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Увод  
 

Са својим природним и створеним вредностима Подриње се намеће као 

посебна и заокружена туристичка целина. Основна група туристичких 

вредности везана је за хидрографске особености река и језера, затим је ту 

атрактивност околног пејзажа, која се заснива на рељефној разноликости и на 

широком спектру комбиновања различитих флористичких елемената и 

вегетацијских облика. Чврста подлога је и у културно-историјском наслеђу. 

Планирање коришћења туристичког потенцијала данас представља 

приоритет у процесу доношења просторних планова на посматраном подручју. 

Скоро свака од општина Подриња има усвојен Просторни план о количини, 

размештају и коришћењу туристичког потенцијала на рационалној, одрживој 

основи, јер је то основа будућег развоја. 

Даљи привредни и туристички развој Подриња зависиће од успешности 

спровођења усвојених стратегија о одрживом развоју и управљању туристичким 

потенцијалима.  

Предмет овог рада јесу туристички потенцијали, односно туризам на 

простору Подриња. Сагледавање квалитативних  и  квантитативних  аспеката  

свих  облика  туризма у Подрињу,  односно,  туристичка кретања  мотивисана 

природним и антропогеним туристичким вредностима  и  њихов  значај  за  

развој туризма овог простора. 

Концепција рада Туризам Подриња – стање и перспективе је  замишљена  

тако  да  пружи  одговор  на  многа  питања  везана  за  туристичка  кретања 

људи на  посматраној  територији. 

Циљ рада је свеобухватно представљање потенцијала које овај регион 

нуди са становишта туристичке валоризације и повећања туристичког промета 

на овом простору са истовременим обазиром на еколошки капацитет простора и 

брига о националним парковима и резерватима природе на овом подручју. 

Треба приказати основне проблеме, са којима се сусрећу општине 

Подриња и приказати тренутно стање и недостатке у одрживом коришћењу 

туристичких потенцијала. Темељна  валоризација потенцијала Подриња  могла  

би  постати окосница  развоја  туризма,  како  у  границама Србије, тако и у 

ширем региону. 

У раду су представљене основне хипотезе на којима се базира развој 

туризма Подриња: географски положај, рељеф, климатске одлике, хидролошке 

одлике, најважније антропогене туристичке вредности, материјална база, SWOT 

анализа, приоритетни туристички производи и могућности развоја туризма. 

 

* За велику помоћ у изради овог рада, захваљујем се свом ментору 

проф. др Ранку Драговићу!.  
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АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ПОДРИЊА 
 

I. Туристичко-географски положај 

1. Географски положај 
  

Подриње се простире између 43°20'59'' φN 18°50'01'' λE и 44°53′33″ φN 

19°21′12″ λE (http://www.geomreze.rgz.gov.rs/). Обухвата простор од настанка 

реке Дрине код Шћепан Поља, на граници Црне Горе и БиХ, до ушћа Дрине у 

Саву код Сремске Раче у Србији. 

По географском положају, Подриње заузима централно место западног 

дела Балканског полуострва, односно предеоне целине источне Босне и 

Херцеговине и западне Србије. Обухвата општине Фоча, Горажде, Чајниче, 

Рудо, Рогатица, Вишеград, Бајина Башта, Сребреница, Братунац, Љубовија, 

Зворник, Мали Зворник, Лозница, Бијељина и Богатић. 

 

Карта 1. Положај Подриња 

 
 

Према извору: Стојков, Б., Ђорђевић, А. 2004. 

http://www.geomreze.rgz.gov.rs/
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2. Туристички положај 
 

Туристички положај Подриња је релативно повољан с обзиром да овде 

не пролазе главни комуникативни правци. Међутим, у новије време вешти 

грађевинари успели су да пробију путеве, пруге и подигну мостове кроз некада 

непроходне терене, те Подриње данас има доста повољнији положај. Налази се 

на раскрсници путева који повезују Београд и Војводину са Црном Гором и 

приморјем, и простор централне, јужне, југоисточне и источне Србије са 

простором БиХ и Црне Горе (Ивановић М., 2013).  

Градови у Подрињу су повезани са неколико попречних и уздужних 

путева који чине Подриње лако приступачним. Из Сарајева ка Дрини воде 

путеви долином Жељезнице, затим према Горажду, као и преко Романије ка 

Гласинцу, Вишеграду, Јадру и Дрињачи. Из Дубровника, преко превоја 

Чемерно, воде путеви у долину Сутјеске, а из ове у долину Дрине. То је 

саобраћајница која спаја крајње различите просторе и има вишеструк значај. Из 

долине Неретве води пут који се између Трескавице и Лелије спушта у 

Подриње. Подриње низводно од Зворника је широко отворено на све четири 

стране, па су ту најфреквентнији саобраћајни правци ка Лозници, Шапцу, 

Београду, Војводини и Централној Србији (Ивановић М., 2013). 

Удаљеност од аутопута Е-75 (до 200 km) који повезује Централну и 

Северну Европу са Источном и Јужном, као и релативно велика удаљеност од 

међународних  аеродромa  у   окружењу (аеродром Никола  Тесла  у   Београду  

и  Константин  Велики  у   Нишу (Србија),  Аеродром  Подгорица (Црна  Гора),  

Међународни  аеродроми  Тузла  и  Сарајево (Федерација  БиХ),  Аеродром 

Бања Лука (Република Српска) и Зрачна лука Осијек (Хрватска), указују на слаб 

међународни промет туриста умањујући туристички значај Подриња. 

 

II. Природне туристичке вредности 
  

 Комплексне природне туристичке вредности Подриња најбоље се 

валоризују анализом геоморфолошких, климатских, хидрографских и 

биогеографских туристичких елемената. Пажња је посвећена планинама на 

којима постоје повољни услови за развој туризма. Језера, реке, бање, кањони, 

клисуре, шуме погодују спортско-рекреативном, купалишном, риболовном, 

наутичком, бањском, излетничком и ловном туризму. Њихова 

полифункционалност је основа за синтезно проучавање простора Подриња. Два 

национална парка, парк природе и природни резервати су доказ да је ово 

простор очуване природе, ретких биљних и животињских врста, посебних 

морфолошких, геолошких и хидролошких карактеристика. 
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1. Рељеф Подриња 
 

 Рељеф Подриња је разнолик. Најзаступљеније су планине средње и 

планине ниже висине. Северни део Подриња представљен је равничарско 

брежуљкастим подручјем Мачве и Семберије. 

Од југа ка северу смењују се следеће планине: Маглић (2.386 m), 

Зеленгора (2014 m), Лелија (2032 m), Јахорина (1.910 m) и Љубишња (2238 m) у 

јужном делу Подриња; затим Јавор (1.537 m), Звијезда (1.675 m), Тара (1.544 m), 

Јагодња (939 m) и Борања (730 m) у средњем Подрињу; Мајевица (915 m), 

Гучево (779 m) и Цер у северном Подрињу. Северни део Подриња прелази у 

Панонско-посавску низију. У северном Подрињу се налазе и 2 мање регије: 

Азбуковица (долина Љубовађе), Јадар (долина Јадра). У појасу планина средње 

висине, река Дрина се пробија између планинских венаца и ту се у њеној долини 

смењују дубоке и дугачке клисуре са мањим проширењима, која се обично 

налазе око ушћа њених притока. Најдуже клисуре су Међеђанска, код ушћа 

Лима, између Горажда и Вишеграда, која је дугачка 26 km и дубока преко 700 m 

и Клотијевачка, пре језера Перућац, дугачка 38 km и дубока до 1.000 m 

(http://www.drina-reka.com/drina_index.html).  

 

1.1. Планине као туристичка вредност Подриња 
 

 Међу геоморфолошким туристичким вредностима Подриња издвајају се 

планине. Посебно су значајне планине национални паркови и оне које прелазе 

2.000 метара надморске висине, па су на њима изграђени ски лифотви, терени за 

скијање и многобројни смештајни објекти. 

 Јужну границу Подриња представља национални парк Сутјеска кога 

уоквирују планински венци Зеленгоре и Лелије на западу и северозападу, а 

јужно, на самој граници са Црном Гором, налазе се Маглић, Волујак и Власуља.  

Народна скупштина Босне и Херцеговине, 1962. године прогласила је 

подручје Сутјеске за национални парк. Површина ширег подручја Парка 

заузима 53.703 ha и 1.434 ha строгог природног резервата Перућица (Кићовић 

Д., и др., 2008). Прашума Перућица одликује се туристичком привлачношћу и 

значајем за науку и едукацију, културу и савремену екологију. 

Национални Парк Сутјеска је најразноврснији комплекс екосистема на 

простору БиХ и један од најразноврснијих на просторима југоисточне Европе. 

Цело подручје Парка одликује изузетна лепота и разноликост пејзажа - од 

питомих долина, густих шумских комплекса, планинских пашњака до високих 

планинских венаца. Уз веома повољне климатске одлике, пружа идеалне услове 

за спорт и рекреацију. Географски положај и структура парка нуде изванредан 

туристички потенцијал за развијање масовних посета туриста. Парк је добро 

саобраћајно повезан са Црногорским проморјем и Хрватском, а изванредан 

пејзаж и културно-историјски споменици (споменик у Долини хероја на 

http://www.drina-reka.com/drina_index.html
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Тјентишту, симбол Битке на Сутјесци; те Спомен кућа битке на Сутјесци) добар 

су предуслов за развијање транзитног и излетничког туризма. 

Јахорина  се налази у југоисточном делу Босне и Херцеговине и припада 

Динарском планинском систему. Изванредна конфигурација терена, погодна 

клима, 20 километара стаза за алпске дисциплине као и благе падине (Рајска 

долина) уврстиле су ову планину међу најлепше и најпознатије ски центре. Пет 

главних носилаца позиционирања Јахорине према Туристичком мастер плану 

су:  

• Савремени, универзални и олимпијски туристички производи за зимски 

период, 

• Туристички производи намењени породицама (лети и зими), 

• Семинари и конференције, 

• Планински wellness, 

• Забава и рекреација (лети и зими). 

 Златар се налази између Бистрице и Увца на северу и истоку и 

Милешевке и Лима на југу и западу. Главни планински венац Златара пружа се 

правцем NW-SE на површини од 108 km² (Јовичић Ж., 1971). “Највиши врхови 

Златара (Голо брдо 1626 m, Руњева глава 1412 m, Мала Мерица 1517 m и 

Велика Мерица 1475 m) издижу се са планинске висоравни у облику гребена“ 

(Драговић Р., и др., 2009). 

Шуме Златара имају велики биоклиматски значај. Златар се налази у 

средње-висинској планинској климатској зони и убраја се у ваздушне бање 

Србије. Клима на Златару погодује развоју здравственог туризма (Драговић Р., и 

др., 2009). Дужина трајања снежног покривача је од 80 до 120 дана годишње, 

што је омогућило изградњу терена за скијање и ски лифта. 

Именом ове планине речене су све лепоте. Одликују је мирисне ливаде, 

бистра језера окружена оморикама и брезама, бескрајни видици, спој 

медитеранске и планинске климе, те је погодна за развој спортско-рекреативног, 

излетничког, здравственог, ловног и сеоског туризма. Пре свега Златар је 

изузетно место за превенцију, лечење и рехабилитацију оболелих од 

кардиоваскулатних обољења и поремећаја артеријског притиска, као и за 

побољшање вида и опште опуштање (http://www.zlatar.org.rs/zlatar.htm). Села на 

северним и севеоисточним падинама Златара садрже оптималне предуслове за 

рекреацију и боравак. Са источних падина пружа се поглед на Сјеничко језеро, 

брану и хидроелектрану „Увац“, као комплементарну вредност екотуризма 

Златара (Драговић Р., и др., 2009). 

Планина Тара налази се у западној Србији, у северозападном делу 

оивичена дубоким кањоном реке Дрине, док се огранци спуштају ка долини 

реке Ђетиње, где се ослања на огранке Златибора.  

Тара заузима  површину од 183 km². Дужина Таре је 50 km, а ширина 22 

km и има просечну надморску висину од 1200 m. Највиши врх је Козји рид са 

1591 m (http://www.tara-planina.com/tara.html).Тара је проглашена за Национални 

http://www.zlatar.org.rs/zlatar.htm
http://www.tara-planina.com/tara.html
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парк 1981. године, обухвата површину од 22.000 хектара и налази се на 

територији општина Бајина Башта и Ужице. Бројни су разлози зашто је Тара 

проглашена националним парком: очувани шумски комплекси, планински 

рељеф са умереном надморском висином, погодни терени за зимске спортове, 

посебно у рејону Предовог крста, благотворна клима, присуство Панчићеве 

оморике и велика разоврсност биљног и животињског света. С обзиром на 

наведено, Тара је еколошки сачувана дестинација. Она је рекреативна и 

одморишна дестинација која нуди туристичке производе и услуге кроз 

креативну интерпретацију интегралног простора. У свом природном и руралном 

окружењу, према Мастер плану развоја туризма са пословним планом за 

планину Тару и њено окружење, посебно развија следеће туристичке производе:  

 рекреацију и релаксацију у величанственом природном окружењу, 

 одмор, активности и заједнички породични доживљај, 

 пословни туризам, 

 планински wellness / здравље, 

 рурални туризам. 

 
Слика 1. Планина Тара и река Дрина 

Фото: В. Мијаиловић 

Златибор се простире у југозападном делу Србије на површини од 1015 

km². Захвата веће делове простране Старовлашке висоравни. Пружа се правцем 

NW-SE од изворишта Камишне реке до Муртенице на дужини од око 55 km. 

Правцем SW-NE на дужини од око 25 km Златибор је испресецан раседним 

линијама. Северне падине (Груда) експониране су према долини Ђетиње, а 

јужне према Доброселичкој реци, десној притоци Увца“ (Драговић Р., и др., 

2009). Златиборску висораван, чија надморска висина износи око 1000 m, 

окружују планински венци: Торник (1.496 m), Чигота (1.422 m), Кобиља глава 

(1.178 m), Градина (1.177 m) и други. 

Планина Златибор погодује развоју и зимског и летњег рекреативног 

планинског туризма. Према Мастер плану туристичке дестинације Златибор-
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Златар, зимски одмор се састоји од следећих активности: алпско скијање, 

сноубординг, нордијско и телемарк скијање, санкање и др; а летњи одмор се 

састоји од: планинарења, пешачења, активности у природи, „sun & lake“ летњих 

програма (купање, сунчање, wellness), брдски бициклизам, параглајдинг, водени 

спортови, јахање, голф. Значајне туристичке производе чине и рурални туризам 

(агротуризам, екотуризам, и остали комбиновани облици туризма посебних 

интереса – фестивали,  продаја сувенира и пољопривредних производа); 

здравствени туризам; пословни туризам (пословна путовања, конвенције, 

пословни сајмови); догађаји (културне прославе, забава, спортска такмичења, 

образовање и наука и др.). За екотуризам је значајно да туристи могу да уживају 

у сеоском амбијенту или да сами учествују у свакодневним активностима 

локалног становништва (сакупљање сена, исхрана домаћих животиња, 

припремање домаће хране, прикупљање лековитог биља и ливадског воћа). Села 

на обронцима Златибора која су задржала традиционални начин живота и 

гостопримљивост, могу се валоризовати за потребе развоја екотуризма 

(Драговић Р., и др., 2009). 

Мокра гора је смештена између планина Таре и Златибора. На њу се 

надовезује Шаргански превој, који према северу чини природну спону са 

највишим врхом Таре, а према југу са Златибором.  

Парк природе „Шарган – Мокра гора“ обухвата површину од 10.813 

хектара на којој су успостављени режими заштите I, II и III степена. Коридорни 

положај између југоисточне и западне Европе, добра саобраћајна повезаност,  

раскошна природа, обиље термоминералних вода, бајковито етно-село 

Дрвенград на Мећавнику, скијалиште на Иверу, Шарганска осмица, аутентично 

етно-наслеђе, традиционални производи и гостољубивост мештана, 

представљају потенцијал на којем се у Парку природе „Шарган - Мокра Гора" 

заснивају различити облици туризма. У последње време најразвијенији је 

транзитни, излетнички, конгресни и спортско-рекреативни туризам. Међутим, 

ово подручје поседује вредности и потенцијале за интензивнији развој и других 

видова туризма: еколошког, сеоског, здравственог, културно-манифестационог, 

научно-образовног и алтернативног (http://www.parkprirodemokragora.org). 

Јавор је планина од значаја за развој екотуризма, због природне средине, 

климатских и биогеографских вредности. Јавор се протеже североисточном 

границом општине Нова Варош у дужини од 16 km. Надморска висина Јавора се 

креће између 1300 и 1350 метара. Јавор је окружен висовима са свих страна, 

међу којима је на западном делу и Василин врх (1.519 m), који је највиши врх 

Јавора, испод кога се налази споменик мајору Илићу - јунаку Јаворског рата, а 

одмах до њега је и Јанков врх (1.492 m). Јавор је планина која на релативно 

малом простору поседује знатан број различитих природних и антропогених 

туристичких вредности. Благи терени са ливадском вегетацијом погодни су за 

зимске спортове и летњу рекреацију, а многобројни извори и поточићи бистре 

http://www.parkprirodemokragora.org/
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воде, ливаде, пашњаци, проплананци и шуме делују освежавајуће и погодно за 

одмор и опоравак (http://www.zlatar.org.rs/javor.htm). 

Планина Цер се на северу спушта у Мачву и Посавину, на западу у 

Подриње, на истоку у долину Колубаре, на југу у котлине и долине Јадра и 

горње Колубаре које га одвајају од ваљевско-подрињских планина. Цер има 

изразито добре услове за развој екотуризма. Разноврстан рељеф са прекрасним 

видиковцима природне реткости, повољни биоклиматски услови, шумски 

комплекси, средњовековна утврђења, културно-историјски споменици, богата 

флора и фауна, очувана рурална средина, традиције и обичаји локалног 

становништва су фактори који до сада нису били довољно валоризовани у 

стратегији развоја туризма (Грчић М., Грчић Љ., 2003). 

 Планина Цер има туристичке ресурсе за развој не само традиционалних 

облика туризма и рекреације (пешачки, стационарни, ловни, спортски и други) 

него и за развој нових видова као што су: екотуризам, викенд туризам, сеоски 

туризам, специјализован научни туризам, етнотуризам и слично.  

 

1.2. Речне долине 

 

Долина Дрине. У просеку Дрина није дубока река, али има места где је 

дубина завидна. Корито је различите величине, у просеку је широка 50-60 

метара, негде се сузи на око 20 метара, а најшира је испод Бајине Баште и 

Љубовије, до 200 метара. Горњи ток Дрине дуг је 92 километра и простире се од 

Шћепан Поља до Вишеграда. На простору од Горажда до Вишеграда Дрина 

протиче кроз Међеђанску клисуру. Средњи део тока Дрине је дуг 163 

километара. Он обухвата кањон Дрине, дубок до 1000 метара, између планина 

Тара и Звијезда, где је данас акумулационо језеро ХЕ Бајина Башта 

(http://www.infocentarsrbije.com/reka-drina). На потезу од Вишеграда до Зворника 

река често мења правац. Између Вишеграда и Бајине Баште је Клотијевачка 

клисура. До Зворника има још клисурастих терена, позната је Зворничка 

клисура. Низводно од Зворника, Дрина има карактеристике равничарских река 

(меандри, мртваје, природне бране, промене корита).  

Долина Лима. Долина Лима, од Добракова, где је граница са Црном 

Гором, припада типу сложених долина. У пограничном делу између Србије и 

Црне Горе, река Лим тече кроз Добровачку или Куманичку клисуру. Овај сектор 

карактеришу благе и широке долинске стране. Са десне долинске стране 

постепено се издиже Пештерска висораван. У овом делу долине Лима истичу се 

три широке котлине: бродаревска, жупско-ивањска и пријепољско-залушка. 

Низводно од Пријепољско-залушке котлине и ушћа Милешевке, до Прибоја и 

ушћа у Дрину, Лим тече нормалном речном долином са мање стрмим обалама 

(Драговић Р., 2004). 

Долина Сутјеске. Река Сутјеска тече кроз уску и дубоку долину, и кроз  

клисуру чије се стране дижу до 1.000 метара изнад реке. 

http://www.zlatar.org.rs/javor.htm
http://www.infocentarsrbije.com/reka-drina
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Долина Увца. Долина Увца припада типу композитних долина која се са 

долином Лима спаја на граници са Босном и Херцеговином северозападно од 

Прибоја (Драговић Р., 2004). Посебна вредност кањонских делова долине су 

бројни укљештени меандри који изгледају као лавиринт. 

Долина Рзава. Река Рзав до свог ушћа у Дрину, у Вишеграду, пролази 

кроз доста клисура и кањона. 

Долина Ћехотине. Река Ћехотина у горњем току протиче кроз уску и 

дубоку клисурасту долину, а потом улази у Пљеваљску котлину, а у доњем току 

поново тече кроз дубоку долину (http://dusa-

krajine.com/forum/showthread.php?tid=818). 

Долина Јање. Одликује се претежно кањонским деловима. 

Долина Јадра. Све до ушћа Сирдијске реке има уску долину, без 

проширења и одлике планинског тока. Низводно се смењују ерозивна 

проширења и клисураста сужења, а у свом доњем току има одлике равничарске 

реке. Територија Јадра располаже значајним водним потенцијалима: 

површинским, подземним и термоминералним. Они су основа за развој 

спортова на води, купалишта, риболова, спорско-рекреативног, излетничког и 

здравственог туризма (Гајић М., Вујадиновић С., 2010).  

 

2. Климатске одлике  
 

Клима представља значајан природни услов који садржи одређене 

погодности или ограничења за туризам. У првом случају она представља 

туристички ресурс, а у другом лимитирајући фактор развоја. Од вредности 

климатских елемената и карактера климе зависи трајање туристичке сезоне. 

Климатске прилике у Подрињу условљене су његовим меридијанским 

простирањем. Овај простор је издужен у правцу север-југ и у том правцу 

опадају надморске висине, те је климатски режим различит. 

Простор Подриња до Вишеграда је под утицајем медитеранске климе. 

Подриње од Вишеграда до Зворника је под утицајем умерено-континенталне 

климе, а низводно од Зворника, под утицајем је континенталне климе. Ове 

промене најбоље се запажају у годишњој количини падавина. Средње планине 

примају око 1.500 mm, а ниске, од 800 до 1.000 mm атмосферског талога. 

Годишње количине падавина равномерно расту од Шћепан Поља, где најсувљи 

месец добија 4,2% укупне годишње количине падавина, до Лознице, где је 

просек виши и износи 7,1%. Посматрано у целини, Подриње у просеку годишње 

прима 1.030 mm падавина и одликује се богатим речним токовима (Гавриловић 

Љ., 2005-а). Падавине су од значаја за постанак и одржавање хидрографских 

објеката, њихове димензије, водни биланс, процес карстификације, развој 

ерозије и друге процесе, који на себи својствен начин утичу на туризам на 

рекама и језерима.  

http://dusa-krajine.com/forum/showthread.php?tid=818
http://dusa-krajine.com/forum/showthread.php?tid=818
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Национални парк Сутјеска се налази у прелазној климатској зони. Под 

утицајем је умерено континенталне климе, са севера, и медитеранске, са југа, 

тако да овде преовладава модификована планинска клима. Летње температуре 

су доста високе а падавина је мало, иако снег зна да падне и у септембру и 

октобру (Кићовић Д., и др., 2008). 

Вишеград и околина имају одлике умерено континенталне климе, са 

извесним карактеристикама планинске климе, под утицајем суседног вишег 

рељефа. Лета на подручју Вишеграда су доста топлија него у околним местима. 

Разлог за то јесте чињеница да се Вишеград (324 m надморске висине) налази на 

доста нижој надморској висини од околине, те да је у котлини, заштићен од 

директног утицаја и продора оштрих, хладних ваздушних маса. 

Средња температура лета је око 20°C што показује да је клима лети 

веома пријатна за одмор и рекреацију, а средња температура зиме је око 0°C 

што је такође повољна клима за боравак туриста. 

Вишеград има и правилну годишњу расподелу падавина. Снежни 

покривач на подручју Вишеграда се појављује од новембра до марта. Он се 

задржава у просеку 48 дана годишње. Клима на подручју Вишеграда не 

представља неки ограничавајући фактор за посету туриста. Посета је могућа 

преко целе године. 

Општа особеност планинских дестинација у средњем Подрињу је да се 

циркулација ваздуха, влага, облачност и падавински режим разликује од 

равнице на северу. Различитост климатских елемената Златибора – Златара од 

других делова Србије се огледа и у погледу ваздушног притиска. Генерално, 

ваздушни притисак у планинским пределима је нижи него у равницама. На 

пример, просечне годишње вредности ваздушног притиска на Златибору су 

898,8 mb, у Сјеници су 899,5 mb, насупрот Малом Зворнику где је просечна 

годишња вредност ваздушног притиска 1003,8 mb. Имајући у виду да је 

атмосферски притисак на Златибору изузетно повољан, да је цео централни 

плато, својим географским положајем, заклоњен од удара хладних ваздушних 

маса, боравак на овој планини повољно утиче на побољшање крвне слике, пре 

свега на пораст процента хемоглобина у крви и повећања броја црвених крвних 

зрнаца. На основу тих закључака, Златибор је проглашен терапијским подручјем 

за сва акутна и хронична обољења, респираторних органа, штитасте жлезде и 

анемије свих облика (Мастер план туристичке дестинације Златибор – Златар, 

2007).  

Просечне годишње температуре ваздуха, на планинама средњих висина, 

су углавном изнад 5°C. Златибор се одликује релативно топлијим летима и 

умеренијим зимама, што је условљено географским положајем и топографским 

карактеристикама. На Златибору средња температура летњих месеци прелази 

14°C, а у августу и 17°C. Наведени климатски услови и обележја указују да 

постоје изузетни услови за развој здравственог и спортско-рекреативног 

туризма. 
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Табела 1. Распоред падавина, 2005-2012. 

Извор: Метеоролошки годишњаци 2005-2012. РХМЗ Србије, http://www.hidmet.gov.rs/, 2.9.2013. 
Клима Златара је субпланинска и нешто је повољнија у односу на 

златиборску. Има свежа лета и благе зиме. Јесен је топлија од пролећа. Средња 

годишња температура ваздуха износи 7,4°С. Релативна влажност ваздуха је 

75%, а магле и ветрови су ретки. Захваљујући густим четинарским и брезовим 

шумама погодан је за превенцију, лечење и рехабилитацију оболелих од кардио-

васкуларних обољења, поремећаја артеријског притиска и побољшање вида. 

Будућност развоја туризма Златибора и Златара лежи у принципима екотуризма 

и биоклиматским специфичностима (Драговић Р., и др., 2009). 

Котлине, које су са свих страна окружене планинама, имају специфичну 

климу. Лети температура ваздуха је у њима виша него на околним планинама, 

пролеће почиње раније, јесени су топлије и дуже трају, падавине се у већој мери 

излучују у виду кише, а годишње количине су мање. 

Једна од највиших котлина у Подрињу је Сјеничка котлина. Њено дно је 

на 1.000 m н.в., док је уоквирују планине чије су висине преко 1.500 m – Јавор, 

Голија, Гиљева, Озрен и Јадовник. Због тога она има оштру континенталну 

климу, која у вишем јужном делу прелази у субпланинску. Осим велике 

надморске висине, оголићеност терена и отвореност према свим ваздушним 

струјањима су разлози што је Сјеница (1.015 m) најхладнија метеоролошка 

станица у Србији. Просечна зимска температура ваздуха је испод -3°C 

(јануарска -5°C) и ретки су зимски дани са температуром преко 0°C. Лета су 

врло свежа, са средњом температуром нижом од 15°C (јулска 15,3°C). Просечна 

годишња температура у Сјеници износи само 6,1°C (Гавриловић Љ., 2005-а). 

Апсолутни минимум од -39°C забележен је 2006. године. Негативан утицај 

температуре ваздуха запажа се на развиће биљних култура, нарочито се запажа 

на Пештерској висоравни, где вегетациони циклус касни у односу на ниже 

делове Сјеничког краја. Због касних пролећних и раних јесењих мразева и мале 

суме активних температура, у овом крају не постоје услови за гајење пшенице. 

Међутим, климатски услови, односно температурне суме пружају могућност за 

гајење ражи, јечма и посебно кромпира, по чему је Сјенички крај познат широм 

Србије (сјенички кромпир). „Климатска обележја утичу на то да је сточарство са 

аспекта регионалног развоја најперспективнија привредна грана у Сјеничком 

крају. Плувиометријски режим, температуре ваздуха, педолошка основа и други 

природни фактори условили су да ливаде и пашњаци имају доминантно место у 

структури површина. У таквим климатским условима и на тој основи, 

Станица 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Сјеница 893,9 764,6 792,8 661,8 771,4 788,2 597,4 652,8 

Златибор 1173,3 1145,7 1057,5 910,8 1278,6 1118,6 835,7 841,1 

Лозница 1026,6 919,2 877,9 792,8 956,6 1099,3 542,6 752,8 

http://www.hidmet.gov.rs/
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становништво Сјеничког краја базира своје активности и делатности, односно 

живи од сточарства“ (Шабић Д., Павловић М., 2004). 

Заклоњена планинама и њиховим огранцима од хладних северних и 

источних ветрова, Лозница са околином представља својеврсну оазу жупног 

климата, по којем се приметно разликује од поднебља суседних предела. Наиме, 

лета су у Лозници нешто мање топла, а зиме мање хладне него у околним 

општинама. Отворена према западу и северозападу и тиме изложена претежно 

влажним ваздушним струјама, Лозница добија и нешто већу количину падавина 

у односу на околне територије. Зато је биљни свет у њој раскошнији, водотоци 

су већи и постојањији, а извори бројнији и снажнији. Средња годишња 

температура ваздуха у Лозници је 11°C, стварно трајање сунчевог сјаја 

(ефективна инсолација) износи годишње просечно 2.041 часова, у просеку се 

годишње излучи 800- 1000 mm падавина, а честина ветра је релативно мала – 

282%о (ЛЕАП града Лозница). С обзиром на показатеље може се климат 

Лознице и њене околине окарактерисати као веома погодан за развој туризма  

Климатске разноликости у Подрињу зависе од надморске висине, правца 

пружања планина, изложености ваздушним масама. Различита инсолација, 

температуре ваздуха, облачност, количина и врсте падавина условљавају бројна 

туристичка кретања. Туристичка понуда је разноврсна и треба је истицати у 

средствима пропаганде. 

 

3. Хидрографске одлике 
 

Географску и хидролошку особеност Подриња чине реке и бројна и 

разноврсна природна језера и савремене акумулације. 

Хидролошке вредности у Подрињу основа су више врста туризма и 

саобраћаја у функцији туризма. Воде дају физиономију простору и најчешће су 

поливалентне и самосталне туристичке вредности, јер имају више својстава 

привлачности. Допуњују се геоморфолошким, климатским и биогеографским 

вредностима. 

 

3.1.  Реке  

 

Реке су најраспрострањеније туристичке вредности, али туристичку   

атрактивност добијају захваљујући особинама воде и на могућностима за  

купање, спортовима на води, риболову, акумулацијама за туристичке сврхе и 

активностима на обалама. 

На рекама које припадају Подрињу наглашена је рекреативна вредност. 

Дрина са својим притокама се одликује естетским, знаменитим и куриозитетним 

својствима које дефинишу туристичку привлачност. 

Дрина настаје спајањем двеју црногорских река – Таре и Пиве, које се 

састају код Шћенан Поља. У Саву се улива код Сремске Раче дајући јој 
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просечно 395 m³ воде у секунди. Тече на дужини од 346 km, углавном у 

меридијанском правцу – од југа ка северу, од чега 220 km представља границу 

између Србије и Босне и Херцеговине (Гавриловић Љ., 2005-б).  

Дрина је највећа притока Саве по површини слива као и по дужини тока 

и количини воде. По водним снагама Дрина је на првом месту на Балканском 

полуострву. Дрина  је  река  са  низом  атрибута  привлачности, међу  којима  се  

истичу:  чиста  вода, композитна  долина,  богатство  рибом,  могућности 

сплаварења  и  кајакарења (Дринска  регата),  богатство  културно-историјских  

споменика, те погодује развоју речног туризма, излетничког, културног и 

манифестационог туризма уз развијен спортски риболов. 

 
Слика 2. Место настанка Дрине – Пива је лева, а Тара десна саставница. 

Извор: http://www.voders.org/index.php/sliv-drine, 15.9.2013 г. 

Дрина није пловна река, јер се већим делом тока пробија кроз планинске 

венце Динарида. И поред тога, пловидба је у прошлости представља 

традиционално занимање становништва у долини Дрине. Сплаварење дрвне 

грађе и транспорт робе зворничким лађама су све до средине ХХ века имали 

велики значај у трговини између планинских области на југу и равничарских на 

северу. Данашњи саобраћај на Дрини има искључиво туристичку и спортско-

риболовну функцију. Реком у сезони рафтинга и туристичких регата плове 

гумени чамци, риболовачки чамци, глисери и спортска пловила. Трагова 

традиционалне пловидбе више нема и одржавају се само у сећању старијих 

људи, који су сведоци прошлих времена и некадашњег начина живота у 

Подрињу (Голић Р., 2010). 

Сутјеска је врло брза планинска река. Извире на падинама Волујка, 

дугачка је 35 km, а слив јој захвата површину од 312 km². Њена клисураста 

долина усечена је између Волујка и Маглића, на истоку, и Зеленгоре и 

Трескавице, на западу. У њој се налазе само два мања проширења – Чемерно и 

Тјентиште. Између њих је 6 km дуг кањон Просјечаница (Гавриловић Љ., 2005-

б).  Река Сутјеска тече кроз узану дубоку кањонску долину, великим делом 

пошумљену, али и тешко проходну. Богата је рибом, највише пастрмком и 

липљаном, и представља прави рај за спортски риболов.  
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Ћехотина је по величини трећа река у сливу Дрине, иза Лима и Таре. 

Тече на дужини од 125 km и има површину слива 1.327 km². Извире на 

падинама Стожера на 1.380 m. Долина је углавном клисураста, местимично 

кањонска, а једина већа проширења су Пљеваљска котлина, у средњем, и 

Фочанска котлина у најнижем низводном делу тока. Притоке су кратке 

планинске реке и међу њима највеће су Брезница и Јустица, са десне, и 

Везичница, Володер и Скакавац, са леве стране (Гавриловић Љ., 2005-б). 

Ћехотина је за сада искоришћена само у сврху појединачних рафтинг 

такмичења. Изузимајући излетнике, који у летњој сезони радо кампују на њеним 

обалама узводно од Фоче, ова река је туристички потпуно неискоришћена. 

У Међеђанској клисури Дрини са десне стране притиче њена највећа 

притока Лим. 

 Лим је хидрографски најзначајнија црногорска река. Истиче из Плавског 

језера на Проклетијама мада његов изворишни дeо чине реке Вруја (10 km) и 

Грнчар (8 km), које се спајају код Гусиња и чине Ључу, која се улива у Плавско 

језеро. Лим се на почетку тока креће споро са ширином корита око 20, а 

дубином преко 2 m. Река наизменично тече кроз клисуре и котлине. Пре 

Андријевице у Лим се уливају Муринска река и Злоречица са леве стране, а са 

десне Ђуричка река, Рженичка, Величка и Комарача. Од Андријевице до Берана 

Лим прима са леве стране Краштицу, Требичку, Шеваринску реку и Бистрицу а 

са десне стране Шекуларску и Калуђерску реку. Од Берана до Бијелог Поља у 

Лим се уливају са леве стране Брзава и Љубовиђа, а са десне Дапсићка и 

Љешница. Од Бијелог Поља до Добракова са леве стране се улива Бјелопољска 

Љешница, а са десне Бјелопољска Бистрица. Површина слива Лима до 

Добракова је 2.880 km². Дужина тока је 234,2 km 

(http://www.meteo.co.me/misc.php?text=3&sektor=2). 

Река Лим је погодна за спортско-рекреативне програме попут 

сплаварења, кајакашења, планинарења, алпинизма, параглајдинга, слободног 

пењања, оријентиринга и спортског риболова. Поред сплаварења, незабораван 

доживљај допуњују и прелепи предели, величанствене клисуре али и чувене 

цркве и манастири у близини тока Лима међу којима се истичу  манастири 

Милешева, Давидовица и Ђурђеви ступови (Драговић Р., 2004). 

 Међу притокама Лима посебно се истиче Увац са Вапом. Он извире 

испод планине Озрен, око 14 km југозападно од града Сјенице, и протиче кроз 

Сјеничку котлину, у којој прима водом богату Вапу. Од саставка са овом реком, 

5 km северно од Сјенице, Увац улази у кањонску долину усечену до 350 m у 

кречњаке. Увац је дугачак 115 km и има површину слива од 1.344 km² 

(Гавриловић Љ., 2005-б). Располаже значајним хидропотенцијалом, па су на 

његовом току изграђене три хидроелектране због којих су и створена три 

вештачка језера: Увац, Златарско и Радоињско, тако да река Увац данас, 

практично, не постоји. 

http://www.meteo.co.me/misc.php?text=3&sektor=2
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По излазу из Међеђанске клисуре, долина Дрине се проширује у 

пространу Вишеградску котлину. У њој Дрина са десне стране прима реку Рзав. 

Рзав настаје на подручју националног парка Тара спајањем Белог и Црног Рзава 

код села Вардиште (БиХ), на свом путу до коначног одредишта - ушћа у Дрину 

које се налази у Вишеграду. Ово је изразито дивља река, немирног тока. Целим 

својим током носи кристално бистру воду високог квалитета. Пролази кроз 

изузетне пејзаже које карактеришу високе и стрме хридине сиво-белих тонова 

по којима расте четинарско растиње. Пре изградње ХЕ Перућац, Рзав је био 

једна од најбогатијих река рибом које би долазиле с пролећем да се мресте у 

њему (http://drinanet.org/sr/planine/246). Рзав је река која се слабо или баш 

никако не чува. Рибљи фонд је знатно оштећенији него предходних година, а 

једини спас су непроходни кањони који из године у годину реку одржавају у 

животу. Овој реци је донета и “коначна пресуда” недавно потписаним планом о 

изградњи низа од три бране. Међутим, није грешка доћи на Рзав, довољно је 

удахнути свежину дивљине, пити чисту и кристално бистру воду високог 

квалитета, ловити најлепшу пастрмку јарких боја и изразитих пега, ловити 

липљана, уживати пуним плућима. 

У средњем току, између Вишеграда и Бајине Баште, Дрина опет има 

више клисурастих сужења и котлинастих проширења.  

Код села Слапа, у Дрину се са леве стране улива брза и плаховита Жепа, 

дуга 30 km, површина слива јој је 223 km², а протицај 5 m³/s (Гавриловић Љ., 

2005-б). Потом Дрина, оштром кривином, обилази планину Звијезду и, после 

Клотијевачке клисуре, код засеока Земљице, улази у Србију. Одатле, све до 

ушћа у Саву, представља границу са Босном. Низводно од Клотијевца, са десне 

стране Дрине, скоро вертикално, диже се планина Тара. На њеним падинама су 

многа крашка врела, међу којима је најпознатије оно у Перућцу. Од њега 

почиње речица Врело, дуга само 365 m, због чега је и зову река дугачка као 

година. Она је веома богата водом, која у Дрину отиче низ три прелепа 

водопада. Дрина са реком Врело је у акцији избора седам српских чуда природе 

у организацији Туристичке организације Србије проглашена за прву природну 

лепоту Србије (http://www.taradrina.com/?p=219). 

Десетак километара од Бајине Баште, код Рогачице, Дрини са десне 

стране притиче истоимена река. Рогачица извире на падинама Повлена, дугачка 

је само 29 km, а њен слив захвата 209 km², али има велики број мањих притока, 

па је богата водом. Осим тога, Рогачица је интересантна и због пиратерије, 

појаве карактеристичне за слив Дрине, у коме су многи речни токови мењали 

правац и из једног прелазили у други речни слив (Гавриловић Љ., 2005-б). 

Најупечатљивији пример је скретање реке Јагодње код Рогачице; она је ту, под 

утицајем тектонских покрета, знатно скратила пут до Дрине, напустивши своју 

стару речну долину на дужини од 2 km, тако да се сада улива око 10 km 

низводније. Ушће реке Рогачице у Дрину је уређено место са плажом, 

игралиштем за одвојку на песку и мали фудбал. Овде се обавезно праве 

http://drinanet.org/sr/planine/246
http://www.taradrina.com/?p=219
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одморишта на сплаварењима реком Дрином. На овом месту се завршава 

традиционална Дринска регата на релацији Перућац - Рогачица, али и крећу 

рафтинг спустови низводно до Љубовије. Ушће је такође омиљено место 

спортским риболовцима. 

У најнижем низводном делу, у Дрину се уливају Јадар са десне и Јања 

са леве стране. Јадар је, после Лима, највећа десна притока Дрине на територији 

Србије. 

 

3.2. Језера  

 
Хидроенергетски потенцијал Дрине и њених притока и значајан пад 

уздужних речних профила је погодан за изградњу моћних бетонских брана иза 

којих се формирају вештачка језера. У наредном периоду Подриње ће постати 

богатије за још неколико вештачких језера и хидроелектрана. Само на Дрини 

планирана је изградња 14 акумулација, а на Лиму 12. Пројекат за ХЕ Бук Бијела 

код Фоче је већ завршен. 

Зворничко језеро је прва акумулација на Дрини. Језеро лежи на 140 m 

надморске висине. Дугачко је 25 km, док му ширина варира од 0,3 до 3 km. 

Максимална дубина му је 39 m (Станковић С., 2000). Као прво на Дрини знатно 

је угрожено засипањем вученим наносом, те је изгубило првобитне димензије, 

енергетски и туристички значај. У приобаљу Зворничког језера постоји један 

хотел, један мотел, уређено купалиште и неколико угоститељских објеката. 

Језеро је погодно за летовање, спортско-рекреативне активности на води и 

риболов. Погодно је и за сплаварење, рафтинг, пловидбу и пливање. Туризам се 

највише развијао на делу језера непосредно иза бране, са обе стране.  

Језеро Бајина Башта или Перућац - Ово вештачко језеро настало је 

преграђивањем Дрине, те се пружа на територији Србије и Босне и 

Херцеговине. Језеро Бајина Башта је дугачко 50 km, а широко 50 до 300 m. 

Укупна запремина воде је 340 милиона m³. Вода служи за производњу 

електричне енергије, јер је протицај Дрине на месту бране 349 m³/s. Одликује се 

релативно ниским температурама и задовољавајућом чистоћом (Станковић С., 

1975).  

Перућац је подручје које у природном окружењу структурисаном 

понудом креира хармоничан однос и јединствени доживљај воде са 

активностима на језеру. Уз понуду разноврсних активности на води, подручје 

Перућца пружа 'fishing' доживљај на језеру. Развојем риболова као производа и 

посебно његовом интерпретацијом, Перућац постаје водећа риболовна 

дестинација Србије (Мастер план развоја туризма са пословним планом за 

планину Тару и њено окружење, 2007). Језеро  је станиште  младице,  мрене,  

клена,  плотице,  шарана,  скобаља,  сома  и  лињка.  Погодно је и  за  купање.  
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Слика 3. Прибрански део језера Перућац 

Фото: М. Николић 

На планини Тари је створена акумулација Заовине. Воду добија од реке 

Рзав али и из језера Бајина Башта. Језеро Заовине је идеално место за одмор, 

пецање и камповање. На језеру се налази и велики рибњак пастрмке. 

Вишеградско језеро је такође настало преграђивањем Дрине, узводно од 

Вишеграда. Бетонска брана дужине 280 m и висине 79,5 m омогућила је 

стварање језера на надморској висини од 336 m. У уском и 34 km дугачком, 

клисурастом басену акумулирано је 125 милиона кубних метара воде за потребе 

хидроелектране „Вишеград“. 

У Полимљу по хидропотенцијалу најзначајнија су језера на Лиму и Увцу. 

Хидроенергетски потенцијал Увца скоро је у потпуности искоришћен, а Лима 

само око 10 %, што указује да још увек постоје могућности за изградњу нових 

хидроелектрана и проширење енергетског сектора. 

Прво вештачко језеро на Лиму је Потпећ. Хидроелектрана и језеро 

названи су по селу Потпећ, крај којег је изграђена брана 1966. године.  

ХЕ „Потпећ“ почела  је  са  радом 1967. године.  При нормалном  успору  воде,  

надморска  висина  језера  је 435,6 m, а  при  максималном успору 437 m. 

Запремина језерског басена је 43 мил. m³ воде. Годишња производња струје ХЕ 

„Потпећ“ је 220 мил. KWh. Дужина језера, у зависности од водостаја, износи 17-

20 km, ширина до 50 m, а дубина до 40 m (Павловић М., и др., 2001).  

Табела 2. Морфометријске карактеристике водних акумулација Полимља 

Назив Надморска 

висина (m) 

Дужина 

(km) 

Ширина 

(m) 

Површи-

на 

(km²) 

Дубина 

(m) 

Количина 

воде 

(мил. m³) 

Сјеничко језеро 985 20-25 500 6,10 100 42-212 

Златарско језеро 880 6-22 500-700 7,25 75 250 

Радоињско језеро 810 11 50 - 30 4 

Потпећко језеро 437 17-20 50 7,00 40 43-49 

Извор: Билтен Електропривреде Србије. 

Амплитуде водостаја износе 10 m. Најнижи водостаји карактеристични 

су за летње месеце што онемогућава развој купалишног туризма. Интензивна 

ерозија у сливу Лима засипа језеро вученим наносом што онемогућава развој 
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спортског риболова. Како се језеро формира притицањем расхлађене воде 

Радоињског језера, а и услед ниске температуре реке Лим, карактеришу га веома 

ниске температуре (Ивановић М., 2013). 

Сјеничко језеро које се налази на 985 m н.в. Његова дужина је 25 km, 

ширина до 500 m и дубина до100 m. Површина језера је 6,1 km², а количина 

акумулиране воде 200 мил. m³ (Павловић М., 2004). Сјеничко језеро је испунило 

кањон дубине и до 100 метара који је надалеко познат због јединствених 

укљештених меандара. Најнижа измерена темература воде језера износи -11ºС. 

Температуре ниже од 0ºС бележе се у зимским месецима, а највиша у јулу када 

износи 16ºС. Овако ниска температура језерске воде неповољно утиче на 

купалишну сезону која почиње када је температура воде изнад 18ºС. Својим 

хидрографским и пејзажним карактеристикама, од значаја је за излетнички и 

риболовни туризам. Језеро је богато је разним врстама рибе, где се посебно могу 

издвојити шаран , клен, младица, мрена и сом 

(http://www.uvac.org.rs/uvacko.html).  

 
Слика 4. Златарско језеро лево, Сјеничко језеро десно 

Извор: http://www.uvac.org.rs/ , 20.9.2013 г. 

Златарско језеро настало је преграђивањем реке Увац код насеља Кокин 

Брод, које се налази на путу Титово Ужице-Нова Варош. Убраја се у већа 

вештачка језера Србије. Лежи на надморској висини од 880 m и садржи 250 

милиона m³ воде. Језеро је дугачко 14 km, а широко до 2,5 km. Површина 

Златарског језера при максималном успору воде је 7,25 km², а дубина 75 m. 

Одликује се великим амплитудама водостаја, што је, уз честу замућеност воде и 

тешку приступачност појединих делова језера, основни ограничавајући фактор 

интензивнијег развоја туризма. Туристичко-угоститељских објеката у 

приобалном појасу језера нема, те се туристи у транзиту кратко задржавају на 

делу језера код бране (Станковић С., 1975). На језеру постоје услови за развој 

излетничког туризма, које укључује купање, сунчање, пецање и шетњу. 

Низводно од Златарског језера налази се Радоињско језеро.  

Језеро названо по селу Радоињи, у коме се налази, дугачко је 11 km. 

Ширина водене површине непосредно иза бране износи 300 до 500 m, али се 

узводно све више смањује. Укљештено између стрмих кречњачких страна 

околних планина, језеро је на неким местима дуже од 50 m. Надморска висина је 

810 m. Површина слива Радоињског језера је 1.130 km², а поред воде које добија 

из Златарског језера, храни се и водом са непосредног слива. Језерска вода се 
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користи за производњу електричне енергије у хидроелектрани Бистрица, чија је 

инсталирана снага 104 МW (Станковић С., 2000).
 
 

Повољнији услови за развој туризма постоје на Радоињском језеру, него 

ли на Златарском. Има стабилан ниво и обалску линију. Некадашње радничко 

насеље претворено је у туристички центар. Туризам је развијен само за време 

летњих месеци. Слично стање је и са језером Потпећ на Лиму, које се храни 

водом из Радоињског језера и Лима. Без обзира на повољан положај према путу 

Прибој-Пријепоље и дела пруге Београд-Бар, крај језера нема уређених 

туристичко-угоститељских објеката. Због тога се намеће потреба јединственог 

туристичког третмана Златарског језера, Радоињског језера, Потпећи на Лиму са 

планином Златар, Прибојском Бањом, манастиром Милешева и другим 

привлачностима, и на тај начин развијати транзитни, излетнички, 

манифестациони и омладински туризам. 

 

3.3. Минерални и термоминерални извори 

 
У Подрињу се јавља већи број минералних и термоминералних извора. 

Крај неких су изграђене бање као посебна врста туристичких средишта са 

наглашеном здравствено-лечилишном и рекреативном функцијом, али и 

стационарним, транзитним и манифестационим туризмом. 

 Поред Лима је Прибојска Бања, удаљена само 10 km од пута Ужице-

Пријепоље. Лежи на 530 до 550 m надморске висине окружено планинама 

Старовлашке висоравни, што га чини и ваздушним лечилиштем. У самом 

центру Бање налази се више термоминералних извора са температуром воде око 

37 °С. Бањска вода се користи као помоћно терапијско средство, за купање и 

пиће, код свих облика хроничног зглобног и ванзглобног реуматизма, обољења 

периферних нерава, код свих облика пострауматских стања, обољења кичменог 

стуба, поремећаја периферне циркулације, гинеколошких обољења, кожних 

обољења и болести органа за варење (http://www.pribojskabanja.rs/). 

 У долини Бањског потока, недалеко од Вишеграда, постоје два извора 

лековите воде чија је температура 26 °С и 34,8 °С. Крај ових извора развила се 

Вишеградска бања, која се састоји од Горње бање, познате и под називом 

Соколовића бања и Доње бање, познате и под називом Кадијина бања. Калијум, 

калцијум, сулфати, натријум и хидрокарбонати доприносе лечењу реуматизма 

зглобова и мишића, астме, нервних болести и последица повреда. Први хамам са 

кубетом овде је подигао Мехмед-паша Соколовић у 16. веку. Данас овде постоје 

смештајни објекти, ресторан, зграде за смештај и терапију (Станковић С., 2005). 

 У доњем Подрињу налази се Сребреничка бања позната и под називом 

Црни Губер. Бања располаже са 48 извора који имају сликовита имена – Мала 

киселица, Велика киселица, Очна водица, Мали Губер, Црни Губер. Овде се 

успешно лече исцрпљеност, анемија, болести крвних судова, мигрене, јетра, 

жуч, бубрези и реконвалесценти. 

http://www.pribojskabanja.rs/
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Најпознатија бања Подриња је Ковиљача која се налази у подножју 

Гучева, недалеко од Дрине, поред пута Лозница-Зворник. Лежи на надморској 

висини од 125 m те је лако приступачна из свих праваца, што је од посебног 

значаја за развој туризма. Бања Ковиљача – Краљевска бања је једна од 

најлепших и најлековитијих бања Балкана.  

 
Слика 5. Бања Ковиљача – Парк и купатило краља Петра I Карађорђевића. 

Извор: http://www.banjakoviljaca.rs , 22.9.2013 г. 

Историјат Бање Ковиљаче је јако богат и датира још из периода Илира, 

старих Римљана, Турака, па све до данашњих дана. Први писани извори, из 

1533. год., указују да народ масовно походи лековите изворе. Прва зграда за 

смештај гостију, са десет соба, изграђена је 1858. год., а бања је стављена под 

заштиту државе 1867. год., за време владавине Михаила Обреновића. 

Сумпоровита вода Ковиљаче и блатне облоге користе се за лечење реуматских 

обољења. Температура воде је од 15 до 32 °С, и по томе Бања Ковиљача припада 

хипотермама (Станковић С., 2002).  

Воде  Бање  Ковиљаче  представљају  минерализоване  хидрокарбонатно-

натријумске, сумпоровите воде. Пратећи савремене трендове, у  оквиру  

болнице  је  отворен wellnes центар „Ковиље“. Центар намењен одмору и 

рекреацији важи за један од највећих на Балкану, са најсавременијом опремом и 

бројним третманима за негу тела. Специјална болница за рехабилитацију са 

дечјим одељењем у Ковиљачи позната је и ван граница наше земље. Због 

повољног положаја у Ковиљачи су наглашене излетничка и транзитна функција, 

и уз доминантну здравствену улогу она се убраја у посећеније бање Србије. 

Поред Бање Ковиљаче, термоминерални извори се јављају и код села 

Доња Бадања. Они се налазе у алувијалном проширењу Цернице, у 

југоисточном подножју Иверка.  Терен  је  прекривен  терцијарним 

седиментима,  па  се  минералне  воде секундарног  карактера  јављају  у  виду  

разбијеног  изворишта.  У  Бањи  Бадањи  је регистровано  више  извора  мале  

издашности.  За  потребе  Бање  користе  се „сумпоровити” и „гвожђевити” 

извор. Прве хемијске анализе вода извршене су 1889. године.  Извор  

сумпоровите  воде,  каптиран  је  бунаром  ископаним  у  алувијалном наносу. 

Вода из бунара, дубоког 3 m, одводи се до купатила, где се загрева (Гајић М., 

1999). За разлику од Бање Ковиљаче, Бања Бадања, је слабо уређена и 

недовољно афирмисана.  Захваљујући  термоминералним  изворима,  Бања  
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Бадања  бележи  бржи просторно-функционални развој у односу на околна 

сеоска насеља. Бања Бадања, је статус специјалне болнице за рехабилитацију 

стекла 2004. године, и за њу се може очекивати да у будућности постане 

значајна туристичка дестинација у Општини Лозница. За сада постоје проблеми 

везани за недостатак смештајних капацитета, тако да се од стране приватних 

инвеститора могу очекивати додатна улагања у развој инфраструктуре и 

смештајних и рехабилитационих капацитета. 

Радаљска Бања удаљена је 12 km од Малог Зворника и 21 km од 

Лознице. Налази се у долини истоимене речице, на надморској висини од 350 m, 

у подножју планине Борање. Удаљена је осам километара од магистралног пута 

Лозница - Мали Зворник. У Радаљској Бањи има доста лековитих вода. Поред 

сумпоровите воде, има и посебан извор чија вода повољно утиче на очи, 

уклањајући очну мрену и последице ретинопатије дијабетике, истовремено 

делајући на побољшање вида код здравих особа 

(http://www.androidvodic.com/info_banja-koviljaca_turisticke-atrakcije_radalj-mali-

zvornik). 

Бања Дворови се налази 6 километара од Бијељине, и један је од 

најважнијих туристичких ресурса Семберије. Смештена је између река Саве и 

Дрине и путева који преко Раче и Павловић моста из Србије воде у Бијељину, 

даље до Бања Луке и Сарајева. Бања Дворови има лековиту термоминералну 

воду натријумско-калцијум-хидрокарбонатног састава, где се у савремено 

опремљеном медицинском блоку с успехом лече сви облици реуматских 

обољења, хроничне гинеколошке болести, дијабетес, благе неурозе и 

рехабилитациона постреуматска стања. Поред наведеног у бањи се пружају и 

све врсте масажа, инхалација и акупунтура. Рекреативцима и спортским 

екипама на располагању су терени за рукомет, одбојку на песку, кошарку, трим 

кабинет, гимнастичка сала, тенис и сауна 

(http://www.bijeljinaturizam.com/index.php/sta-obici/ture-razgledanja/banja-

dvorovi). 

 

4. Биљни и животињски свет 
 

Богатство и разноврсност биљног и животињског света Подриња, још 

један су од великих и недовољно искоришћених потенцијала овог подручја. Ови 

предели, без икаквог претеривања, спадају у најлепше делове Балкана и 

одликују се присуством неких ендемских и реликтних врста биљака и 

животиња. 

Национални парк Сутјеска се налази у планинском подручју познатом по 

великом броју ендемских врста и подврста. У Националном парку Сутјеска се 

појављује више од 2600 врста васкуларних биљака. Богата флора Националног 

парка Сутјеска садржи и листу од 100 врста јестивих гљива. Изузетна пажња се 

поклања и животињском свету. У Националном парку Сутјеска је забележено 

http://www.androidvodic.com/info_banja-koviljaca_turisticke-atrakcije_radalj-mali-zvornik
http://www.androidvodic.com/info_banja-koviljaca_turisticke-atrakcije_radalj-mali-zvornik
http://www.bijeljinaturizam.com/index.php/sta-obici/ture-razgledanja/banja-dvorovi
http://www.bijeljinaturizam.com/index.php/sta-obici/ture-razgledanja/banja-dvorovi


Туризам Подриња – стање и перспективе 

 24 

114 врста птица, што чини 36% од укупног броја познатих врста у Босни и 

Херцеговини. Најистакнутија група бескичмењака у Националном парку је ред 

Лепидоптера (http://www.npsutjeska.net/). 

У средишњем делу Подриња налази се једна од најлепших планина 

Србије са биогеографског аспекта – Тара. Обрасла густим четинарским и 

листопадним шумама са пашњацима и ливадама, ова планина је са својом 

околином проглашена за Национални парк, због свог значаја за екологију. 

Вегетација на подручју Таре условљена је историјским, хидрографским и 

климатским комплексима, због чега су се овде развиле бројне реликтне животне 

заједнице. Подручје Националног парка Тара представља типично шумско 

подручје са разноврсном флором. Шуме заузимају 32.200 ha. Од шумске 

вегетације, преко 80% површине заузима мешовита заједница смрче, јеле и 

букве. У укупној шумској вегетацији постоји више од 40 различитих биљних 

заједница листопадног, мешовитог и четинарског типа. У долинском појасу 

планине преовлађују обрадиве површине, девастиране листопадне шуме и 

шикаре, ливаде и пашњаци (Николић С., 2006). У Националном парку Тара до 

сада су регистроване 53 врсте сисара, 153 врсте птица и преко 1.000 биљних 

врста, 34 шумске и 9 ливадских асоцијација, што представља трећину флоре 

Србије. Најпознатији ендем Таре је Панчићева оморика коју карактерише 

тридесетак метара високо, витко и право стабло са пирамидалном крошњом и 

танком кором црвеносмеђе боје. Она је реликт флоре Европе, а име је добила по 

Јосифу Панчићу, великану наше науке, просвете и културе, који је, давне 1875. 

године, истражујући Златибор и Тару, открио ову врсту оморике (Димитријевић 

Р., Симоновић П., 2005). 

 
Слика 6. Панчићева оморика (лево), белоглави суп и риба светлица (десно). 

Извор: http://www.bastabalkana.com, 5.10.2013 г. 

У Подрињу се могу пронаћи и друге биљке које представљају ендемите 

Србије, БиХ и Балкана, као што су: жалосни струпник, халачија, паштричка 

облоглавка, босанска дивизма, дервентски различак или пријатна кандилка. Од 

осталих природних одлика Подриња, треба издвојити и кањон реке Трешњице, 

где се налази гнездећа колонија белоглавог супа, коме је то једно од последњих 
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уточишта у Европи. Пре пар година, покренута је акција да се станишта 

белоглавог супа врате и у кањоне река Увца и Милешевке, где их је готово 

потпуно истребио њихов једини природни непријатељ – човек.  

Дрину и њене притоке одликује богатсво рибљих врста. Захваљујући 

чињеници да Дрина мења свој карактер, прелазећи из планинске у низијску 

реку, у њој има и салмонида и ципринида, нарочито у горњем и средњем току. 

Од 47 врста из 14 породица риба, колико их има Дрина, у ендемичне спадају: 

светлица, која настањује горњи ток код Србиња, и црнка, која је нађена у 

Засавици, остатку старог тока Дрине код Мачванске Митровице (Димитријевић 

Р., Симоновић П., 2005). 

У Подрињу живи и једна ендемична врста пауколиких животиња, 

псеудоскорпија (Chithonius pancici), која је такође добила име по Јосифу 

Панчићу. Пронађена је у једној пећини код Перућца и одликује је велика 

(терцијарна) старост. У балканске ендемите спада и неколико врста стонога, 

које насељавају пећинске локалитете у Подрињу, од којих су четири типа такође 

терцијарни реликти. За Панчића се везује и први налаз једне ретке врсте птица у 

Србији, пузгавца, коју је родоначелник наше биологије, открио на стрмим 

кршевима Гаминске реке у Подрињу (Димитријевић Р., Симоновић П., 2005). 

Ни северни део Подриња није сиромашан у флори и фауни. Тако се 

заједница беле врбе среће на мањим површинама око Јадра и Лешнице. 

Асоцијација тополе и врбе могу се видети око Мојића, Међувође, Кривића ада и 

сличним локалитетима доњег Подриња. Заједница белог јасена и храста 

лужњака развијена је у Јадру, а на територији општине Лозница заступљене су и 

асоцијације храстова, белог граба, црног јасена и букве. Добро је развијен и 

животињски свет. Од сисарских врста, које карактеришу брдско-планински 

појас, регистровани су зец, пух, веверица, лисица и вук. Осим тога, развијена је 

и орнитофауна, па се могу срести колоније дивљих патака и још десетак других 

врста птица, које обично насељавају простор око плићака и спрудова или се, 

бар, неко време ту задржавају . 

 

III. Антропогене туристичке вредности 
 

У Подрињу, људи и догађаји, градитељска дела и светковине смењују се 

у времену и простору, те је за савремени туризам у Подрињу од значаја више 

споменика и спомен-комплекса. У долини Лима истичу се манастир Ђурђеви 

Ступови код Берана саграђен 1171. године и црква Светог Петра у Бијелом 

Пољу. Низводно од ових, у сликовитој долини Милешевке на само неколико 

километара од Пријепоља је манастир Милешева, један од наших 

најзначајнијих сакралних објеката. Осим што је једно од најзначајнијих 

духовних средишта, манастир Милешева достигао је и саме врхове уметничког 

квалитета. Милешева је маузолеј Светог Саве, галерија српског средњевековног 
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сликарства и колевка штампарства (Ивановић М., 2013). Фреске које красе 

манастир од изузетног су уметничког значаја. У свету је познат по фресци Бели 

анђео, која је у склопу фреске Мироноснице на Христовом гробу.  

У  непосредној  близини  манастира  Милешеве,  налазе  се  остаци  

средњевековног града  Милешевца.  Време  његове  изградње  није  поуздано  

утврђено,  а  лоциран  је  на  врху литице,  на  почетку   кањона  реке  

Милешевке.  У  историјским изворима  помиње  се  као  утврђење  тек 1444.  

године  као „Mileseuischi  castello“. 

 
Слика 7. Манастир Милешева и фреска „Бели анђео“ 

Извор: http://mojasrbija.com/2012/08/06/manastir-mileseva/, 8.10.2013 г. 
Манастирски комплекси као просторне целине чине значајну 

туристичку вредност. Поседују значајне културно-историјске и уметничке 

вредности, ширег регионалног значаја, са релативно повољним саобраћајним 

везама и туристичком опремљеношћу. 

Вишеград је туристички препознатљив по каменом мосту »На Дрини 

ћуприја« саграђеном 1571. године. Вишеградска ћуприја на Дрини је 

задужбина великог везира Мехмед-паше Соколовића. Изграђен је у 

источњачком стилу и представља ремек дело тадашњег градитељства. 

Мост је један од најзначајнијих националних споменика Босне и 

Херцеговине, а у јулу 2007. године уписан је у UNESCO листу светске културне 

баштине. 

 
Слика 8. Вишеградска ћуприја на Дрини 

Извор: http://www.visegradturizam.com, 8.10.2013 г. 
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Поред пута од Вишеграда ка Ужицу, у кањону Рзава налазе се остаци 

средњовековне тврђаве Добрун, а ту је и истоимени манастир, саграђен у другој 

половини 14. века. Специфичан је по фрескама из 14. века на којима су 

приказани српски владари и чланови ктиторске породице, а такође и по 

изузетно вредној збирци икона и црквеног мобилијара од којих неки примерци 

датирају још из 13. века.  У непосредној близини Бајине Баште налази се 

средњевековни манастир Рача. Овај манастир је, по предању задужбина краља 

Драгутина Немањића. Средиште је важних догађаја у прошлости, стожер 

културе и писмености доњег Подриња.  

Према категоризацији споменика културе манастир Рача је категорисан 

као културно добро од великог значаја а простор око манастира је од Завода за 

заштиту природе Србије за заштићену околину непокретног културног добра. 

Неколико километара низводније од Љубовије, у подножју Соколских планина, 

налази се манастирски комплекс посвећен Николају Велимировићу. Над 

њим се издижу остаци Соко-града, над којим блиста 12 m висок позлаћени крст. 

Манастир Увац у општини Нова Варош, је саграђен у средњем веку.  Први пут 

се помиње у 17. веку и још увек није потпуно истражен. Посвећен је  пресветој 

Богородици. Манастир Бања или манастир Светог Николе у Прибоју, настао је 

у   другој половини 12. века и његов ктитор за сада није познат. Свети Сава је у   

њему поставио једну од првих шест епископија аутокефалне српске цркве 

(Милеуснић С., 2002). На Илиндан сваке године овде се одржава народни  

сабор, па је тада манастир најпосећенији. Значају овог манастира доприноси и 

постојање три цркве, Светог Николе, Светог Илије и Успења пресвете 

Богородице. 

Такође, велику атракцију представља етно насеље „Дрвенград“, на 

узвишењу Мећавник, које је саграђено према идеји нашег чувеног филмског 

режисера Емира Кустурице. Мећавник је састављен од дрвених грађевина и 

брвнара старовлашког типа градње. Представља јединствену целину у којој се 

могу, у аутентичном амбијенту, видети објекти народног неимарства 

(http://www.parkprirodemokragora.org/index.php?p=183). Понуда Мећавника је 

употпуњена и галеријом у којој своја дела излажу уметници из Србије и целог 

света. Продавница галерија нуди уникатне предмете од дрвета, вуне и осталих 

природних материјала, биљне препарате, домаћи мед, чајеве, сувенире. У другој 

половини јануара, у Дрвенграду се одржава Међународни филмски фестивал 

Кустендорф. 

Старо село Сирогојно представља музеј на отвореном у којем се 

приказује архитектура, унутрашње уређење зграда, начин привређивања и 

организација породичног живота људи брдско - планинских предела на 

Златибору, који је део југозападне Србије као и пространих шумовитих предела 

динарске области. Село Сирогојно, удаљено 32 км од Ужица и 24 км од 

Златибора, налази се на идеалној надморској висини од око 900 м. Први пут се 

помиње у турском катастарском попису из 1476. године. Значајно културно 

http://www.parkprirodemokragora.org/index.php?p=183
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средиште села је Библиотека - галерија и Музеј на отвореном „Старо село“, по 

чему је село такође јединствено. Данас Музеј представља посебну турстичку 

дестинацију, уклопљену у шири програм туристичке понуде Златибора и 

бележи велику посећеност. У самом центру села налази се крчма, неколико 

ресторана и кафића (http://www.sirogojno.org.rs/sirogojno.info.html). 

Етно-паркови, као просторне целине које негују народну традицију, 

поседују културно-историјске и уметничке вредности ширег регионалног и 

националног значаја, са добром туристичком опремљеношћу.  

Остаци  Старог  града  у  Ужицу  леже  на  стеновитом  одсеку   изнад  

реке  Ђетиње,  на месту  где  она  излази  из  клисуре  и  утиче  у   проширену  

котлину. Први  поуздани  историјски  подаци  о  ужичкој  тврђави  потичу  из  

средине 14. века. Тврђава  је  више  пута  рушена  и  поново  утврђивана.  

Просторну  целину  тврђаве  чине  три  дела:  цитадела  на  врху  са  главном  

кулом,  средњи град и доњи град са кулом на води (Ивановић М., 2013). 

Јадар и Азбуковица са Тршићем, Лозницом, Ковиљачом и Крупњем, 

привлаче туристе родном кућом Вука Караџића, спомен комплексом и спомен-

школом, манастиром Троноша, спомен-чесмом девет Југовића, Музејом Јадра, 

споменицима у центру Лознице (Вук Караџић, Јован Цвијић, Филип Вишњић, 

Степа Степановић), законом заштићеним здањима бање Ковиљаче (Кур салон, 

Херцеговина, Далмација, купатило краља Петра), спомен-костурницом на 

Гучеву. Равничарска Мачва и плодна Семберија немају значајније туристичке 

вредности (Станковић С., 2005). 

Манастир Троноша се налази у селу Коренита, у близини Лознице.  

Манастирска црква посвећена Ваведењу, подигнута је ктиторством игумана  

Пајсија са братством 1559. године (Ивановић М., 2013). У  просторијама 

обновљеног манастирског конака отворен је 1964.  године Музеј старе српске 

књиге, као успомена на Вуково школовање у   Троноши и важну историјску 

улогу овог манастира у прошлости (Павловић М., 1998). Недалеко од 

манастирских зидина је каптирани извор - чесма „Девет Југовића“. Комплекс 

манастира Троноше са чесмом девет Југовића и околним излетиштем чини 

складну амбијенталну целину, која привлачи бројне туристе и излетнике 

(Милутиновић Д., 2005). 

Споменик на Церу се налази у селу Текериш, општина  Лозница. 

Споменик је подигнут 1928. године у славу палим борцима који су 1914. године 

извојевали прву савезничку победу у Првом светском рату. У саставу 

меморијалног комплекса Текериш су још и спомен-костурница, у чијем 

простору су бисте пет српских војвода-војсковођа, спомен-чесма и музеј са 

сталном поставком посвећеној Церској бици. Комплекс је заштићен као 

споменик културе од посебног значаја за Србију (Милутиновић Д., 2005) 

На територији општине Бијељина налазе се 4 манастира: манастир 

Тавна, манастир Светог Василија Острошког, манастир Свете Петке и манастир 

Светог архангела Гаврила. 

http://www.sirogojno.org.rs/sirogojno.info.html
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Етно село “Станишићи” је аутентично планинско село у сред семберске 

равнице. Основано је 2003. године, захваљујући инспирацији Бориса 

Станишића. У селу се данас издвајају две целине. Једна приказује световни 

живот и изграђена је од дрвета. Чине је дрвене куће – брвнаре са покућством 

које им је вековима припадало. Куће повезују поплочане камене стазе, а у 

центру села су два језера. Друга целина је духовног карактера и представљена је 

средњевековном архитектуром грађеном у камену, која је у ствари скуп реплика 

историјског и религијског значаја 

(http://www.gradbijeljina.com/poslovni_adresar/turizam/restorani-a-hoteli/73.html). 

 

IV. Материјална база за развој туризма 
 

Највише регистрованих смештајних јединица се налази управо на  

просторима развијеног туризма: на Златибору и Златару и Бањи Ковиљачи.  

Према Пословном  плану  Туристичке дестинације Златибор-Златар (2007), на  

планини Златибор се налази око 10.500 категорисаних и око 5.000 

некатегорисаних лежајева, док Бања Ковиљача располаже са 872 лежаја у 

хотелском  смештају  и одмаралиштима  и, према  процени, око 2.000  лежаја  у   

приватном смештају. 

Смештајни капацитети који су у понуди хотелско туристичког предузећа 

„Бања Ковиљача" нису довољни. Такође недостају адекватни спортски и 

забавни садржаји. 

Када су  у  питању  смештајни капацитети у  градским и општинским  

центрима ситуација је знатно скромнија. 

Смештајне капацитете, на Перућцу допуњују ресторани Врело, Плажа и 

СУР Шанса. Хотел Дрина у самом  центру  Бајине Баште погодан је за 

одржавање  едукативних, пословних и других скупова 

(http://www.taradrina.com/?p=704). Понуду Бајине Баште оплемењују ресторан 

Студенац, Тара, Пецо, Конак, Рибарски састанак и Royal.  

Смештајни капацитети у општини Пријепоље су веома неразвијени, а 

хотел Милешева тренутно не ради. Од ресторатерских објеката, на подручју 

општине, значајни су ресторани Градска кафана, Ловац, Сложна Браћа, Мозаик, 

Пингвин, Свануће,  Милешево, Ружа, пицерије Фиоре и Фонтана и други. 

Такође и хотел Прибој у  Прибоју тренутно није у  функцији, а због реновирања 

ни хотел у Прибојској Бањи тренутно не ради.  

Општина Вишеград такође располаже са веома скромним и основним и 

комплементарним смештајним објектима. У оквиру Андрићграда се завршава 

хотел који би требало да има око 150 лежајева, а поред њега у Андрићграду ће 

бити још 2 апартманска објекта. 

 

 

http://www.gradbijeljina.com/poslovni_adresar/turizam/restorani-a-hoteli/73.html
http://www.taradrina.com/?p=704
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Табела 3. Смештајни капацитети 

Туристичка дестинација Смештајни објекти Број лежаја 

Хотели са 4 звездице 671 

Хотели са 3 звездице 1042 

Хотели са 2 звездице 266 

Мотели 84 

Апартмани 150 

Одмаралишта 1583 

Златибор 

Приватни смештај 5400 

РХ Центар Златар 320 

Хотел Панорама 238 

Хотел Језеро 71 

Златар 

Мотел АС 25 

Спец. бол. за рех. Бања Ковиљача 416 

Хотел Подриње 160 

Хотел Гучево 216 

Бања Ковиљача 

Вила Београд 44 

Ад Дринум Травел 200 

Хотел Браво 23 

Одмаралишта на Гучеву 189 

Лозница 

Спец. Бол. Бања Бадања 80 

Мали Зворник Хотел Језеро 75 

Љубовија Одмаралиште Летњиковац 60 

Хотел Језеро Перућац 120 

Вила Дрина 30 

Бајина Башта 

Хотел Дрина 184 

Нова Варош Хотел Језеро 78 

Хотел Милешева 104 Пријепоље 

Тур. Насеље Бошко Буха 220 

Хотел Лим 128 Прибој 

Хотел Бања 

Прибојска бања 

115 

Хотел Сутјеска 64 

Хотел Младост 123 

НП Сутјеска 

Три павиљона 150 

Вилина Влас 160 

Хотел Вишеград 50 

Мотел Аура 20 

Вишеград 

Мотел Окука 18 

Хотел Младост 50 Фоча 

Кампови 340 

На основу анализе смештајно-угоститељских капацитета закључујемо да 

се са проблемом смештаја суочавају готово сва туристичка места у Подрињу, 

као и организатори манифестација у градовима, конгреса или скупова где гости 

долазе са стране, јер се морају сналазити на различите начине, а туристичке 

посете се због недостатка смештајних капацитета своде на једнодневне излете 

или на транзит, где се  најчешће у  градовима обављају угоститељске услуге. 
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V. Туристички промет 
 

Туристички промет Подриња тренутно је задовољавајући у само 

неколико туристички најатрактивнијих, најразвијенијих и саобраћајно 

релативно добро повезаних центара, а побољшање и изградња материјалне базе 

и саобраћајне инфраструктуре може увећати туристички промет овог региона.  

Табела 4. Туристички промет у Вишеграду, 2003-2011. 

Извор: Републички завод за статистику, www.rzs.rs.ba, 1.10.2013 г. 

 Остварени туристички промет показује колико је нека дестинација била 

интересантна туристима. Вишеград је до рата којим је било захваћено ово 

подручје у периоду од 1992. до 1995. године био доста посећен како од стране 

домаћих, тако и од страних туриста. Након рата промет туриста опада. 

Последњих година, туристичка организација Вишеграда чини све напоре да се 

популарност града доведе на ниво који је био пре рата од 1992. до 1995. године. 

Тешка економска ситуација која влада на овим просторима, и која је од 2008. 

године завладала у читавом свету знатно им отежава посао, међутим они не 

одустају од своје намере да име Вишеграда као дестинације буде уписано у све 

туристичке мапе света. У 2011. години забележен је пад промета за око 2500 

туриста у односу на претходну годину, јер је доста дуго био затворен хотел 

Вишеград, те отуда смањење регистрованог броја туриста и ноћења.  

Према речима овлашћеног лица у Туристичкој организацији општине 

Вишеград,  податке о туристичком промету узимамо са резервом  с обзиром да 

је стварни број туриста и ноћења много већи, будући да приватни објекти не 

пријављују стварни број остварених ноћења, већ знатно мање цифре. Такође, у 

Вишеграду је број туриста сигурно дупло већи од броја ноћења, с обзиром да је 

велики број оних који долазе на само један дан, без оствареног ноћења. 

У средњем Подрињу туристички су најпосећеније дестинације Златибор, 

Златар и Тара. Од  планинских  места  у   Србији,  Златибор  бележи  највећу   

посету. Број домаћих туриста стално расте, слична ситуација је и са страним 

туристима.  

Вишеград 

Број туриста Остварена ноћења 
Година 

Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

2003 7.785 6.410 1.375 19.918 16.579 3.339 

2004 7.629 5.777 1.852 22.050 17.198 4.852 

2005 8.310 7.029 1.281 20.776 18.679 2.097 

2006 7.177 5.365 1.812 19.472 15.172 4.300 

2007 6 327 4 659 1 668 24 299 18 703 5 596 

2008 5 596 4 079 1 517 24 824 18 386 6 438 

2009 7 523 4 809 2 714 27 339 18 643 8 696 

2010 8 164 5 340 2 824 29 327 18 838 10 489 

2011 5 809 4 058 1 751 26 618 17 679 8 939 

http://www.rzs.rs.ba/
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Табела 5. Туристички промет на Златибору, 1996-2010. 

Златибор 

Број туриста Остварена ноћења ПДБ Год. 

Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни Домаћи Страни 

1996. 70.980 70.048 932 436.726 423.709 3.017 6.0 3.2 

1997. 71.232 69.939 1.293 429.099 425.992 3.107 6.1 2.4 

1998. 81.575 80.160 1.415 495.982 490.953 5.029 6.1 3.6 

1999. 51.349 50.580 769 305.396 302.664 2.732 6.0 3.6 

2000. 73.616 70.710 2.906 444.609 42.748 11.861 6.1 4.1 

2001. 78.320 74.747 3.573 455.418 441.597 13.821 5.9 3.9 

2002. 73.122 68.985 4.137 387.649 372.612 15.037 5.4 3.6 

2003. 70.877 66.349 4.528 330.689 314.862 15.827 4.7 3.5 

2004. 83.191 77.300 5.981 343.605 326.081 17.524 4.2 3.0 

2005. 80.518 73.294 7.224 345.671 324252 21.419 4.4 3.0 

2006. 88.002 79.385 8.617 376.612 348.057 28.555 4.4 3.3 

2007. 101.613 89.117 12.496 433.687 394.753 38.934 4.4 3.1 

2008. 103.854 90.008 13.846 436.474 390.135 46.339 4.3 3.3 

2009. 93.093 79.809 13.284 388.977 345.352 43.625 4.3 3.3 

2010. 104.824 88.039 16.785 404.224 352.583 51.641 4.0 3.1 

Извор: Општине и региони у Републици Србији 1996-2011. Републички завод за статистику 
Србије, http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/, 1.10.2013 г. 

У  посматраном периоду, ову планину  је просећно годишње посећивао 

81.744  туриста. Планина је све више интересантна страном туристичком  

тржишту. Упоредо са повећањем броја туриста на овој планини, повећава  се и  

улагање у туристичку инфраструктуру, повећање капацитета и унапређење  

туристичке свеукупне понуде.  

Табела 6. Туристички промет на Златару, 1996-2010. 

Златар 
Број туриста Остварена ноћења ПДБ Год. 

Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни Домаћи Страни 
1996. 3.528 3.511 17 16.807 16.790 17 4.8 1.0 
1997. 3.548 3.542 6 13.734 13.728 6 3.9 1.0 
1998. 5.48 5.329 19 22.061 22.042 19 4.1 1.0 
1999. 3.297 3.288 9 16.977 16.960 17 5.2 1.9 
2000. 5.192 5.096 96 25.859 25.506 353 5.0 3.7 
2001. 4.771 4.701 70 19.279 19.209 70 4.1 1.0 
2002. 4.723 4.606 117 42.658 42.541 117 9.2 1.0 
2003. 6.554 6.149 405 61.723 61.318 405 10.0 1.0 
2004. 5.219 4.848 371 25.239 24.868 371 5.1 1.0 
2005. 3.740 3.077 66 13.076 12.243 833 4.0 1.3 
2006. 9.737 9.015 722 24.150 23.412 738 2.6 1.0 
2007. 7.673 7.122 551 26.415 25.115 1.300 3.5 2.4 
2008. 15.393 13.877 1516 75.125 71.733 3.392 5.2 2.2 
2009. 11.616 10.550 1066 61.651 59.938 1.713 5.7 1.6 
2010. 6.946 6.230 716 30.897 29.612 1.285 4.8 1.8 

Извор: Општине и региони у Републици Србији 1996-2011. Републички завод за статистику 
Србије, http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/, 1.10.2013 г. 
 

Планина  Златар  са  просечном  висином  од 1.230  m  пружа  идеалне 

услове за развој  спортског туризма како  у  зимском тако и  у  летњем периоду. 

http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/
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Ову   планину је,  у  периоду 2007-2011.  године,  просечно  годишње  посетило 

9.440  туриста,  од  чега  су 79,76% домаћи а 20,24% страни  туристи. 

Табела 7. Туристички промет на Тари, 1996-2010. 

Тара 

Број туриста Остварена ноћења ПДБ Год. 

Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни Домаћи Страни 

1996. 26.101 25.572 529 112.851 110.109 2.742 4.3 5.2 

1997. 31.363 30.942 421 126.213 125.435 778 4.1 1.8 

1998. 73.469 72.358 1.111 362.526 360.060 2.466 5.0 2.2 

1999. 29.234 28.452 782 120.421 118.422 1.999 4.2 2.6 

2000. 45.033 43.699 1.334 176.210 172.185 4.025 3.9 3.0 

2001. 45.444 43.668 1.776 206.976 200.012 6.964 4.6 3.9 

2002. 46.003 43.978 2.025 194.770 189.394 5.376 4.3 2.7 

2003. 44.863 43.804 1.059 198.397 194.757 3.640 4.4 3.4 

2004. 45.801 43.898 1.903 165.920 159.662 6.258 3.6 3.3 

2005. 50.865 48.400 2.465 193.097 185.956 7.141 3.8 2.9 

2006. 47.905 44.695 3.210 157.799 147.911 9.888 3.3 3.1 

2007. 56.866 53.738 3.128 193.856 183.667 10.189 3.4 3.3 

2008. 56.041 52.103 3.938 182.701 172.519 10.182 3.3 2.6 

2009. 50.097 46.268 3.829 165.386 154.958 10.428 3.3 2.7 

2010. 7.016 6.666 350 19.193 17.353 1.840 2.6 5.3 

Извор: Општине и региони у Републици Србији 1996-2011. Републички завод за статистику 
Србије, http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/, 1.10.2013 г. 

 

На планини  Тари, постоји  неколико  познатих  туристичких  локалитета. 

Највише пажње туриста привлаче Калуђерске Баре, Митровац и Педов крст. 

Просечно  годишње Тару  посети 43.740 туриста (1996-2010). У  структури 

туриста 95,86% су домаћи и 4,36% страни  гости. У  просеку, туристи  се  

задржавају  3,5  дана (домаћи 3,89 дана и страни 3,20 дана).  Број туриста  на  

Тари  је  скоро  константан,  као  и  остварени  број  ноћења. Интересантно је да 

се дужина боравка домаћих туриста временом смањује (са 4,3 дана у 1996. на 2,6 

дана у 2010. г.), док страни гости бележе благо продужење боравка на планини. 

У северном делу Подриња најфреквентнија дестинација је Бања 

Ковиљача у Србији, а у Републици Српској то је Зворник. 

У Бањи Ковиљачи, у просеку, домаћи туристи чине 82,51%, а страни 

17,49% од укупног броја туриста. Приметно је да је ова структура била  

повољнија почетком  посматраног периода, када су страни туристи  чинили  чак  

трећину свих туриста у Бањи. Домаћи туристи овде бораве у просеку 8,87  дана, 

а страни 8,3 дана. Такође  је карактеристично да се, од 1996. до 2010.  године, 

дужина боравка домаћих туриста није мењала, док је код страних туриста 

дужина боравка скраћена за 50% (са 16,4 дана 1996. на 8,4 дана 2010. године). 

 

http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/
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Табела 8. Туристички промет у Бањи Ковиљачи, 1996-2010. 

Бања Ковиљача 

Год. Број туриста Остварена ноћења ПДБ 

 Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни Домаћи Страни 

1996. 20.566 15.669 4.897 229.366 149.111 80.255 9.5 16.4 

1997. 20.068 15.327 4.741 199.998 133.559 66.439 8.7 14.0 

1998. 20.258 15.775 4.483 219.026 158.642 60.384 10.1 13.5 

1999. 17.918 13.955 3.963 185.133 141.277 43.856 10.1 11.1 

2000. 20.594 16.398 4.196 198.154 175.918 22.236 10.7 5.3 

2001. 18.986 15.223 3.763 158.374 134.830 23.544 8.9 6.3 

2002. 22.476 18.978 3.498 143.496 120.390 23.106 6.3 6.6 

2003. 19.542 16.190 3.352 132.733 106.694 26.039 6.6 7.8 

2004. 22.779 19.234 3.545 159.331 137.688 21.643 7.2 6.1 

2005. 20.302 17.054 3.248 156.497 153.054 3.443 9.0 1.1 

2006. 19.352 16.501 2.851 210.097 187.775 22.322 11.4 7.8 

2007. 21.439 18.743 2.696 177.505 159.121 18.384 8.5 6.8 

2008. 22.443 19.283 3.160 178.459 158.033 20.426 8.2 6.5 

2009. 18.434 15.862 2.572 157.172 139.208 17.964 8.8 7.0 

2010. 20.512 18.300 2.212 185.881 167.208 18.673 9.1 8.4 

Извор: Општине и региони у Републици Србији 1996-2011. Републички завод за статистику 
Србије, http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/, 1.10.2013 г. 
 

Табела 9. Туристички промет у Зворнику, 2007-2011. 

Зворник 

Број туриста Остварена ноћења 
Година 

Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

2007 730 420 310 1 582 794 788 

2008 801 371 430 1 611 597 1 014 

2009 2 264 1 420 844 3 922 2 071 1 851 

2010 2 745 1 770 975 4 324 2 397 1 927 

2011 3 067 2 234 833 4 514 3 062 1 452 

Извор: Републички завод за статистику, www.rzs.rs.ba, 1.10.2013 г. 

Зворник бележи скроман број туриста и ноћења, али је тај број у 

константном порасту. 

 

ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ПОДРИЊА 
 

VI. SWOT анализа 
 

SWOT анализа представља аналитичку методу којом се дефинишу 

критични фактори који имају највећи утицај на представљање дестинације на 

тржишту. Она се обавља кроз матрицу коју чине 4 елемента – поља:  S –

 Strengths (снаге), W – Weaknesses (слабости), O – Opportunities (шансе и 

могућности), T – Threats  (опасности и претње). 

http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/
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На основу претходне анализе постојећег стања, урађен је приказ снага, 

слабости, шанси и опасности, односно ризика који су везани за даљи развој 

Подриња 

Кључне предности (снаге): 

 Географски положај регије омогућава сигурност интегрисаног развоја; 

 Река Дрина са својим природним богаством; 

 Недирнута природа / еколошки чиста подручја; 

 Природне лепоте: шуме, планине, језера–јединствен и богат пејзаж; 

 Богатство флоре и фауне; 

 Постојање асоцијација рибара, ловаца, еколога и других који доприносе 

унапређењу животне околине у регији;  

 Познато гостопримство људи према странцима;  

 Могућност понуде диференцираног производа и веза са руралним развојем; 

 Подршка домаћих и међународних институција у туристичко-

институционалном развоју регије;  

 Повећање туристичке разноврсне понуде и компаративних предности 

обједињених кроз развој рецептивног туризма;  

 Постоје носиоци туристичког развоја у регији – добре праксе и традиција 

(Бајина Башта, Златибор и др.);  

 Успоставља се институционална структура међуграничне сарадње у регији; 

 Домаће локалне и државне институције, повећавају учешће у планирању, 

развоју и финансирању туристичке инфрастуктуре.  
 

Кључни недостаци (слабости): 

 Инфраструктура; 

 Одрживи развој туризма; 

 Недовољна брига свих структура и лица која су везана за туризам и за место 

становања у регији (нпр. неадекватан третман крутог и текућег отпада у 

дестинацијама, регији, итд.);  

 Квалитет смештајних капацитета; 

 Непостојање основне туристичке просторно-урбанистичке документације за 

велики број општина и непостојање праксе општина у планирању развоја у 

партнерству са суседним општинама и на нивоу регије. 
 

Могућности (шансе): 

 Унапређење бањског, манифестационог, планинског, руралног, ловног и 

риболовног, спортског туризма и разних активности на отвореном; 
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 Заштита и очување природне околине; 

 Нови туристички производи; 

 Укључење локалних заједница у туристички развој; 

 Кључне атракције по могућности повезане са осталим комерцијалним 

активностима; 

 Повезивање пољопривреде и туризма 
 

Опасности (претње): 

 Инфраструктурни промашаји, поготово отпадне воде и путеви, 

упропаштавјући доживљај посетилаца и околине; 

 Деградација инфраструктуре и природне околине; 

 Економска рецесија – слаба куповна моћ од стране домаћег тржишта; 

 Опадање популације (тј. ,,старење популације”); 

 Недостатак регионалне координације ресурса и промоције; 

 Недостатак спољних и унутрашњих улагача. 

На основу наведеног, закључак је да је интензитет снага можда и мањи 

од интензитета недостатака, што је и логично јер ово подручје још увек нема 

изграђену професионалну туристичку индустрију. У будућности би требало 

побољшати управљање туристичким вредностима, побољшати спољне везе, са 

кључним емитивним тржиштима, побољшати саобраћајне везе и пре свега, 

побољшати финансијске програме којима се подржава одрживи развој и 

промоција екотуризма. 

 

VII. Приоритетни туристички производи 
 

Међу приоритетним туристичким производима посебно су интересантни 

градски одмор, пословни туризам, здравствени (“Spa и wellness туризам”), 

планине и језера, наутика, догађаји (“Events”), рурални туризам и специјални 

интереси. 

На територији Босне и Херцеговине приоритетни туристички производи 

су највише валоризовани на територијама општина Братунац, Сребреница и 

Вишеград и у Националном парку Сутјеска. 

Братунац представља улазна врата у БиХ, те је развијен транзитни 

туризам, а погодује и развоју ловног и риболовног туризма, као и сеоског 

туризма уз могућност везања већ постојеће органске производње хране. У 

Братунцу се одржавају Дани Малине и остали рурални фестивали. 

На територији Сребренице се налази Бања Губер која погодује развоју 

Бањско-здравственог туризма. Археолошки остаци 4 историјска Царства основа 
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су за развој културно-историјског туризма, а међу манифестацијама истичу се 

Дани Сребренице, фестивали и Меморијали. 

Значајан туристички потенцијал Вишеграда отвара могућности за развој 

више врста туризма: највећа туристичка атракција Вишеграда је „На Дрини 

ћуприја“ – чувени мост, културни споменик под заштитом UNESCO-a од 2007. 

године, затим Андрићград, споменик и кућа Иве Андрића, манастир Добрун и 

друге атракције које представљају перспективу за развој културно-историјског 

туризма. Река Дрина и њен кањон су богатство за речни, ловни и риболовни 

туризам. Бањско-лечилишни туризам (Вишеградска Бања), еко туризам (Дрина, 

Вишеградска бања, планине и језера), манифестациони туризам (традиционална 

дешавања: Вишеградске Стазе, Дани Поезије, Дринска регата, Скокови са 

ћуприје и друге), те развијен транзитни туризам услед положаја града на 

магистралном путу Београд – Дубровник и на прузи „Шарганска осмица“. 

На територији српског Подриња приоритетни туристички производи су 

на дестинацијама општине Прибој, Пријепоље, Бајина Башта, Љубовија, 

Лозница, те Златибора, Златара и Бање Ковиљаче. 

У крилу манастира Милешева, на простору средњег Полимља налази се 

Пријепоље. Поред Милешеве, значајни су кањон реке Милешевке, музеји и 

остало културно-историјско наслеђе. За развој туризма у Прибоју заслужна је 

Прибојска Бања (бањско-лечилишни туризам), док близина Потпећког и 

Радоињског језера и река Лима и Увца нуде могућност риболова и рекреације на 

води. Живописну долину реке Лим окружују атрактивне планине Златибор и 

Златар са могућностима за развој планинског и излетничког туризма. 

Бајина Башта је питома варошица на Дрини, подно Таре. Природне и 

културно-историјске особености и вредности које поседује ужа и шира околина 

Бајине Баште, чине је значајном и препознатљивом туристичком дестинацијом 

Србије са развијеном хотелско-туристичком инфраструктуром. Најизразитије 

вредности овог краја у туристичком погледу су: планина Тара са националним 

парком, река Дрина са кањоном према Вишеграду и акумулационим језерима 

Перућац и Заовине, културно-историјски споменици - манастир Рача из 13. века, 

средњовековни Солотушки град, праисторијски локалитети и савремена спомен 

обележја. Најзначајније манифестације у Бајиној Башти су: Дани Раче крај 

Дрине, Дани младице, Ауто рели у Бајиној Башти и Дринска регата, а од 

посебног интереса је риболов. 

Природа дела Подриња, коју чине извесни делови територије града 

Лозница, заједно са Јадром, историјски значајним крајем западне Србије, богата 

је и разноврсна. Туристичким вредностима истичу се: река Дрина, Бања 

Ковиљача и Бања Бадања, планине (Гучево и Цер), етно комплекс Тршић, 

манастир Троноша, те бројни споменици културе и културно-туристичке 

манифестације (Вуков сабор, Ђачки Вуков сабор, Мићини дани, Цвијићеви 

дани, Међународни фестивал фолклора „Европа игра", Регата на Дрини, 

Октобарски дани, обележавање Церске и Гучевске битке). 
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VIII. Могућности развоја туризма 
 

Подриње се одликује разноврсним природним вредностима. У 

најзначајније спадају: огромни хидроенергетски и водни потенцијали; затим, 

велики шумски ресурси, непрегледна пространства под шумом, шумско биље и 

плодови, дивљач и други; следе: изузетни земљишно-климатски услови за 

развој пољопривреде, нарочито здраве хране; и, на крају, али не и по значaју, 

веома садржајни и атрактивни туристички потенцијали. У простору 

специфичних географских и историјских особености, постоје бројне и 

разнолике природне и антропогене туристичке вредности, од којих већина није 

адекватно или није уопште валоризована. Чињеница да време експанзије 

туризма у нашој земљи, после година изолације, тек предстоји, иде у прилог 

оптимистичком гледању на његов развој у читавом Подрињу. Природне лепоте 

реке Дрине, нарочито њених клисура, Међеђанске и Клотијевачке, јединствене 

су и добро познате. За Дрином не заостају, ако и не предњаче, лепоте њених 

притока: Сутјеске, Лима или Рзава. Веома су атрактивна и вештачка језера: 

Зворничко, Перућачко, Вишеградско, као и језера на Лиму или Увцу. Високе 

планине и висоравни, од Јахорине, Маглића и Зеленгоре, преко Таре, Звијезде, 

Златибора и Златара, до Повлена, Гучева, Мајевице и Цера. Ту су и богати 

извори лековитих минералних вода у Ковиљачи, Дворовима код Бијељине, 

Бањи код Прибоја или Вишеградској бањи. Богатство флоре и фауне Подриња је 

и познато и признато, бројни су и културно-историјски споменици: древна 

утврђења, цркве и манастири, спомен обележја и етно-куће. На Дрини и њеним 

притокама и језерима, могу се развити ретки, у свету веома тражени видови 

туризма, као што су: сплаварење, које на Дрини има вековну традицију; затим, 

вожња кајаком на брзим (дивљим) водама и крстарење свим мањим пловилима, 

чамцима и лаким бродићима. Уз спортско-техничке карактеристике ових 

активности, иду и лепота и разноликост предела, на којима се, сваких неколико 

километара, смењују нове атракције и доживљаји. Посебно је интересантан 

спортски риболов, који на Дрини има специфичности какве не постоје на 

другим рекама. По најновијој стартегији и правцима развоја међународног 

туризма, предност ће имати незагађена природна средина, неистражена или 

слабо позната етнографска и историјска наслеђа и рекреативно-здравствени 

програми. Управо су рељеф, хидрографија и термалне воде, клима, биљни и 

животињски свет основне туристичке вредности Подриња. Добре 

предиспозиције постоје и за рекеративни, спортски, здравствени, сеоски и 

орнитолошки туризам. Све то, међутим, може остати "мртво слово на папиру", 

ако се не реше нека геополитичка питања, како измеђи Србије, Црне Горе и 

Босне и Херцеговине, тако и на читавом Балкану. С тим у вези, треба навести 

део обимне студије Европске комисије за туризам, која се једним делом дотиче 

и Подриња и у којој стоји и ово: "Вама Југословенима биће, изгледа, потребне 
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деценије да схватите каквим јединственим потенцијалом располажете у виду 

тока Дрине". Студија је, иначе, написана давне 1971. године, а ми, 

"Југословени", изгледа, нисмо још схватили чиме располажемо. Туризма нема 

без мира и дружељубља; туристи, по природи ствари, не трпе стриктне границе, 

строге царинске и пасошке контроле, већ траже сарадњу, спајање и прожимање, 

управо оно што Подриње, својом природом, нуди (Станковић С., 2005). 

 

IX. Интегрално планирање развоја Подриња 
 

Подриње је већ више година у економском и цивилизацијском 

заостајању. Један од разлога за то је гранична позиција. Кроз методе 

интегралног планирања мора се постићи то да Дрина постане мост који спаја 

сада подељене просторе на левој и десној страни. Интегралним планирањем 

може се обезбедити еколошко-социјално-економско одржање и развој Подриња 

(Стојков Б., Ђорђевић А., 2004). 

Природно-еколошки потенцијали Подриња су више него изразити, уз 

веома видљиве проблеме заштите и уређења природног богатства и 

биодиверзитета. Бројне студије истичу пре свега хидропотенцијал Дрине и 

њених притока. Овај потенцијал, нажалост веома често, сам по себи привлачи 

економску пажњу, која прети да угрози остале елементе природе. Међу овима се 

истичу шумски ресурси који су такође изложени немилосрдној експлоатацији. 

Пољопривредно земљиште, нарочито погодно за развој сточарства, ни 

приближно није уређено да би омогућило интензивнији развој специфичних 

подврста пољопривреде. Природни предео и пејзажи као и посебне природне 

вредности су колико вредне толико и изложене тоталној небризи локалних или 

државних институција. Захваљујући изразитом природном потенцијалу 

Подриње у просторно планском смислу захтева пре свега планско дефинисање 

мера заштите, а потом преузимање институционалне одговорности на свим 

нивоима (локални, регионални, државни) за његову заштиту. Заштита 

природних ресурса и вредности треба да буде есенцијални корак који треба да 

претходи уређењу, а потом веома пажљивом, одмереном одрживом развоју за 

оне гране привреде које су „пријатељске“ према природи. 

Посебна пажња треба да буде посвећена оном делу природног богатства 

које највише плени пажњу – води као извору енергије. Воде Дрине и њених 

притока никако не би смеле да буду планиране као „припадајуће“ било коме. 

Присвајање воде у име приватног или групног или државног интереса је највећа 

опасност за цео систем. „Данас слив Дрине са својим потенцијалима заслужује 

више него раније, озбиљнији третман и другачији приступ, па и конкретни 

договор свих потенцијалних корисника...Србије, Републике Српске и Црне Горе 

око што потпунијег  и рационалнијег коришћења природних ресурса слива 

Дрине“ (Ристановић С., 2000). Вода као ресурс и као вредност предстваља 

еталон укрштања основних димензија будућег модела просторног планирања 
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Подриња – еколошке, економске и друштвене. Да ли ће у даљем поступку бити 

коришћена као заштићена вредност или као моћан енергетски или привредни 

ресурс или као извор за снабдевање становништва водом, зависиће од 

интегралног сагледавања укупних хидротехничких потенцијала како реке 

Дрине, тако и целокупног Подриња. Речни басен Подриња треба посматрати као 

регион, тј. читав речни ток са окружењем треба посматрати и третирати као 

систем хидролошких и функционалних међузависности. Тек тако посматран 

регион Подриња може у будућности да постане туристички ресурс за развој 

регионалне економије вишег степена успешности од досадашњег (Тошић Б., 

Тодоровић М., 2008). 

Поред енергетике као значајне привредне гране, Дрина и Подриње су 

предиспониране за развој туризма, шумарства и посебних облика пољопривреде 

које би требало развијати у координацији и коегзистенцији са заштитом и 

уређењем целокупног Подриња. 
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ЗАКЉУЧАК 

 
Подриње представља комплексну туристичку вредност Србије и БиХ с 

обзиром на огромно богатство и разноврсност туристичких потенцијала. 

Основу туристичког производа Подриња представљају речни и језерски 

туризам, градски и манифестациони, те планински и бањски туризам. 

Комплементарност туристичких вредности Подриња указује на могућност 

поливалентног развоја туризма, како за потребе домаћег, тако и за потребе 

иностраног туристичког тржишта. 

Простор Подриња се убраја у атрактивније пределе у Србији и БиХ, на 

Балкану, а по много чему је јединствен у Европи и свету. Планине Подриња 

нуде бројне могућности за уживање у природи, од шетњи, јахања, вожње 

бициклом до планинарења и скијања. Комплементарност активном одмору на 

планинама су тајанствене лепоте и дражи плаховитих, моћних и дивљих вода 

Дрине, Лима, Увца и осталих планинских река које позивају на узбудљиво 

путовање сплаварењем, на пливање, пецање, вожњу кануом или педолинама.  

За савремени туризам у Подрињу од значаја су бројне културне и забавне 

манифестације, те сакрални споменици међу којима се истичу манастир 

Ђурђеви Ступови у долини Лима и манастир Милешева, један од наших 

најзначајнијих сакралних објеката, у свету познат по фресци Бели анђео. 

Из горе наведеног произилази закључак да простора за развој туризма 

има довољно јер је у Подрињу природа изворна и добро очувана, споменици 

непоновљиви, манифестације специфичне а људи гостопримљиви. По најновијој 

стратегији и правцима развоја међународног туризма, предност  ће имати 

неистражена или слабо позната етнографска и историјска наслеђа, рекреативно-

здравствени програми и незагађена природна средина, и потребно је да се  

очувани и незаштићени екосистеми Подриња, ставе у одговарајући режим 

заштите. 
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