадња на регионалним 

инфраструктурним пројектима 
• неспремност локалне привреде за 

усвајање нових стандарда у пословању 

 
 

                                                             
29 Јанковић М. и Татић Б. (1985), Прилог просторном и урбаном планирању Копаоника, 
Заштита природе бр. 38, Београд 
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13. ЗАКЉУЧАК 
 

 

 Због повољне климе, геоморфолошке разноврсности, богатства хидролошким 

ресурсима и биодиверзитетом, цео Национални парк Копаоник са својим заштитним 

зонама је изузетно погодан за развој туризма. Имајући у виду да је по својим мотивима и 

активностима најмање природној средини и да може да оствари највеће економске и 

социјалне ефекте у односу на све остале присутне и потенцијалне активности, на подручју 

Националног парка највећу предност за развој има управо одрживи туризам. 

 

 Поштовање основних принципа одрживог развоја захтевају испуњење три услова: 

 

1. Еколошку подобности, у смислу развоја туризма о комплементарних делатности које 

се могу реализовати и у подручјима са изузетним природним вредностима, 

2. Економска исплативост, у смислу инвестиција и активне заштите планинског 

подручја ос дела прихода од развоја туризма, 

3. Социјална прихватљивост, у поглесу заштите локалних интереса, побољшавања 

услова живота и рада, укључивањем локалног становништва у туристичку понуду и 

заштиту природе. 

 

 Туризам као фактор одрживог развоја треба истовремено да штити природно 

наслеђе (екосистеме и биодиверзитет), односно, као корисник треба да доприноси 

његовом унапређењу, а не деградацији. Туризам има велику могућност да донесе 

економски напредак и унапреди животну средину у овој дестинацији. Лоше планиан и 

вожен туризам може нанети штету управо оним ресурсима на којима је заснован. Из истог 

разлога се мора лимитирати развој одређених активности које неповољно утичу на 

одрживи развој у овој области, али се и усмерити ка постепеном развоју квалитета и 

квантитета услуга на бази локалних ресурса и капитала. 

 Одлике понуде Туристичког Центра Копаоник су у њеној разједињености која се 

огледа у недостатку јединственог туристичког производа, наступа на тржишту, 

заједничког решавања питања заштите и коришћења природе, у доминантној оријентацији 
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на зимску-скијашку сезону, без одговарајуће летње понуде и занемаривању презентације 

вредности Националног парка и окружења у оквиру микса и туристичког производа. 

 

. Осим три хотела више категорије, у једном развијеном подцентру Суво Рудиште, 

доминирају запуштени хотели и одмаралишта, а непланска градња је увелико узела маха у 

насељу Лисина и Циганска река. Садржаји спорта и рекреације су недовољни. 

Неусклађеност туристичко рекреативне инфраструктуре је на незадовољавајућем нивоу, 

како у погледу заштите природне средине, тако и у погледу функционалности. 

Запостављена је понуда еколошког, културно-историјског, сеоског, здравственог и других 

видова туризма. 

 Развој примарних туристичких центара Јарам, Сребрнац и Рендара са свим 

пратећим садржајима (комунални и спортско-рекреативни садржаји, јавне службе..), 

опремање насеља у заштитној зони Националног парка и ван ње, комуналном 

инфраструктуром и садржајима јавних  служби, сервиса, рекреације и спорта, њихово 

повезивање са окружењем, међусобно и са Националним парком и друмским и шинским 

саобраћајницама и жичарама, уз проширење асортимана понуде и организованог 

маркетинга, уз очување природне средине и културноисторијског наследства, допринело 

би остварењу целогодишње туристичке понуде, као и искоришћености капацитета од 

минимум 240 дана годишње. Укључивање села и сеоских домаћинстава у обједињену 

туристичку понуду ТЦ Копаоник кроз различите видове компензације (пример насеље 

Брзеће), омогућило би запошљавање и едукацију локалног становништва, унапређење 

локалне пољопривреде, организовање прераде и плалокалних производа и услуга на 

интерном и екстерном тржишту, формирање приватних сеоских пољопривредно-

туристичких задруга/удружења као субјеката развоја са актуелним програмима 

ангажовања активног становништва, различите видове финансијске помоћи ( кредитне, 

олакшице у пореској политици) од стране Републике, јавних предузећа, општина, 

комерцијалних субјектата и друго, за производњу хране и формирање понуде сеоско-

планинског туризма.  

 Остваривање планских одлука и одрживог туризма мора се решавати међусобним 

усклађивањем закона и разграничењем надлежности у управљању коришћењем простора 

и квалитетом природне средине и управљању развојем туризма на подручју Националног 

парка Копаоник и његове заштитне зоне. Тиме би се момогућила репродукција капитала 
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уложеног у развој туризма у циљу остваривања оптималних профитних, социо-

економских  и еколошких ефеката. Истовремено би се постигао бољи квалитет 

туристичког производа, квалитет искуства посетилаца и допринос заштити природе. 

  

 Суштина развоја одрживог туризма јесте у томе да се очува или достигне висок 

ниво квалитета околине, у овом случају на територији Националног парка Копаоник и 

његових заштитних зона, али да се истовремено нуди динамичко искуство туристичке 

дестинације. Позитиван утисак који туристи понесу са собом, предствља гаранцију да ће 

се вратити и у будуће и да ће своја искуства поделити са пријатељима, што представља 

најбољу рекламу за дестинацију. 
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