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УВОД 

 

Изучавање туризма представља комплетно разматрање ширег друштвеног 

политичког и економског аспекта: 

● Друштвени аспект 

-одржавање психофизичке кондиције и здравља 

-повећање културног нивоа становништва 

-одржавање културно – историјског наслеђа 

-боље разумевање међу људима 

● Економски аспект 

-директни и индиректни утицај на привреду земље.  

Директни утицај: 

- на друштвени производ и национални доходак,  

- на бржи развој недовољно развијених подручја, 

- на платни биланс, 

- на запошљавање. 

Индиректни утицај: 

- на индустрију, 

- грађевинарство, 

- пољопривреду. 

Мултипликативни утицај – ово дејство има потрошња иностраних туриста.  

Туризам врши директне ефекте на оне учеснике привреде који директно продају 

услуге туристима. То су хотели, транспортна предузећа, трговинска мрежа и остали 

учесници у пружању директних услуга туризма. За разлику од овога, туризам врши 

индиректне ефекте на оне привредне делатности које не учествују у пружању 

непосредних услуга туристима, већ снадбевању туристичке привреде. То су индустрија, 

пољопривреда, велетрговина, грађевинарство итд. 

Планински туризам је најтипичнији и најмасовнији облик континенталног 

туризма. Туризам на планини обухвата широку лепезу активности за љубитеље разних 

склоности, од планинара и алпиниста до спелеолога, али за све њих заједничка је љубав 

према природи и провођење времена на свежем ваздуху. 

Специфичност планинског туризма се огледа у следећим особинама:  

- постојање две квалитетно различите сезоне: зимска и летња;  

- доминантно рекреативно обележје; 

- релативно кратак радијус кретања; 

- доминација домаћег у односу на инострани туризам; 

- дужи туристички боравак; 

- доминација хотелских капацитета и сличних смештајних капацитета. 

Да би се могло говорити о туристичкој понуди неопходно је задовољити четири 

критеријума:  
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∗ атрактивност простора; 

∗ саобраћајна повезаност (инфраструктура); 

∗ изграђени пријемни (рецептивни) капацитети и 

∗ промоција.
1
 

Циљ овог рада је да прикаже карактеристике планинског туризма Србије као и 

повезаност планинског туризма и привреде Србије. У раду се истражује стање и 

потенцијали развоја планинског туризма Србије. Представљени су туристички 

потенцијали и економске карактеристике најзначајнијих планинских туристичких 

дестинација у Србији, садашњи степен туристичке валоризације и перспектива 

туристичке валоризације неафирмисаних туристичких вредности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1  Стефановић, В. (2010): Економика туризма, ПМФ, Ниш. 
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I. ПЛАНИНСКИ ТУРИЗАМ У СРБИЈИ 

 

Највећи део територије Србије заузимају планине, које чине планинску регију, од 

Панонског побрђа на северу, до црногорске, албанске и македонске границе на југу. И 

сами називи неких српских планина као да асоцирају на богатства природе којима 

обилују: Златибор, Златар, Рајац.  

Eкономски ефекти планинског туризма  су различити по појединим 

планинским центрима  и  условљени  су  квалитетом  туристичке  понуде,  степеном  

туристичке инфраструктурне  и  супраструктурне  изграђености,  као  и  маркетингом 

дате туристичке дестинације (бендинг, интернет и истраживање тржишта). 

Утицај  који  планински  туризам  може  имати  на  привреду,  зависи  од  низа 

фактора.  Из  тог  разлога  приликом  афирмације  планинског  центра  треба  се  водити 

рачуна о економским ефектима туризма. 

Планински центри, са 20% учешћа у укупним туристичким доласцима и 26% 

учешћа у укупним туристичким ноћењима Републике Србије, убрајају се у главне 

туристичке производе Србије. 

Стратегија туристичког развоја је документ који усмерава развој посебног 

подручја. Циљеви који у стратегији туристичког развоја имају општи значај постављају 

основна начела и оквир у коме ће се усмеравати развој туризма. У том смислу, у 

стратегији развоја туризма треба поставити следеће опште циљеве
2
: 

� Раст друштвеног производа путем ефикасности привређивања 

(квалитативни извори раста) и путем додатног ангажовања фактора 

(квантитативни извори) у делатностима које производе туристичке услуге, и 

� Валоризација и очување природних и развојних ресурса као основе 

производње туристичких услуга (репродукција ресурса). 

Главни туристички центри/дестинације у Србији су: Копаоник, Златибор, 

Стара планина, Дивчибаре, Тара, Златар и Голија. 

Планине Србије и туристички центри на њима имају велики потенцијал не само 

за развој зимског туризма, већ и сеоског, ловног, бициклистичког и конгресног туризма. 

Највеће српске планине имају добро опремљене ски центре који зими раде пуном 

паром, а планине бележе све већи број посета. 

Туристички центри на планинама се у задњих 15 година интензивно развијају на 

начин да своје капацитете и програме стављају у понуду током целе године. Програми 

се састоје углавном од скупа различитих одморишно-рекреативних активности, зависно 

од годишњег доба. 

Туристички производ планина може да се подели на летњи (од јуна до 

септембра) и зимски одмор (од октобра до априла).  

                                                        
2  Стефановић, В. (2010): Туристички менаџмент, ПМФ, Ниш 
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Летњи одмор се састоји од следећих активности: Планинарење, пешачење и 

активности у природи, брдски бициклизам, параглидинг. Најпопуларније дестинације за 

одмор у планинама током лета су Копаоник и Златибор. Летњи одмор на планинама 

најчешће је трећи одмор у години и траје од 5 до 7 дана. Главни мотив доласка током 

лета је одмор на сунцу и свежем ваздуху, уз разне благе активности, док су секундарни 

мотиви уживање у гастрономији и природним и културним атракцијама. 

Зимски одмор се састоји од следећих активности: Алпско скијање у свим облицима 

(скијање, snowboard, турно скијање и остало), класично скијање (трчање на скијама), 

друге активности (санкање, клизање итд.). спортске активности у затвореним спортским 

објектима. Најпопуларнији зимски центри у Србији су нпр. Копаоник, Стара планина, 

Златибор, Дивчибаре и Златар. 

Скијашки одмор је углавном други одмор у години и траје најчешће 7, а само изузетно и 

до 14 дана. Главни мотив доласка у ски дестинацију је активни одмор уз скијање и 

повезане активности, док су секундарни мотиви забава, гастрономија, шопинг и ноћни 

живот. 

Јако важна постаје и понуда у предсезони са укључивањем великог броја 

догађаја – концерата и великих такмичења. Као и бројни пословни и конгресни 

програми током целе године. 

Главни клијенти планина су: лојални скијаши и сноубордери; Породице са 

децом; Активни индивидуалци (до 45 година); Млађа популација (18 - 25 година). 

Главни канали дистрибуције: Туристичке агенције, туроператори и интернет. 

Сарадња са специјализованим тур операторима и путничким агенцијама кроз 

укључивање дестинације у каталоге, односно кроз креирање повољних "инклузив" 

пакета (који укључују транспорт и смештај). Отварање централног интернет портала 

дестинације са опцијом резервисања смештаја, као и са свим релевантним 

информацијама о понуди. Сарадња са дестинацијама у ближој околини, као и са другим 

планинским, језерским  и бањским дестинацијама, услед заједничке промоције и 

наступа на тржишту. Блиска сарадња са пружаоцима разних активности у дестинацији. 
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II.  КОПАОНИК 

 

II.1. Основна туристичко-географска обележја 

 

Копаоник (познат и као Сребрна планина) је највећи планински масив у Србији. 

Цео масив је добио назив по великом рудном богатству које је на овој планини копано 

још пре доласка Римљана. Нарочито су били познати рудници у којима је копана руда 

из које се добијало сребро, а у средњевековној Србији тај племенити метал је сматран 

најдрагоценијим. У писаним документима Копаоник се помиње као: Caponi, Coponich, 

Coparenich, Copono. 

 Копаоник се као највећа планина централне Србије пружа правцем северозапад - 

југоисток у облику разгранатог гребена дужине око 82 km и ширине 40-60 km, на 

површини од око 2.756 km². Источни обод масива представља границу између 

планинских система Динарида и Родопа. Окружен је масивима Голије на западу и 

нешто нижим планинама Жељин, Столови и Гоч на северу, а припада сливовима Ибра, 

Расине и Топлице. Копаоник се пружа разгранатим гребеном правцем од подбрђа изнад 

Косовске Митровице, на северозападу преко низа врхова виших од 1600 метара, до 

највишег дела масива - Равног Копаоника, око кога се дижу Суво Рудиште са 

Панчићевим врхом (2017 m), Караман (1934 m) и Гобеља (1834 m). Југоисточно од 

Сувог Рудишта гребен Копаоника је сужен и расчлањен у низ узвишења: Чардак (1590 

m.n.v.), Шаторица (1750 m) и Оштро копље (1789 m), између којих су широке 

преседлине. Северна граница масива одвојена је од масива планине Жељин Јошаничком 

и Козничком реком. Са западне стране дуж целог гребена Копаоника усечена је долина 

реке Ибар. Источна страна омеђена је долином реке Расине и Топлице. 

Копаоник се налази на удаљености од 285 km од Београда, односно 365 km од 

Новог Сада. До Равног Копаника може се стићи из правца запада преко Јошаничке 

Бање, као и са источне стране из Брзећа. 

Ову масивну планину одликује субалпска клима а има и око 200 сунчаних дана у 

години због чега заслужује име “Сунчана планина”. С друге стране, покривен је снегом 

од почетка новембра до маја. Његови скијашки терени припадају стазама прве класе, а 

поседује и стазе за алпско и нордијско скијање које су намењене и прилагођене како 

искусним скијашима тако и почетницима.
3
  

Копаоник се одликује великим комплексом добро очуваних шума, разноврсним 

биљним и животињским светом као и топографско-морфолошким погодностима за 

развој како зимског тако и летњег туризма. Посебан квалитет представљају климатске 

одлике, пуно сунца и снега, што велику зараван познату као Равни Копаоник чини 

посебно погодном за туристичку валоризацију.  

 

 

                                                        
3
  http://www.serbia.com 
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Слика 1. Разглед околних планина са Копаоника 

 

 
 

Извор: kopaonik-online.net 

 

У подгорју Копаоника се налазе Јошаничка, Луковска и Куршумлиска Бања, а у 

ширем окружењу Врњачка, Матарушка и Богутовачка Бања.Такође, у његовом 

окружењу, сачуван је велики број средњевековних утврђења - градова, цркава и 

манастира. Стари Рас, Студеница и Сопоћани су уписани у листу светске културне 

баштине. 

 Полазна хипотеза јесте да је Копаоник највећи зимски туристички центар у 

Србији који је због својих природних и створених вредности постигао висок ниво 

развоја. Туризам ће и убудуће представљати главну развојну шансу Копаоника и 

одређивати његов статус у туристичкој привреди.  
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 Предуслов за ово је планско уређење, контролисана изградња туристичких 

садржаја и строга заштита природних и културних вредности. 

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

повољном положају према најизразитијим дисперзивима домаће тражње (Војводина и 

Београд) и најважнијим саобраћајним токовима у долинама Ибра, Западне и Јужне 

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

што  пружа могућност комбиновања различитих садржаја и стварања комплексне 

туристичке понуде. 

Проглашавањем најатрактивнијег дела планине за национални парк 1981. године, 

и валоризацијом њених природних вредности заједно са изузетним туристичким 

потенцијалом непосредног окружења, Копаоник је формирао разноврсну туристичку 

понуду и постао најквалитетнија и најперспективнија туристичка дестинација у Србији. 

 

II.2. Ски центар Копаоник
4
 

 

Као највећи ски центар 

Србијe, са одлично 

припремљеним стазама пружа 

неизмерно уживање свим 

категоријама скијаша, од 

почетника до скијаша 

врхунских способности. 

Скијашки центар Копаоник 

простире се на око 62 km 

стаза и ски путева уређених 

за алпско и нордијско 

скијање. За љубитеље ноћног 

скијања у самом центру 

скијалишта осветљена је стаза 

“Мало Језеро”. Осим тога, за 

најмлађе скијаше и све друге 

почетнике, који праве своје 

прве скијашке кораке, постоји 

обезбеђен простор „ски 

вртића“ са покретном траком 

и карусел која олакшава да се 

овлада основним скијашким 

вештинама. 

                                                        
4  www.skijalistasrbije.rs 

Слика 2. Ски стазе 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Извор: kopaonikonline.com 

 

 

 

 



Економски аспекти планинског туризма Србије                    Економски аспекти планинског туризма Србије                    Економски аспекти планинског туризма Србије                    Економски аспекти планинског туризма Србије                                                             

11 

 

Системом за вештачко оснежавање покривено је 97 % скијалишта. Овим 

системом покривене су стазе: Караман А и Б, Панчићев врх, Дубока 1 и 2, Сунчана 

долина, Мало језеро, Крст, Крчмар, Кнежевске баре, Мали Караман, Марине воде, 

Караман и припадајући ски путеви, као и скијалиште на Гобељи. Захваљујући 

системима за вештачко оснежавање сезона скијања траје дуже, а скијаши, како 

почетници тако и они мало захтевнији могу бити сигурни да ће током сезоне моћи да 

уживају у одлично припремљеним стазама. 

Све стазе су веома добро повезане системом жичара и ски лифтова, капацитета 

од преко 34.000 скијаша на сат. Овај систем чини три шестоседне жичаре, 4 исклопиве 

четвороседне, три фиксне четвороседне жичаре са покретном траком за укрцавање 

скијаша, две двоседе жичаре, два вучна ски лифта “сидро” и осам ски лифтова "тањир", 

као и три везна ски лифта. 

Жичара четворосед „Панчићев врх“ током читаве зимске сезоне али и у току 

лета, осим скијаша и сноубордера, превози и посетиоце центра који се не баве зимским 

спортовима, већ панорамски разгледају центар и баве се бројним другим активностима 

које ски центар Копаоник омогућава. 

Поред стаза за алпско и нордијско скијање, скијашки центар Копаоник поседује 

и уређен snow park, на коме се организују многа такмичења домаћег и међународног 

карактера. Од ове сезоне у ски центру Копаоник, на Гобељи, урађена је стаза за 

слободну вожњу. 

 

II.3. Материјална база за развој туризма 

 

 Смештајно угоститељски капацитети - Када је реч о дистрибуцији 

смештајних капацитета по регијама, ваља констатовати да се највећи број лежајева 

налази у Југозападној и Копаоничкој регији ( 39 % свих лежаја). Упркос овоме, 

туристички смештајни капацитети имају веома низак степен искоришћености – 25-30% 

на годишњем нивоу. Планина Копаоник је доминантна планина у односу на друге наше 

планинске зимске центре. На њој је смештен већи број хотела и то нарочито у 

централном делу на простору Равног Копаоника. Ту се налазе: 13 хотела, 4 апартманска 

хотела, 2 планинарска дома и 2 одмаралишта. У околини Копаоника, у викенд насељу се 

налазе 3 хотела и планинарски дом, док се у подножју планине у насељу Брзеће које је 

са Равним Копаоником повезано ски-стазом (Бела река 2) налазе 2 хотела. Укупан број 

лежајева у хотелском смештају Копаоника износи 3.411, док у одмаралиштима 1.108.
5
 

 Интензивном, добрим делом бесправном изградњом концентрисаном у срцу 

Копаоника, дошло је до озбиљног прекорачења граничног броја лежаја и њихове 

планиране структуре, уз озбиљно заостајање изградње планираних јавних садржаја и 

инфраструктуре. Зато је потребно утврдити ригорозно ограничење даље изградње у 

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

                                                        
5  Туристичко-спортска организација Рашке и Бруса 
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туристичког смештаја , као и у комплетирању садржаја јавних служби, ради подизања и 

усмеравања стандарда читавог комплекса и примеравање намена објеката високо 

комерцијализованој понуди.
6
 

 

Табела 1. Биланс програма туристичких комплекса  на подручју Копаоника 

 

Локалитети 
Број лежаја Број дневних излетника Запослени 

Службени 

лежајеви 

укупно скијаши нески. укупно скијаши нески. укупно укупно 

С. Рудиште 8.000 5.600 2.400 5.320 4.270 1.050 1.780 400 

Јарам 700 410 290 750 450 300 70 30 

Сребрнац 1.500 1.050 450 1.000 800 200 350 100 

Рендара 2.100 1.470 630 940 750 190 355 125 

Запланина 100 80 20 - - 80 40 20 

Укупно 12.400 8.690 3.710 8.010 6.270 1.740 2.595 680 

 

Извор: www.infokop.net 

 

Најважнији смештајно-угоститељски капацитети су:  

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

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

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

комплетно је реновиран 2009 године. Хотел је луксузно опремљен и нуди висок ниво 

услуга својим гостима. Располаже са 165 соба (12 апартмана), односно са 448 лежаја. 

Собе су савремено опремљене са купатилом, телефоном, TV-ом, мини баром и сефом. 

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

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

и налази се на надморској висини од 1.720 m. 

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

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

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

лежаја изванредно се уклапа у прекрасни амбијент раскошне природе Националног 

парка и туристичког центра. 

                                                        
6  Бојовић Г.: Комплементарност планинског и бањског туризма на Копаонику. Гласник 

СГД LXXXXII свеска 3, Београд, 2012. 
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Саобраћај и комуникације - Туристичка дестинација Копаоник представља 

једну од ресурских и атракцијских основа у туристичком кластеру југозападне Србије. 

Могућност валоризације укупног простора и свеобухватне понуде подразумева 

квалитетну и ефикасну повезаност са регионима туристичке тражње у Србији и шире. 

Саобраћајнице и комуникације унутар саме дестинације играју важну улогу у пласману 

туристичких приозвода на Копаонику и његовој подгорини. Реално посматрајући, у 

односу на остале планинске дестинације у Србији, изузев донекле дестинације 

Златибор-Златар, Копаоник има релативно добру повезаност и потенцијалне могућности 

за долазак туриста како друмским и железничким, тако и авио путем. 

До Туристичког центра на Равном Копаонику може се доћи из више праваца, и 

то: Ибарском магистралом од Краљева преко Биљановца и Јошаничке Бање, од 

Косовске Митровице и Рашке преко Руднице и аутопутем, од Појата преко Крушевца, 

Бруса и Брзећа. На овај начин је затворен друмски саобраћајни прстен око шире 

копаоничке регије који повезује Краљево са Трстеником и Крушевцем, затим преко 

Ушћа и Рашке са Новим Пазаром и коначно од Ушћа преко Бруса пут се рачва ка 

Куршумлији, односно назад ка Крушевцу. Источни део прстена, од Рашке ка К. 

Митровици односно од Куршумлије ка Подујеву, већим делом је у КиМ. 

Железнички саобраћај на подручју Копаоника је практично ослоњен на 

железнички правац Београд – Краљево – Приштина – Скопље који пролази читавом 

западном подгорином планине. 

Пласман туристичких производа Копаоника на ино тржиште, посебно када су у 

питању организовани и колективни доласци, могућ је и авио путем. Бивши аеродром 

Београд, сада Никола Тесла, је већ коришћен у сврху прихвата путника из Велике 

Британије који су, од половине осамдесетих година прошлог века, довођени на 

Копаоник. И поред дугачких трансвера нарочито у зимском периоду овај вид 

транспорта се показао као прихватљив тако да су копаонички хотелијери бележили 

десетине хиљада ноћења страних туриста који су допутовали на овај начин. У 

садашњим околностима, за потребе регије Копаоника, када је чартер саобраћај у 

питању, најприхватљивији је аеродрам Константин Велики у Нишу. 

 

II.4. Туристички промет 

  

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

године.  

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

1935. године организовали излет који је поред такмичарског имао и припремни карактер 

изградње планинарског дома. 

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

години боравило 86.300 гостију, који су остварили 423.300 ноћења.
7
 

                                                        
7  Републички завод за статистику: Статистички годишњак Србије за 2007. годину 
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 На Копаонику је углавном развијен домаћи туризам и већи део туриста 

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

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

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

Узроке можемо наћи у недостатку јединственог туристичког производа, занемарљивом 

наступу на туристичком тржишту, лошом и неквалитетном понудом смештајних 

капацитета, одсуству одговарајуће летње понуде, запостављању презентације вредности 

Националног парка и окружења и друго. 

 

Табела 2. Број ноћења и туриста на планини Копаоник у периоду 2008 – 2012. година 

 

Год.  Туристи Ноћења Просечан боравак 

Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

2008. 82.455 8.044 90.499 382.118 41.304 423.422 4,6 5,1 

2009. 61.238 6.147 67.385 293.343 30.308 323.651 4,8 4,9 

2010. 52.596 5.394 57.990 210.032 23.880 233.912 4,0 4,4 

2011. 59.350 6.524 65.874 241.557 28.978 270.535 4,1 4,4 

2012. 59.345 7.830 67.175 261.477 36.955 298.432 4,4 4,7 

 

Извор: Републички завод за статистику, Статистички годишњаци 2009-2013. година 

 

� Основне карактеристике туристичког промета Копаоника: 

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

85% у укупним туристичким ноћењима; 

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

Немачка 5%, Италија 4%, Аустрија 2%. 

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

године за 2%, 

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

годину за 4,2%. 

 

 

II.5. SWOT анализа 

 

 SWOT анализа је незаобилазан и често кључни корак у изради сваке стратегије. 

Она је основа за успостављање дугорочне стратегије развоја. Њен развој је заснован и 

гради се на информацијама које добијамо из основне/ситуационе анализе и циљева који 

су обухваћени анализом : Снаге (Strenghts) и Слабости (Weaknesses) , Могућности 

(Opportunities) и Претње (Threats).  
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 SWOT анализа истиче снаге које се могу надоградити; слабости које треба 

имати у виду, и ако је могуће превазићи их, шансе на које се може утицати, те претње 

које је потребно минимизирати. 

 

 

Табела 3. SWOT анализа Копаоникa 

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

• повољан географски положај • велике миграције становништва 

• области са недирнутом природом • неконкурентност домаћег производа 

• традиција и историјска баштина • недовољан прилив инвестиција 

• богатство у питким водама • предимензионирана туристичка 

изградња 

• пашњаци и ливаде као значајан ресурс 

за развој сточарства 

• проблеми у инфраструктури руралних 

средина 

• модеран и развијен здравствени центар • недостатак савремених технологија за 

одрђиво коришћење ресурса 

• велико богатство шума • неповезаност привредних делатности 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

• чланство у ЕУ • недовољна свест о заш. жив. средине 

• регионализација и ново позиционирање • опасност од еколошког загађења 

• сарадња са привредницима из околине • неуједначен развој у окружењу 

• комплементарност природних и 

људских ресурса на рег. нивоу 

• проблем државног власништва над 

грађевинским земљиштем 

• урбанизације села  • слаб прилив капитала 

• сарадња на регионалним 

инфраструктурним пројектима 

• неспремност локалне привреде за 

усвајање нових стандарда у пословању 

 

Извор: Јанковић М. и Татић Б. (1985): Прилог просторном и урбаном планирању 

Копаоника, Заштита природе бр. 38, Београд 

 

 

II.6. Тржишно позиционирање Копаоника 

 

Узимајући у обзир ресурсе, атракције и атрибуте подручја Копаоника, 

конкурентско тржишно позиционирање Копаоника требало би да се базира на 

предиспозицијама планине за развој врхунског квалитета скијашке активности и других 

зимских и летњих спортских и рекреативних активности, богатству природних 

вредности, идентитету дестинације, те традиционалном начину живота на планини. 

Интеграцијом наведених елемената започиње се процес изградње имиџа и њихово 
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обликовање у производе и активности којима ће се омогућити понуда диференцираних 

искустава. 

Предлог је да се Копаоник на средњи и дуги рок тржишно позиционира 

користећи четири кључне туристичке фасцинације овог простора – активну спортску 

планину, забаву и разоноду, Национални парк Копаоник, опуштање и рекреацију. 

Према томе, Копаоник ће се позиционирати на следећи начин
8
: 

Копаоник је модерна планинска дестинација која нуди врхунско скијање и богату 

понуду зимских и летњих спортских и рекреативних садржаја и активности у 

живописном крајолику окруженим заштићеним природним лепотама. 

Копаоник је дружељубива и живахна планина која привлачи домаће и стране туристе 

нудећи им иновативну и јединствену понуду забавних садржаја, атрактивне 

манифестације и интернационалне догађаје. 

Са понудом рекреативних, спа и велнес садржаја на планини, те активностима у 

хармонији са природом, Копаоник опушта и умирује, пружајући осећај 

уравнотежености духа и тела, спокоја и благостања. 

 

II.7. Маркетиншке стратегије Копаоника 

 

Сврха маркетиншких стратегија је да се пренесе визија дестинације Копаоник, 

као и да се дефинишу кључни приоритети маркетиншког система у наредних пет до 

седам година. Стратешки приоритети представљају смернице за будуће планирање, као 

и за будући развој маркетиншких активности и деловања.  

Стратешки приоритети маркетиншког система за Копаоник са подгорином су 

следећи
9
:  

  1. Брандинг / идентификација производа  

  2. Маркетиншка комуникација  

  3. Интернет  

  4. Истраживање тржишта 

  

1. Брендинг / идентификација производа  

 

  Бренд представља јединствену колекцију искустава које пружа мешавина 

рационалних, емоционалних, социолошких и културних предности и користи које су на 

располагању туристима. Туристи бирају бренд/дестинацију сходно емоционалним и 

другим вредностима које сваки бренд/дестинација покаже. Развојем бренда креира се 

туристички идентитет Копаоника путем кога се Копаоник позиционира на место 

конкурентне туристичке дестинације на веома разноликом туристичком тржишту. 

                                                        
8  Horwath i Horwath Consulting Zagreb d.o.o. (2009): "Мастер план за туристичку 

дестинацију Копаоник" 

9  Франовић, М. (2009): ГИС подршка туристичким агенцијама на дестинацији Копаоник, 
Универзитет Сингидунум, Београд. 
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Брендинг пружа потенцијалном туристи/госту додатну гаранцију/уверење приликом 

доношења одлуке о одабиру дестинације за одмор.  

 

 

 

 2. Маркетиншка комуникација  

 

  Копаоник је на почетку новог периода у стварању и развоју маркетинга и 

туристичких производа, у смислу нових својинских односа и економских и других 

интереса давалаца услуга на дестинацији. Ова ситуација подразумева одговарајуће 

акције ако се узму у обзир расположиве могућности и ресурси. Постојећи недостатак 

координисаног и интегрисаног приступа промоцији Копаоника, и његовог окружења, 

мора бити што пре отклоњен нарочито у смислу позитивне комуникације са 

потенцијалним посетиоцима.  

 

 3. Интернет  

 

  Wеb странице и е-mail маркетинг добили су константну и неизбежну улогу у 

јачању стратешког маркетинг планирања. Интернет маркетинг, као и друга медијска и 

комуникациона средства, обавезно мора бити интегрисан у свеукупну маркетиншку 

стратегију туризма Копаоника.На овај начин се може добити највећи степен 

презентације укупних потенцијала туристичке понуде.   

 

 4. Истраживање тржишта  

 

  Потреба за истраживањем тржишта је један од главних приоритета за развој 

маркетиншке стратегије. На пример, истраживање тржишта може бити следеће: 

трендови тржишта, социјално-демографски тренд, трендови путовања, утицај трендова 

на туризам Копаоника, итд. Истраживање тржишта пружа неопходне и правовремене 

информације о понашању клијентеле, процесу доношења одлука, као и информисаности 

и разумевања Копаоника као дестинације. Ове информације, заједно са детаљним 

податцима о профилу гостију, представљају предуслов за ефикасно маркетиншко 

одлучивање и имају најбољи повратни ефекат на инвестиције у маркетинг 
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III. ПЛАНИНА ТАРА 

 

III.1. Основна туристичко-географска обележја 
 

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.
10

 Унутар граница планине Таре налази се и 

велики број врхова и долина. То су на првом месту њен највиши врх Козји рид (1.591 

m), Збориште (1.544 m), као и Звијезда (Звезда), Столац, Црни врх, кањон реке Дрине, 

језеро Перућац и други. 

 

Слика 3. Тара 

 

 
 

Извор: obidjisrbiju.com 

 

Планинско подручје Таре има извесне одлике транзитне области, јер се налази у 

граничном појасу између Републике Србије и Федерације Босне и Херцеговине. Главни 

комуникациони правац овог простора представља регионални путни правац Ужице-

Златибор-Тара-Вишеград, односно траса Западносрбијанског туристичког правца који 

                                                        
10  www.tara-planina.com 
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уједно представља и део западне осовине привредног развоја Србије. Положај Таре 

према важнијим туристичким правцима несумљиво може утицати на повећање 

туристичког промета, а самим тим и на постизање већих економских ефеката од 

туризма. Тара, језеро Перућац, ток Дрине представљају главне туристичке ресурсе овог 

простора. 

Тару карактеришу разноврсни геоморфолошки облици од којих су широко 

заступљени: пећине, увале, вртаче, звекаре, теснаци, кањони, клисуре и др. Најпознатије 

пећине су Перућачка и Топла пећ. Топла пећ са интересантним пећинским накитом се 

налази на планини Звезди, а заштићена је и као споменик природе. Национални парк 

Тара одликује се мноштвом карстних облика, међу којима су најатрактивнији кањони и 

клисуре. Најимпресивији је кањон реке Дрине, који је засигурно један од највећих и 

најлепших кањона Европе. 

Планина Тара је посебна по много чему, а оно што заиста буди љубав на први 

поглед, јесте прелепа разноликост предела, огромна површина зеленог шумског 

четинарског блага и богатих пашњака, тишина која на преко 1.000 m надморске висине 

просто очарава и храни душу, скуп кањона, узвишења и висоравни, омеђени рекама 

међу којима доминира лепотица Дрина, у народу позната још и као Зеленика због своје 

предивне зелене боје. 

Клима Таре уопштено се може означити као умерено-континентална, у извесној 

мери модификована планинским утицајем и са већим степеном влажности у односу на 

централне и источне делове Србије. Основни разлог специфичности климе овог 

подручја представља висок степен хумидности који се огледа у великој годишњој суми 

падавина (977,3 mm) и високој просечној релативној влажности ваздуха (83%). Влажна 

струјања из кањона Дрине, као и свакодневне магле, дају ту специфичност клими Таре. 

Просечан годишњи број дана са падавинама је 147,7. Највише дана са падавинама има у 

јануару, априлу и јуну. Снег највише пада у јануару (13,2 дана), а средњи број дана са 

формираним снежним покривачем износи просечно 52,3 дана. 

Хидрографија - Река Дрина, у подножју планине Таре, са живописним 

природним амбијентом, јединствена је природна атракција. Поред мањих језера, 

бројних планинских водотока, водопада и брзака, ту су и два, по својој лепоти надалеко 

чувена, језера: Перућачко језеро на Дрини и Заовинско, где се могу видети најлепше 

слике нетакнуте природе. Заовинско језеро има дубину од 110 m и храни се водом 

преко притока Коњске реке и Белог Рзава. Вода је овде веома чиста, па се уз малу 

прераду користи за пиће. Такође, језеро се користи и за узгој пастрмки, које су познате 

као „најизбирљивије“ речне рибе што се чистоће станишта тиче. Преграђивање Дрине 

код Перућца, бетонском браном дугачком 461 m и високом 89,8 m, настало је истоимено 

језеро дугачко 52 km. Језеро има непроцењиву туристичку вредност за љубитеље 

крстарења, риболова и купања. 

Биљни и животињски свет - Захваљујући повољним климатским и геолошким 

факторима, Тара има изузетно позитивну улогу на живот и здравље биљака, животиња и 

човека, а ваздух представља непроцењиву вредност. Богатством биљног и животињског 
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света ова планина представља ризницу садашњег, али и на другим местима давно 

изумрлог животног блага. Управо овде расте чувена Панчићева оморика, реликт и 

ендемит заостао још из праисторије, који је опстао само на овим просторима. Открио ју 

је наш велики научник Јосиф Панчић, по коме је и добила име. 

Најпознатији туристички локалитети на планини Тари су Калуђерске Баре, 

Митровац, Заовине са својим језерима, Шљивовица, Соколина и Предов Крст. 

Кaлуђерске Баре у туристичком погледу су можда и најлепши део Таре. Налазе 

се на надморској висини од 1059 m. Овде постоје уређене пешачке стазе, као и стазе за 

скијање и санкање. Почетак организованог туризма на Тари управо је везан за ову 

локацију. У близини хотела налазе се велики број терена за рекреацију и забаву, трим 

стаза и ски стаза на 1000 m надморске висине.  

 

Митровац  је дечје 

одмаралиште које се налази на 

1.080 m надморске висине. Он 

се посебно издваја по 

специфичним климатским 

условима који погодују пре 

свега деци, са великим бројем 

сунчаних дана. И на овом 

локалитету се налази велики 

број терена за спорт и 

рекреацију.  

 

Заовине представљаљу 

шумовито, планинско-брдско 

подручје које обухвата насеље 

Заовине са 28 засеока, језеро 

Заовине и кањон Малог Рзава. 

Налази се у јужном делу Таре, 

на тзв. „Равној Тари“. 

Формирањем бране Лазићи на 

Малом Рзаву, створено је 

језеро у селу Заовине по коме jе и добило име. Ово је идеално место за рекреацију на 

води, одмор, пецање, оријентиринг и сл. 
11

 

Предов Крст је локалитет на 1.075 m надморске висине на који се стиже преко 

Бајине Баште и Перућца кроз уски кањон речице Дервенте. Налази се на најудаљенијем 

делу Таре, на крајњем западу планине.  

                                                        
11  www.tara-planina.com 

Слика 4. Митровац на Тари 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Извор: www.tara-zaovine.com 
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Мокра гора је долина у западној Србији, смештена између планина Таре и 

Златибора. На њу се надовезује Шаргански превој, који према северу чини природну 

спону са Збориштем, а према југу са Златибором. Парк природе „Шарган – Мокра 

гора“ обухвата површину од 10.813 хектара. 

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

Мећавник, које је саграђено према идеји нашег чувеног филмског режисера Емира 

Кустурице. За изградњу села коришћене су аутентичне брвнаре из овог краја које су 

пренете на ову локацију. Најстарија од њих датира од пре 90 година. Град је јасно 

формиран у оквирима правоугаоног трга, чија је главна оса одређена улазном капијом и 

положајем мале дрвене цркве. Трг, који је поплочан дрвеном коцком и сеченим 

праговима, формирају брвнаре, а у свакој од њих је понешто од урбаног садржаја, 

посластичарница, продавница локалне народне радиности, галерија слика, библиотека, 

ресторан и биоскоп. 

Тара је проглашена за Национални 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. 

 

III.2. Скијалиштa
12

 

 

На планини Тари се налази неколико мањих скијалишта: 

 - Скијалиште Бели бор 

 - Скијалиште Награмак 

 - Скијалиште Шљивовица 

 - Скијалиште Митровац на Тари. 

                                                        
12

  www.skijanje.rs 
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Скијалиште Бели бор - Налази се поред истоименог хотела, 19km од скијалишта 

Митровац. Из тог правца пут је солидно одржаван, али нема готово никаквих ознака. Од 

Митровца треба пратити пут за Калуђерске баре. Пратећи само постојећа 2-3 путоказа 

готово је сигурно да ћете залутати, тако да је најбоље да вас мештани упуте. 

Скијалиште располаже са 2 ски лифта типа тањир дужине 80m и 380m. Жичаре су јако 

застареле, тако да су тањири фиксни. Мања жичара има 4 тањира, а већа само 8. Ипак, 

како радници тврде, обе су безбедне и зими доста посећене. Висина снега на овом 

скијалишту иде и до 50cm. 

Ски стазе су без камења и потока, прекривене су средње високом травом. Доста су 

широке. Најнижа тачка ски центра 950 m/nv, највиша тачка ски центра 1010 m/nv, 

најдужа ски стаза 380 m. 

Скијалиште Награмак - На само 4 километра од Митровца - нова СКИ СТАЗА 

НАГРАМАК дужине 860 метара. Стаза се налази у селу Секулици на надморској 

висини од 1300 метара. Посебан ужитак представља ноћно скијање на осветљеној стази. 

Постоји могућност изнајмљивања ски опреме. Непосредно уз ски-стазу се налази и 

кафић "Опуштено". Постоји уређен и зими очишћен паркинг. До скијалишта Награмак 

се долази када се од Митровца крене у правцу Заовина; након 1.5km у Крњој Јели 

скренути лево. Стрм макадамски пут води до Секулица где се налази жица. 

Алтернативно, је могућ прилаз са друге стране од правца Ивера (Дрвенград), али треба 

проверити да ли је током зиме овај путни правац проходан. 

Ски лифт је типа тањи. Дужина стазе 860 m. Надморска висина стазе:  са 1304  на 1207 

m/nv. Тежина стазе: рецимо црвена, са стрмим доњим делом. Широка и прегледна. 

Скијалиште  Шљивовица - Насеље  Шљивовица лоцирано је на путу Калуђерске Баре-

Митровац и настањена је углавном сеоским домаћинствима и корисницима викендица 

на овом простору. Шљивовица је од Бајине Баште удаљена 21 километра а од 

Калуђерских бара 5. Скијашки клуб «Сунчана падина» у Рачанској Шљивовици ради на 

омасовљавању алпског скијања на Тари.  Лоциран на погодним теренима како за 

почетнике тако и за напредне скијаше клуб врши обуку скијаша свих узраста од 

почетних ка напредним облицима скијања. Клуб поседује carving опрему, ски лифт 

200m дужине. 

Митровац на Тари- Митровац се налази на планини Тари, 24 km од Бајине баште. До 

њега се стиже путем преко Перућца или путем из центра Таре. Од Перућца због 

релативно добре сигнализације је лако наћи ово скијалиште, док из правца са врха Таре 

не постоји готово ни један путоказ. Путеви су добри, а тренутно се ради на санацији 

пута из правца Бајине баште. Скијалиште Бели бор удаљено је 19 km од Митровца. 

Скијалиште располаже са 3 дечија ски лифта дужине 50m, 150m и 250m. Најдужи ски 

лифт има дрвене хватаљке на себи. Стазе су без камења и потока, прекривене су средње 

високом травом. Све стазе су доста лаке и широке. Најнижа тачка ски центра 1070 m/nv, 

највиша тачка ски центра 1125 m/nv, најдужа ски стаза 250 m, три дечија ски лифта на 

коноп. 
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III.3. Материјална база за развој туризма 

 

Око  локалитета  Калуђерске  Баре  на  Тари  смештен  је  већи  број  основних 

смештајних  објеката.  На планини се налазе 2 хотела, депанданс и одмаралиште. 

Планина Тара располаже са око 4.500 категорисаних лежајева, од којих је 1.285 у групи 

основних капацитета. 

 На Калуђерским Барама су лоцирани: 

Хотел Оморика*** располаже са 156 соба, 8 апартмана и два президент апартмана. 

Поред хотелског ресторана, гостима је на располагању и банкет сала, VIP салон, 

аперитив бар, посластичарница, сувенирница, библиотека, фризерски и козметички 

салон, амбуланта, затворени базен са сауном, теретана, аутоматска куглана, стони 

тенис, билијар и салон игара за децу. У саставу се налази и конгресна сала са аудио-

визуелном опремом и више мањих сала за рад. У непосредној близини хотела су и 

фудбалски терен, тениски терени, 1.600 m трим стаза са спортским справама, 10 km 

уређених пешачких стаза у боровој шуми и скијашки терени. Недалеко од хотела 

Оморика, налази се депанданс Јавор који поред смештаја у собама, у свом националном 

ресторану нуди кулинарске специјалитете овог краја. 
13

 

Неопходно је навести: Хотел Бели Бор**, Апартманско насеље Зелени чардаци, Вила 

Тара лукс, Вила Бобар. 

 

Табела 4. Смештајни објекти 

 
 

Туристичка 

дестинација 

Смештајни објекти Број 

лежаја 

 

Тара 

Хотели  1235 

Мотели, пансиони, одмаралишта 763 

Приватни смештај 2345 

 

Извор: www.tarasmestaj.com 

 

На територији Бајине Баште, на Перућцу послује хотел Језеро** са 120 

лежајева. У склопу су ресторан са 250 места, кафана, диско клуб и продавница. Поред 

хотела се налази 10 бунгалова-апартмана са укупно 30 лежајева. Објекти: Вила Дрина 

****, Хотел Дрина, Мотел Bel Vie. 

 

                                                        
13

  www.hotelitara.com  
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Саобраћајна повезаност - Најкраћа веза 

са Београдом је путем Тара-Бајина Башта-

Рогачица-Ваљево-Београд у дужини од 

180 км, а удаљеност Таре од Новог Сада је 

246 км. Најближа железничка станица 

планини Тари је у Бранешком пољу која се 

налази на прузи Београд – Бар и која је 

удаљена 15 км, а аеродром Поникве 25 км 

(он је војни аеродром и још није почео са 

цивилном употребом иако је то у плану). 

Поред ових саобраћајних веза веома важна 

је саобраћајница која преко Кремана Тару 

повезује са Златибором  (38 km) и даље 

води ка мору или Ужицу (43 km). 

 

III.4. Туристички промет 
 

На планини  Тари, постоји  

неколико  познатих  туристичких  

локалитета. Највише пажње туриста 

привлаче Калуђерске Баре, Митровац и 

Предов крст. Просечно  годишње Тару  

посети 44.798 туриста (2005-2010). У  

структури туриста 93,70% су домаћи и 

6,30% страни  гости. У  просеку, туристи  

се  задржавају  3,3  дана (домаћи 3,28 дана 

и страни 3,32 дана).  Број туриста  на  Тари  је  скоро  константан,  као  и  остварени  

број  ноћења. Интересантно је да се дужина боравка домаћих туриста временом смањује 

(са 3,8 дана у 2005. на 2,6 дана у 2010. г.), док страни гости бележе благо продужење 

боравка на планини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 5. Путни правци 

 

 

 

 

 

Извор: www.tara-planina.com 



Економски аспекти планинског туризма Србије                    Економски аспекти планинског туризма Србије                    Економски аспекти планинског туризма Србије                    Економски аспекти планинског туризма Србије                                                             

25 

 

Табела 5. Туристички промет на Тари, 2005.-2010. 

 

Тара 

Год. Број туриста Остварена ноћења Прос.Дуж.Борав. 

Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни Домаћи Страни 

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 2006.-2011. Републички завод за 

статистику Србије 

 

III.5. SWOT анализа 

 

Урађен је приказ предности, слабости, шанси и опасности,односно ризика који 

су везани за даљи развој подручја планине Тара. Принцип деловања треба да је заснован 

на јачању предности и искоришћавању шанси које постоје, као и на елиминисању 

слабости и превентивног деловања у односу на идентификоване ризике.  

Потенцијали развоја подручја планине Таре у области туризма, представљају: 

заштићене природне и културно-историјске вредности; рекa Дрина; вештачке 

акумулације (Перућац, Заовина, Стајића и др.), које представљају не само значајан 

привредни потенцијал у производњи електричне енергије, већ и изузетно вредан 

природни ресурс и туристички потенцијал (језерски, ловно- риболовни); одличне 

могућности за развој ловног туризма и узгој оних врста дивљачи које природно 

настањују оваква подручја; могућности за развој транзитног (транзитни туристички 

правац према мору-Јужни Јадран), климатског, еколошког, сеоског, излетничког и 

других облика туризма; близина највећег туристичког тржишта (Београдског региона). 
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Табела 6. SWOT анализа 

 

Кључне предности: Кључни недостаци: 
недирнута природа, лепота планине, 

шуме, реке и језера, чије слике стварају 

препознатљиви имиџ јединственог и 

контрастима богатог пејзажа 

ограничен приступ до Таре, (цесте, 

железница, аеродром); периферни положај 

у односу на важне магистралне и 

регионалне путне правце утицао је да је 

подручје Таре изван главних транзитних 

токова 

географски положај Таре у регији, са 

суседним туристичким дестинацијама/ 

атракцијама/зонама (Мокра Гора, 

Златибор, итд.) са којима се Тара може 

интегрисано развијати 

неразвијеност базичне инфраструктуре, 

посебно третмана текућег и крутог отпада 

у простору 

 

урођено гостопримство људи и јак 

позитиван емотивни однос који гост 

добија као резултат свог боравка на Тари 

недостатак базне просторно-урбанистичке 

регулације; бесправна градња 

 

специфичне климатске одлике планине 

Тара, једне од најпознатијих ваздушних 

бања Србије; 

недостатак кључних играча на локалном 

нивоу за преузимање одговорности 

развоја целовитог пројекта 

формирани туристички пунктови са 

изграђеним туристичким и пратећим 

капацитетима: Калуђерске Баре, са војном 

установом Тара која има 2 хотела, 

Митровац дечије одмаралиште са 600 

лежаја и Предов Крст, главни шумарски и 

ловачки центар Таре, са посебном 

туристичком функцијом. 

проблеми животне средине: низак ниво 

развијености комуналних услуга; 

нефункционисање депонија у складу са 

савременим принципима одлагања 

комуналног отпада; загађивање 

Перућачког језера комуналним отпадом; 

појава ерозије и бујица које узрокују не 

толико опасност по становништво, колико 

штете одношењем тла; загађивање 

отпадним водама. 
 

Извор: Установа 'Спортско туристички центар Бајина Башта' (2007): Мастер план развоја 

туризма са пословним планом за планину Тару и њено окружење  

 

 

III.6. Визија и позиционирање 
 

Према Мастер плану развоја туризма са пословним планом за планину Тару и 

њено окружење, узимајући у обзир шири контекст развоја Таре, то јест изградње 

целовите будуће тржишне позиције Југозападне Србије, као и Републике Србије, 

дефинисана је развојна визија Таре, за период од наредних 10 година: 

- За 10 година шири простор Националног парка Таре биће релевантна и препознатљива 

планинска туристичка дестинација на европском тржишту која ће допринети 

привредном развоју регије као и квалитету живота локалног становништва. 
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- Основ за раст туризма су перманентни развој базиран на искуству природе са 

континуирано пулсирајућом, модерном и разноврсном понудом доживљаја и 

активности у историјском и културно богатом подручју. 

- Тара ће испоручивати памтљива искуства која подстичу активности свих чула, 

емоционално додирују интелект те повећавају разумевање заштите и дељења природног 

и културног наслеђа на начин да остане сачувано и корисно за будуће генерације. 

- Успех се постиже кроз одрживи развој, поштујући еколошке стандарде следеће 

генерације у комбинацији са предузетничким иновацијама чиме Тара постаје пример у 

искуственом структурисању дестинације, дајући дугорочну финансијску корист свим 

кључним субјектима у туризму подручја Таре. 

 Туристичко позиционирање Таре базира се на поштовању природног и 

културног наслеђа, економској одрживости и друштвеној одговорности, а наглашавају 

се следеће вредности и усмерења: 

- интегрални приступ простору са искуственим диференцирањем просторних целина, 

- креативну интерпретацију атракција и ресурса путем узбудљивих и емоционално 

богатих садржаја. 

У том смислу, Тара се према Мастер плану развоја туризма са пословним 

планом за планину Тару и њено окружење, позиционира на следећи начин: 

- Тара је високо вредна и еколошки сачувана дестинација која нуди искуство и 

доживљај природе за различите активне и пасивне кориснике. 

- Она је рекреативна и одморишна дестинација која са поносом нуди еколошки 

освештене и на локалној култури засноване туристичке производе и услуге кроз 

креативну интерпретацију интегралног простора. 

- Посебно развија у свом природном и руралном окружењу следеће центре изврсности:  

∗ рекреацију и релаксацију у величанственом природном окружењу 

∗ одмор, активности и заједнички породични доживљај 

∗ пословне састанке и догађаје 

∗ планински велнес / здравље 

- Интелигентном понудом јединствених вредности креира адекватан однос активности и 

доживљаја обезбеђујући незаборавни осећај својим гостима. 
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IV. ПЛАНИНА ЗЛАТИБОР 

 

IV.1. Основна туристичко-географска обележја 
 

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“. 
14

 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 лежи на територији општина Чајетина, Ужице и Нова Варош. 

Административни центар Златибора је варошица Чајетина, али у сваком другом 

погледу, изузев административног, центар је познато туристичко место Краљеве Воде. 

Удаљеност од Београда је 230 км.
15

 Ову регију уздужно пресеца Златиборска 

магистрала, а попречно путеви, који воде ка Дрини, односно Бајиној Башти и 

Вишеграду. Златиборска магистрала повезује северне делове са црногорским 

приморјем. Својеврсни центар златиборског округа је град Златибор (бивше Краљеве 

Воде), а остала позната места су градић Чајетина и села Сирогојно, Мачкат, Љубиш, 

Мокра Гора, Кремна.  

Златибор има субалпску климу. Средња годишња температура износи око 7,5°C. 

Најхладнији месец је јануар, са просечном температуром око -2,5°C, а најтоплији 

август, са око 15°C. Просечна дневна температура на Златибору износи око 18°C. Кише 

највише падају у мају и октобру. Снег пада од октобра до маја и задржава се у просеку 

око сто дана. Златибор има више од 2000 сунчаних часова годишње и према томе 

представља једну од најсунчанијих планина у Србији.
16

 Златибор је испресецан рекама 

(Црни Рзав, Велики Рзав, Сушица) и потоцима, који су богати разним врстама рибе: 

кленом, пастрмком, младицом и липљаном. На Златибору постоје два вештачка језера. 

Веће језеро је у Рибници, на реци Црни Рзав. У самом центру туристичког насеља 

Златибор налази се мање језеро, направљено за туристичке потребе. Окружено је 

пријатним стазама за шетање. 

Хидрографија - Одговарајући састав земљишта, одлични климатски услови и 

богатство биљног покривача условили су обиље вода на Златибору.  Због нагиба 

златиборског нивоа према северу и северозападу сва вода златиборских река отиче у 

                                                        
14

  Драговић, Р., Филиповић, И., Николић, Ј. (2009): Искористивост природно-географских 

услова Златибора и Златара за развој екотуризма и здравственог туризма. Гласник Српског 

географског друштва, вол. 89, бр. 1, стр. 115-128. 
15  Извор: Туристичка организација Златибора 
16  ''Пословни (мастер) план туристичке дестинације Златибор – Златар'', Београд, 2007. 
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Црно Море, било да воду односи Дрина, Ђетиња или Моравица. Река Увац тече јужном 

границом планине, а њени величанствени кањони сведоче о дивљој снази ове реке. 

Златибор нема природних језера. На Краљевим Водама је 1947. године изграђено 

мало језеро, а пуни га чисти планински поток Обудовице. Језеро је лети купалиште а и 

својеврстан је декор туристичког насеља Златибор. То је вештачко језеро изграђено 

половином 1946. године за туристичке потребе. Дуго је 150 m, а широко 50 m. Високи 

борови који га окружују, стварају пријатан хлад и свежину у топлим летњим данима. 

Окружено је пријатним стазама за шетање и клупицама за одмор гостију. Током лета 

могућа је вожња чамцима и педалинама на језеру. Рибничко језеро је друго веће 

вештачко језеро Златибора. Налази се на 7 km. југозапдно од Обудојевичког језера. 

Изграђено је на реци Црни Рзав у Рибници и служи за водоснадбевање туристичког 

центра на Златибору
17

.  

Биогеографске карактеристике. Захваљујући благотворној клими Златибор има 

веома бујну вегетацију. Најраспрострањеније су ливаде на којима расте преко 100 врста 

разноликих трава, од којих су многе лековите. У односу на простране пашњаке, шумске 

површине су знатно скромније. Укупна површина шума и шумских култура у општини 

Чајетина је око 20000 ha.
18

 Шумске површине Златибора су комплексни екосистеми, у 

којима су најчешће заступљени: брдска букова шума, шума китњака и црног граба, 

шума храста китњака, борове шуме на серпентину, шуме црног и белог бора, шуме 

букве, јеле и цера. До 600 m n.v. заступљене су листопадне врсте дрвећа – буква, храст, 

бреза, липа, јасен, а на просторима изнад 600 метара доминирају четинари – бели и 

црни бор, јела и смрча. С обзиром да основу за развој туризма чини квалитетна и 

очувана природа, Златибор са својим шумама и ваншумском вегетацијом поседује висок 

степен очуваности. Истовремено, пашњаци и ливаде представљају најзначајнији 

пољопривредни потенцијал. Површине под шумама представљају ресурсе, у којима се 

развија ловни туризам. Позната ловишта су ''Шарган'', ''Златибор'' и ''Торник – 

Чавловац''. Ограничења и опасност за развој ловног туризма су: нарушавање равнотеже 

екосистема, проузрокованог урбанизацијом туристичких насеља, неконтролисаним 

излетничким туризмом, употребом пољопривредне механизације.  

На подручју туризма планско опредељење је да се делови туристичких 

дестинација, као и други туристички простори плански организују преко туристичких 

рејона, у којима се може формирати интегрална туристичка понуда. Развој туризма на 

Златибору ће се усмеравати у оквиру јединственог рејона са Златаром и Пештером. 

Рејон представља средишњи и јужни део туристичког простора Западне Србије – југ, 

захвата делове Моравичког и Златиборског округа са градом Ужице, општинама 

Чајетина и Сјеница и деловима општина Нова Варош, Ариље. Главна туристичка 

понуда овог рејона организује се  у следећим комплексима: туристички комплекс 

                                                        
17  www.zlatibor.org.rs 
18  Извор: Републички Геодетски Завод 
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Златиборско – Ужички; туристички комплекс Ариљско – Рзавски, туристички комплекс 

Златарско – Ново Варошки и туристички комплекс Пештерско – Увачки. 

Побољшање саобраћајне доступности, повећање капацитета и побољшање нивоа 

саобраћајних услуга на путној мрежи оствариће се применом следећих решења: 

ревитализацијом, реконструкцијом и модернизацијом државних путева, комплетирањем 

путне мреже и повећањем безбедности одвијања саобраћаја. 

Планина Златибор погодује развоју и зимског и летњег рекреативног планинског 

туризма. Према Мастер плану туристичке дестинације Златибор-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.
19

 

 

IV.2. Ски центар „Торник“ 

 

Ски центар „Торник" налази се на надморској висини од 1.110 - 1.490m, 9 km од 

туристичког центра Златибор. Укупан капацитет скијалишта је око 5.400 скијаша на сат. 

Ски центар Торник опремљен је са шестоседном жичаром, капацитета 3.000 скијаша на 

сат, два ски лифта типа ”сидро”, укупног капацитета 2.400 скијаша на сат. Четри стазе, 

Чигота, Торник, Рибница и Змајевац покривене су системом за вештачко оснежавање, 

тако да овај ски центар више не зависи од временских услова.
20

 

У ски центру Торник налази се и посебна врста инсталације тзв. „тјубинг“, која, 

као и сама жичара, може да се користи и у летњем и у зимском периоду године и пружа 

неизмерно задовољство и узбуђење свима који одлуче да је испробају. Ски центар је 

опремљен и дечијим игралиштем и каруселом (рингишпил са дрвеним коњима). 

СТАЗА НА ТИЋ ПОЉУ - Стаза се налази у централном делу туристичког 

насеља иза хотела Зеленкада (надомак скретања са магистралног пута на пут за 

                                                        
19  Драговић, Р., Филиповић, И., Николић, Ј. (2009): Искористивост природно-географских 

услова Златибора и Златара за развој екотуризма и здравственог туризма. Гласник Српског 

географског друштва, вол. 89, бр. 1, стр. 115-128. 
20  www.skijalistasrbije.rs 
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Сирогојно) - испод споменика, на око 1000 m/nv. Стаза се припрема уз помоћ моторних 

санки и посебног додатка за табање ручне израде који се монтира на задњи део санки. 

Стаза је доступна за коришћење свим љубитељима смучарског трчања бесплатно. 

Редовна припрема стаза је најбољи начин да се поврати интересовање за смучарско 

трчање какво је у овим крајевима постојало пре више од 50 година. Стаза на Тић пољу 

је хомологизована од стране ФИС-а 2009. годинe и на њој могу да се одржавају ФИС 

међународна такмичења у скијашком трчању.
21

 

 

Слика 6. Скијалиште 

 

 
 

Извор: www.zlatibor.co 

 

На 20 km од центра Златибора, у Муртеници постоји резервна стаза за смучарско 

трчање и биатлон, на којој се снег веома дуго задржава. 

 

IV.3. Материјална база за развој туризма 

 

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

на  планини Златибор се налази око 10.500 категорисаних и око 5.000 некатегорисаних 

лежајева. Доминирају хотелски објекти, али је недостатак објеката високе категорије. 

На планини се налази 12 хотела, 4 мотела, 19 одмаралишта, 2 дечија одмаралишта и 

омладинско одмаралиште. 

Највећи број лежајева и објеката лоциран је у туристичком центру Краљеве Воде. 

Значајан капацитет налази се у хотелској, али и у понуди дечијих и студентских 

одмаралишта, приватних вила и апартмана. Према подацима Туристичке организације 

Златибор, њихов број је следећи (Пословни план Туристичке дестинације Златибор-

Златар): 12 хотела, 4 мотела, 1 институт, 1 апартманско насеље, 19 одмаралишта, 2 

дечија одмаралишта, 1 студентско одмаралиште, 7 приватних пансиона, 14 вила, 29 

ресторана, 20 кафића, 14 туристичких агенција и тд.  

                                                        
21  www.skzlatibor.com 
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 Од хотела издвајамо следеће: Хотел Идила ****, Хотел Златибор-Мона ****, 

Хотел Олимп ****, Хотел Buc ****, Омаралиште Дунав, Хотел Президент ***, Хотел Палисад 

***, Хотел Новаков двор ***, Хотел Зеленкада ****.
22

 

 

Табела 7. Смештајни објекти 

 

Туристичка 

дестинација 

Смештајни објекти Број 

лежаја 

 

 

 

Златибор 

Хотели са 4 звездице 671 

Хотели са 3 звездице 1042 

Хотели са 2 звездице 266 

Мотели 84 

Апартмани 150 

Одмаралишта 1583 

Приватни смештај 5400 

 

Извор: www.zlatiborsmestaj.net 

 

Саобраћајне комуникације – Туристичка дестинација Златибор је удаљена 230 km од 

Београда а од Новог Сада 300 km, баш колико и од Јадранског мора. Преко Златибора 

пролази магистрала која од Београда води ка приморју, директне аутобуске линије су 

успостављене са Новим Садом, Београдом, Нишом, Јагодином... Преко Златибора, а 

делом и кроз његов масив, пролази железничка пруга Београд - Бар, тако да је могуће 

возом доћи до Ужица, а одатле до Туристичког центра Златибор је тек неколико 

десетина минута локалним аутобусом. Својевремено су на Златибор слетали 

хеликоптери, а ускоро ће слетати и мали приватни авиони. Аеродром Поникве је 

лоциран на путу Ужице-Бајина Башта и удаљен је око 40 km од Златибора. 

 

IV.4. Туристички промет 

Од  планинских  места  у   Србији,  Златибор  бележи  највећу   посету. Број 

домаћих туриста стално расте, слична ситуација је и са страним туристима. 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. 
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Табела 8.Туристички промет на Златибору, 2005-2010. 

 

Златибор 

Год. Број туриста Остварена ноћења ПДБ 

Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни Домаћи Страни 

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 2006-2011. Републички завод за 

статистику Србије 

На основу табеле, видимо да је највећи број туриста, укупно 104.824, забележен 

2010. године, а највећи број ноћења, укупно 436.474 ноћења, забележен 2008. године; 

док је најмањи број туриста и ноћења забележен 2005. године. 

 Што се тиче туристичког распореда у Златиборском округу, традиционално, 

највећи туристички промет бележи општина Чајетина, где одседне 46,56% туриста 

Округа који остваре 52,31% ноћења. Домаћи туристи овде проведу у просеку 4 дана, а 

страни 3,1. На другом месту је град Ужице са учешћем од 21,39% у броју туриста 

Округа и 15,47% у оствареним ноћењима (домаћи туристи бораве 2,7 а страни 1,8 дана). 

На трећој позицији је општина Бајина Башта са 20,03% промета Округа и остварених 

21,64% од укупног броја ноћења. У просеку, у Бајиној Башти се туристи задрже 3,8 

дана. Учешће општина Нова Варош и Пожега у укупном броју туриста и броју 

остварених ноћења је мање од 4%, при чему је у општини Нова Варош (3,79 дана), 

забележен дужи просечни број ноћења  него у општини Пожега (2,42 дана). Општине 

Косјерић, Прибој, Пријепоље, Ариље и Сјеница бележе мање од по 1,5% укупног 

туристичког промета, при чему се у њима туристи задржавају мање од 1 дана.
23

 

 

IV.5. SWOT анализа 

 

 SWOT анализа је методолошки поступак којим се процењује постојеће стање 

нивоа локалне економије, у циљу избора оптималних кључних опредељења и дели 

факторе који утичу на економски развој на унутрашње и спољашње , тј. на позитивне и 

на негативне. У табели су наведени само најбитнији фактори, који су утицали на 

дефинисање стратешких циљева и опредељења.  
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Табела 9. SWOT анализа 

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

• повољни климатски услови за развој 

здравственог и спортстког туризма; за 

развој пољопривреде 

• недостатак регулационог плана за 

Златибор 

• здрава животна средина • недостатак великог простора за 

конгресни туризам ( >1000 места)  

• регистрованих 400 лежајева у сеоском 

туризму  

• лоша туристичка сигнализација 

• традиција у области туризма дужа од 

110 година и постојећи капацитети у 

области туризма 

• недовољна активност за развијање 

нових брендова  

• пашњаци и ливаде као значајан ресурс 

за развој сточарства 

• велики број нерегистрованих гостију 

• капитал људи са стране који су уложили 

на Златибору као гарант за даљи развој, 

добра реклама и помоћ утицајних људи; 

имиџ Златибора 

• неадекватна категоризација 

туристичких објеката 

• велико богатство шума • недостатак перманентне едукације 

туристичких радника 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

• развој туризма са посебним освртом на 

дијаспору 

• лоше стање железнице 

• пуштање аеродрома Поникве у путни 

саобраћај 

• недостатак законске регулативе у 

области туризма 

• нордијско скијање • закон о скијалиштима 

• међународна туристичка дестинација • регулисање имовинско правних односа 

у центру Златибора и ски центра Торник 

• стране инвестиције и донације  • неефикасна републичка администрација 

• сеоски кампови • неинтеграција у европске токове 

 

Извор: Стратегија локалног економског развоја општине Чајетина 

 

 На основу SWOT анализе одређене су кључне тачке:  

-Инфраструктурно уређење општине Чајетина 

-Очување и унапређење животне средине 

-Унапређење производње у сточарству и пољопривреди 

-Унапређење пословног окружења и подстицај развоја локалног бизниса 

-Повећавање ефикасности у раду локалне управе 

-Унапређење туризма урбаних насеља и сеоског туризма 
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IV.6. Стратегија даљег развоја туристичке дестинације 

 

 Анализом стања туризма у туристичкој дестинацији Златибор, препознати су 

проблеми што представља први корак ка њиховом решавању. Неколико значајних 

сегмената туристичке понуде чије унапређење би изазвало значајне ефекте, а то се 

најпре односи на укупну презентацију туристичких атрактивности, неадекватна 

организованост програма за боравак посетилаца, недостатак хотела високе категорије, 

недостатак забавно спортских и културних простора и садржаја, мала ванпансионска 

потрошња, превазиђена инфраструктура, неуређеност околних туристичких локалитета 

и мотива, непостојање маркетингшког приступа испитивању тржишта и тржишних 

сегмената, са тачним фокусирањем циљних група као потенцијалне тражње и 

прилагођавање њиховим захтевима и потребама. Едукацијом и обуком сеоског 

становнштва за бављење туризмом, као и повећавањем организованих активности би се 

очувале и на адекватан начин презентовале све туристичке вредности које златиборска 

села имају, посебно стари занати и домаћи производи. 
24

 

 За развој међународног туризма је потребно увођење адекватног рецептивног 

туроператора, који би поред обављања рецептивних агенцијских послова, имао и 

пословне контакте са међународним туроператорима и био укључен у њихове 

резервационе системе. Због велике конкуренције на туристичком тржишту треба 

извршити валоризовање, природних и антропогених туристичких вредности. Природне 

вредности укључују пећине, водопаде, изворе, речице, планинске врхове и стазе, терене 

за нордијско и алпско скијање и , mountain bike, ваздушне струје за параглајдинг и 

слично. Од антропогених вредности најзначајнији су сакрални објекти због свог 

архитектонског, историјског и религиозног значаја. Објекти у којима су рођене и 

боравиле познате историјске личности из ближе и даље историје такође имају културно-

историјски значај. Стари занати и производи ручне израде, по којима је овај крај познат, 

стихијски се негују и недовољно су афирмисани. Базе података везане за смештајне 

капацитете и туристички промет су непотпуне да би се могле вршити аналитичко-

планске активности неопходне за све маркетинг-менаџмент активности. 
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V. СТАРА ПЛАНИНА 

 

V.1. Основна туристичко-географска обележја 

 

 

Стара планина представља део 

пространог планинског венца који се назива 

Карпатско-балкански планински лук. 

Смештена је између 43°06` и 43°53` северне 

географске ширине и између 22°18` и 23° 

источне географске дужине.
25

 Рељеф 

проучаваног простора има брдско-планински 

карактер, а дисециран је рекама Трговишки 

Тимок, Темштица, Височица и њиховим 

притокама. Највећи део проучаване 

територије се налази у хипсометријском 

појасу 200 - 2.000 m, односно до 2.169 m.
26

  

Стара планина простире се на 

подручју четири општине: Зајечар, 

Књажевац, Пирот и Димитровград, на 

површини од 3.985 km². Највећи део планине 

налази се на подручју општина Књажевац и 

Пирот. Стара планина је удаљена од 

Београда око 330 km, од Софије 120 km, а 

најближе је град Ниш, удаљен 70 km. 

Клима Старе планине се може 

дефинисати као континентално – планинска 

и даље се може поделити на умерену (претежно у долинама између 200 и 800 m) 

субалпску (између 800 и 1.400 m) и алпску (између 1.400 и 2.169 m). Падавине су 

равномерно распоређене током године. Са аспекта туризма, рекреације и спорта, 

најзначајнија климатска вредност је време трајања и квалитет снежног покривача.
27

 

Средње трајање снежног покривача у појасу изнад1.400 m надморске висине креће се од 

3 до 5 месеци, а на Миџору и до 6 месеци. Просечно трајање снега веће дебљине од 50 

                                                        
25  Родић, Д. и Павловић, М. (1994): Географија Југославије. Савремена администрација, 

Београд 

26  Дакић, Б. (1967): Сокобањска котлина- економско географска студија. Београд: 

Географски институт Јован Цвијић. 
27  Братић, М. и сар. (2011): Стање и перспективе развоја туризма на простору Старе 
планине. Економске теме 2: 323-37. 

 

Слика 7. Положај Старе планине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: banjeusrbiji.net/stara-planina/ 
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cm износи око70 дана, а средња максимална висина снежног покривача износи 110-150 

cm. Сходно наведеном, клима на простору Старе планине погодује развоју зимског и 

спортско-рекреативног туризма. 

Хидрографија – На подручју Старе планине најзначајнији су речни системи: 

Тимок - укупне дужине 203 km Нишава - укупне дужине 218 km. У склопу ових речних 

система функционише неколико хидроелектрана. Од језера на подручју Старе планине 

најзначајнија су: Завојско језеро са хидроелектраном Завој, језеро Совинац, Грлишко 

језеро, Рготско, језеро Сават 2, Смиловско доње језеро.Од термоминералних извора 

најзначајнији су: Гамзиградска бања, Николичевска бања, Термални извор Бањица 

(Ргошка бања) и Звоначка бања. 

Може се закључити да је подручје богато водом са великим бројем река и 

њихових притока. Постоје и вештачка језера и термални извори који се већ користе у 

комерцијалне сврхе. 

Биљни и животињски свет
28

 - Један од најлепших крајолика Старе планине је 

природни резерват Бабин зуб, који се налази на надморској висини од 1.758 метара. 

Стрме падине, оштри успони, чудесни водопади који шуме на све стране, поља шумског 

воћа и богате шуме пружају могућност за развој различитих облика туризма у току целе 

године. Биљни и животињиски свет на Старој планини је веома богат, па се у подножју 

Бабиног зуба налази станиште Субалпске букве, док у потоцима и рекама има пастрмке. 

Такође обилује лековитим биљем и печуркама, а станиште је и многим ендемитским 

врстама биљака. 

Туристички потенцијали - Стара планина поседује врло широк спектар 

потенцијала везаних за културну и природну баштину, догађаје и гастрономију, који се 

на средњи и дужи рок могу туристички комерцијализовати. Брзина и начини туристичке 

валоризације овог подручја, пре свега ће зависити од успешности реализације пројекта 

Стара планина, као првог српског мега ризорта. Наиме, данас је на целом подручју 

југоисточне Европе тешко пронаћи такав огроман, а истовремено очуван развојни 

потенцијал, који би уз међународне стандарде планирања и изградње могао да обезбеди 

не само економско реструктурирање целог региона, већ би у великој мери помогао да 

Република Србија убрзано дође на карту релевантних туристичких дестинација Европе. 

Стара планина има неопходне предуслове за интензивну и убрзану реализацију 

пројекта развоја висококомерцијалног планинског ризорта, захваљујући природним 

потенцијалима и близини главних транзитних праваца. Развој туризма и 

комплементарних делатности треба да омогући економски развој подручја и његову 

демографску ревитализацију. 

Стара планина пружа велике могућности за бављење екстремним спортовима. 

Обронци Старе планине идеални су за сноуборд и алпинизам, а такође књажевачка 

општина располаже квалитетним условима за параглајдинг тако да се током лета могу 

видети параглајдери како крстаре небом. Стара планина је једна од најлепших у Србији 

                                                        
28  staraplanina2169.com 
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и располаже квалитетним теренима за планински бициклизам. Предели су специфични, 

због чега она представља изазов за све љубитеље бициклизма. 

Подручје Старе планине је проглашено за парк природе 1997. године, као 

подручје изузетно вредно са аспекта разноврсности биљног и животињског света и 

њихових заједница, као и геолошких, геоморфолошких и хидролошких карактеристика. 

Парк природе се налази на територији општина Зајечар, Књажевац, Пирот и 

Димитровград и захвата површину од 142 219 ha.
29

 

 

V.2. Ски центар Стара планина
30

 

 

Стара планина се простире на надморској висини од 1.100 и 1.900 m и има 

одличан потенцијал за изградњу дугих стаза за алпско скијање. 

“Бабин зуб”, који се налази на надморској висини од 1.758 m, један је од 

најлепших крајолика Старе планине. Маркантне стене Бабиног зуба завршавају се 

југозападно Миџора (надморске висине 2.169 m), највишег врха Старе планине и 

Србије. Бабин зуб представља заштићени природни резерват. 

Садржај скијашког центра “Бабин зуб” чине стазе на локацијама “Коњарник”, 

“Сунчана долина”, као и “Маркова ливада”. Скијалиште “Бабин зуб” поседује 

четвороседну жичару “Коњарник” са покретном траком за укрцавање скијаша, 

капацитета 1.400 скијаша на сат и ски лифт ”сидро” “Сунчана долина” капацитета 1.200 

скијаша на сат, као и дечији ски вртић са покретном траком  “Маркова ливада”. 

 

Слика 8. Стара планина 

 

 

                                                        
29  Адамовић Л. (2013): Стара планина, Народна библиотека „Његош“, Књажевац 

30  www.skijalistasrbije.rs 
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Извор: knjazevacinfo.rs 

На локацији “Јабучко равниште” налази се прва гондола у Србији. Осмоседна 

гондола превози скијаше од хотела у даљи систем жичара и стаза. У оквиру овог дела 

скијалишта изграђена је и четвороседна жичара, и ски лифт тако да је повезан са делом 

скијалишта на “Бабином зубу”. Више од 13 километара одлично уређених стаза, 

различитих тежина, припремљене су за скијаше свих категорија. За љубитеље 

екстремнијих спортова, обезбеђена је стаза за слободну вожњу. Поред тога, у ски 

центру Стара планина је изграђен систем за вештачко оснежавање, како би, и у случају 

недостатка природног снега, посетиоци центра могли да уживају у зимским спортовима. 

Ово је само почетак развоја скијашког центра на Старој планини. Изградњом 

система жичара и ски стаза, смештајних капацитета као и друге инфраструктуре, Стара 

планина ће веома брзо постати један од највећих и најзначајнијих скијашких центара у 

Србији, посебно намењен љубитељима скијашких спортова и квалитетног скијања у 

окружењу неизмерне лепоте и нетакнуте природе. 

 

V.3. Материјална база за развој туризма 

 

Планински туризам захтева обимну и разноврсну изградњу смештајно- 

угоститељских објеката и пратеће инфраструктуре. Туристичко-саобраћајна 

инфраструктура на Старој планини још увек није у потпуности изграђена, али је 

изградња у плану, што ће свакако утицати на туристички развој овог подручја. 

 

Табела 10. Смештајни објекти 

 

Туристичка 

дестинација 

Смештајни објекти Број 

лежаја 

 

 

Стара планина 

Хотел «Стара планина» 434 

Хотел «Бабин зуб» 60 

Планинарски дом  «Тигар» 33 

Планинарски дом  «Бабин зуб»  80 

Одмаралиште «Врело» 33 

 

Извор: www.toknjazevac.org.rs 

 

Смештајни капацитети - На подручју Старе планине постоје различите врсте 

смештаја као на пример мотел, аутокамп, конак, планинарски дом, здравствене 

установе, одмаралишта, гарни хотел, ловачки дом и домаћинства.  

У набројаним врстама смештаја укупан број лежаја у хотелима и сличним 

капацитетима износи 1.675, у приватном смештају 110 лежаја. Највећи  број  

регистрованих  смештајних  капацитета  налази  се  у  градским центрима око Старе 

планине, док се на самој планини налази недовољан број основних смештајних 
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капацитета за прихват туриста. На самом скијалишту око планинског врха Бабин  зуб 

налази  се  527  лежајева  у  хотелским  смештајним  објектима. Ови смештајни објекти 

не могу да задовоље потребе туриста, у односу на капацитет скијаша
31

. 

„Falkensteiner хотел Стара планина“
32

 почео је са радом 2011. године и 

савршено је место за одмор током целе године. смештен је на 1.466 m н.в. у једном од 

најлепших предела Старе планине. Хотел је посебно усмерен на потребе породица и 

нуди висококвалитетсн спој доброг кулинарства и широку понуду спортских 

активности и разноврсне услуге чувања деце. Хотелски садржај: 3 конференцијске сале, 

ресторан, пицерија, бар, фризерски салон, мењачница, банкомат, продавница, апотека, 

подземна гаража, тераса за сунчање, школа скијања, изнајмљивање ски опртеме итд.  

 

Слика 9. Falkensteiner хотел Стара планина 4* 

 

 

Извор: www.skiandsun.co.rs 
 

Смештајни капацитет: Хотел располаже са 146 луксузно опремљених соба: 

 - 68 двокреветних соба; 

- 10 superior соба са галеријом; 

- 27 junior апартмана;  

- 9 senior апартмана;  

- Deluxe апартман.  

Забавни садржај: клизалиште, welness & spa centar са затвореним базеном, отворени 

базен, прва гондола у Србији која превози скијаше од хотела до једне од укупно 13 km 

нових ски стаза. 

                                                        
31  Туристичка организација општине Књажевац 
32  www.falkensteiner.com 
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Хотел „Бабин зуб“ на Старој планини саграђен је 2000. године и послује у 

саставу прдузећа ЕПСТУРС д.о.о. У непосредној близини хотела налази се и паркинг, 

као и ограђени кошаркашки терен са асфалтном подлогом. Хотел располаже 

смештајним капацитетом од 60 лежајева у двокреветним и трокреветним собама и два 

апартмана, као и рестораном са 70 места, банкет салом од 10 места и салом за састанке 

од 40 места и ТВ и камин салом. Од стране Министарства за туризам Републике Србије 

је категорисан са две звездице Б категорије. 

Саобраћај и комуникације - Најближи аеродром се налази у Нишу, који 

јеприближно удаљен од Старе планине око 70 km. Железничка мрежа се састоји од 

линије Ниш - Књажевац - Зајечар, те други крак Ниш - Пирот - Димитровград. Аутопут 

Шид - Београд - Ниш повезује источни део Србије са Београдом. Ниш је магистралним 

путем (М 25) повезан са Књажевцем и даље према северу са Зајечаром. Према 

југоистоку магистрални пут (М 1.12) води од Ниша до Пирота и даље према 

Димитровграду који је одмах уз границу са Бугарском. Књажевац и Пирот повезује само 

један директан регионални пут (Р 121), који пролази кроз Калну и наставља даље према 

Димитровграду. Регионални пут Р 243 од Сврљига преко Периша и Калне повезује 

Бабин зуб, после Калне пут је шљунчани. Други регионални правац Р 247 из Минићева 

повезује северни део Старе планине.
33

 

Туристички развој Старе планине тек почиње да се афирмише. Комуникативност 

ове планине је одређена источним туристичким правцима који воде преко Ниша до 

Димитровграда и бугарске границе. Саобраћајна комуникативност у оквиру саме регије 

је недовољна што представља главни разлог досадашње неразвијености. 

 

V.4. Туристички промет 

 

На Старој планини се наставља тренд повећања броја скијаша и туриста, а осим 

домаћих повећава се и број гостију из Русије, Румуније, Бугарске и других земаља. 

 

Табела 11. Број туриста и  ноћења у општини Књажевац 

 

Година Доласци туриста Ноћења туриста 

Домаћи Страни Укупно Домаћи страни Укупно 

2008. 5.420 781 6.201 16.996 2.560 19.556 

2009. 4.858 718 5.576 16.424 1.589 18.013 

2010. 4.143 584 4.727 13.288 1.669 14.357 

2011. 4.289 230 4.519 15.474 700 16.174 

2012. 1.175 217 1.392 1.580 279 1.859 

2013. 10.603 2.139 12.742 29.940 5.395 35.332 

 

Извор: Туристичка организација Књажевац 2014. 

                                                        
33  Horwath i Horwath Consulting Zagreb d.o.o.  (2007): План развоја туризма на Старој 
планини са прединвестиционом студијом и физичкотехничким карактеристикама скијалишта 
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Према подацима из табеле можемо закључити да је највећи број туриста 

забележен 2013. године и износио је 12.742 туриста са остварених укупно 35.332 

ноћења. Најмањи број туриста забележен 2000. године износио је 1.071. туриста са 

остварених укупно 1.991 ноћења. 

 

V.5. SWOT анализа 

 

Интерне снаге и слабости подељени су на: ресурсе, атракције и природне услове, 

социјални и економски профил, инфраструктуру (општа, саобраћајна и туристичка), 

туристички бизнис, организацију и управљање туризмом и развојне иницијативе и 

маркетинг. 

Екстерне шансе и опасности подељене су на: трендове у туристичкој индустрији, 

конкуренцију, правно и политичко окружење и економско окружење. 

Стратешке предности
34

: 

1. Пространство нетакнуте планине - Стара планина је изразито погодан простор за 

изградњу интегралног међуграничног пројекта у виду зимске и летње планинске 

дестинације. Овим пројектом Стара планина може озбиљно закорачити у свет 

планинског туризма и тиме прихватити изазове глобалне конкуренције. У данашњим 

условима глобализације, располагање атрактивним простором, који се налази удаљен 

неколико сати путовања авионом или аутомобилом од регионалног и ширег европског 

тржишта, представља високу разменску вредност и основу за развој благостања домаћег 

становништва у овом делу Европе. 

2. Јединствене панорамске локације - Као на ретко којој планинској дестинацији у 

Европи, на Старој планини због њене морфолошке конфигурације постоје јединствене 

панорамске локације. Плато Старе планине (Јабучко Равниште) и из њега изведене 

визуре су смештене у добро доступан и питом простор с богатом културом и 

традицијом, погодан за развој туристичке инфраструктуре, скијашке пре свега, као и за 

развој целогодишњег програма боравка и рекреације. Ова привлачност биће основа брзе 

туристичке валоризације, али ће на исти начин ова стратешка предност бити и 

најосетљивији елемент стварања будућег ланца вредности пројекта. 

3. Богатство воде и биљног света - Шири простор Старе планине подложан је анализи, 

као стратешко упориште и предност повезана с изградњом туристичког ланца 

вредности (производи и активности специјалних интереса) али и за обезбеђење воде за 

производњу вештачког снега (потенцијал водотокова и извора). 

4. Диверсификована структура атракција - Стара планина са својим окружењем има 

све претпоставке да развије потребан шири дестинацијски туристички ланац вредности 

по узору на друге планинске дестинације. Иако су ти потенцијали већ на путу тржишног 

                                                        
34  "Сл. гласник РС", бр. 85/2007 : Програм развоја планинског туризма на подручју Старе 
планине. 
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оживљавања, њихов прави пословни успон уследиће тек после активирања овог 

туристичког мега пројекта. 

5. Име Стара планина (бренд) - После Алпа и Карпата, Стара планина је највећа 

планинска област у Европи. У свету туризма она је позната само локално, али не и у 

ширем европском контексту. Ова чињеница је посебно важна пошто се улагања у 

брендинг Старе планине као дестинације може потенцијално извести у сарадњи с 

Републиком Бугарском. 

Стратешки недостаци
35

: 

1. (Не)препознатљивост Србије у туризму и недостатак светских туристичких 

стандарда - Ова баријера је висока и за сам пројекат имплицира потребу 

интернационализације, односно увођења глобалне експертизе, не само у планирању и 

вођењу инвестиција, него и у самом управљању након изградње. С обзиром на величину 

пројекта, постоје сви услови да се с реномираним светским субјектима договори 

партнерски однос у развоју и управљању овим пројектом. 

2. Лоша економска ситуација у региону и старо становништво - Ова баријера има два 

негативна аспекта: питање раста регионалне скијашке и летње одморишне тражње и 

питање тржишта запошљавања. Пројекат нужно мора пратити привредни раст регије, а 

не физичке потенцијале развоја, који су заправо неограничени. 

3. Недостатак стручних кадрова - То је уобичајена баријера у транзиционим земљама, 

па тако и у Републици Србији. Ефикасан одговор на ову баријеру могућ је једино ако се 

при извођењу пројекта инсистира на једном или мањем броју јаких дивелопера, који ће, 

с обзиром на економију обима пројекта бити у стању да поднесу и трошак стварања 

адекватних кадрова. 

4. Недовољна заштита природних и културних атракција - Ово је типична баријера у 

земљама у транзицији због материјалних, културних и других ограничења. Решење ове 

баријере у случају пројекта Стара планина једино је могуће уз стриктну контролу и 

надзор над ужим и ширим простором захвата пројекта. Величина и економска важност 

овог пројекта као и транспарентност његовог извођења стварају потребу директне 

интервенције на целом ширем простору обухвата пројекта, због онемогућавања 

девастације простора и шпекулација некретнинама. 

5. Недостатак локалних покретача туристичког развоја - Србија нема великих 

привредних субјеката у туристичкој индустрији који би могли бити генератори новог 

развоја. Тако и пројекат Стара планина нема тржиште јаких локалних инвеститора и 

дивелопера. Као одговор на ову баријеру постоји могућност да се међународним 

конкурсом дође до јаког интернационалног дивелопера или инвеститора, или да се 

читав пројекат повери развојној Агенцији, која би путем међународне експертизе 

пројекат припремила за тржиште. 
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V.6. Концепт развоја туристичке понуде на подручју Старе планине 

 

Туристички развој подручја Старе планине базира се на следећим одредницама
36

:  

∗ Кална представља главну и почетну „улазну капију“ за долазак у планински  ресорт 

Стара планина;  

∗ Кална је новим, савременим саобраћајницама повезана са Сврљигом и Нишом на 

западу, Књажевцем и Зајечаром на северу, са Пиротом на југу, односно са Јабучким 

Равништем (као средиштем будућег планинског ресорта Стара планина) на истоку;  

∗ Планински ресорт Стара Планина састојаће се од тзв. базног подручја на којем ће 

бити смештен највећи део туристичке понуде, односно тзв. „скијашког центра“, а 

којег ће сачињавати систем скијашких стаза и пратеће планинске инфраструктуре.  

∗ Уз Јабучко Равниште као централно место планинског ресорта Стара планина на 

којем ће бити размештен највећи део смештајних и осталих капацитета туристичке 

понуде, јавно-услужни садржаји (укључујући јавно паркиралиште), те велик део 

планинске инфраструктуре, за базно подручје предвиђене су и локације Бабин Зуб, 

Лескова Раван и Голема Река. Притом би се само на локацији Лескова Раван у 

каснијим развојним фазама градили додатни смештајни капацитети, док би локације 

Бабин Зуб и Голема Река служиле углавном за смештај (гаражирање) возила;  

∗ Скијашки центар сачињаваће систем скијашких стаза различите тежине, дужине и 

просечне закошености, а које ће бити међусобно повезане системом од око 30-так 

жичара различитог типа/врсте, односно капацитета. Надаље, у склопу скијашког 

центра, а размештени на самим стазама (како би се осигурала доступност на 

скијама), пословаће и различити објекти хране и пића;  

∗ Развој услужне понуде базног подручја развијаће се користећи најбоља светска 

искуства и праксу уобичајену у не само у високо развијеним земљама света, већи у 

све већем броју развојних пројеката у транзицијским земљама.  
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VI. ГОЛИЈА 

 

VI.1. Основна туристичко-географска обележја 

 

Голија је једна од најлепших и шумама најбогатијих планина у Србији. Простире 

се у оквиру латиничног слова  „С“  у дужини од 32 km, и на предлог Завода за заштиту 

природе Србије комитет  МАБ/УНЕСКО  је у оквиру Парка природе од 75.183 ha 

прогласио Резерват биосфере "Голија-Студеница" на простору од 53.804 ha  у оквиру 

Парка природе. Највиши врх Голије је Јанков камен (1833 m), а онда следе: Бојово брдо 

(1748 m), Пашина чесма (1725 m, Радуловац (1725 m), Одвраћеница (1674 m), Тичар 

(1492 m) и други.
37

 Налази се 40 km југозападно од Ивањице или  32 km северно од 

Новог Пазара. Овај, условно названи, високопланински венац према југу и југоистоку 

стрмо пада ка Пештеру и Новопазарској котлини, а према северу је дубоко рашчлањен 

речним долинама Студенице, Моравице и Ношнице на три планинска огранка. Они су 

континуираним падом, издужени и усмерени, једним огранком према северозападу, 

другим према северу и трећим према североистоку. Због таквог положаја чини врло 

оштру орографрску баријеру, због које је планина изложена хладнијим северним 

утицајима климе.   

Слика 10. Голија 

 

 

 

Извор: voiceofserbia.org 

 

Била и развршја овог високопланинског венца су стрмих и уравњених страна, па 

због висине и оштрије климе представљају главне и најбоље терене за развој свих 

облика зимских спортова. 
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 Ова планина је највероватније добила име због своје величине - голема. Огромна 

пространства, оштра клима и густе шуме су разлог да мештани често кажу: „не зна 

Голија шта је делија“. Без теренског возила или коња планину је тешко прећи, тако да се 

и планинари овде могу тешко срести. 

На планини се разликују три климатска реона, долински са брдским који 

обухвата просторе до 700 метара надморске висине, прелазни између 700 и 1.300 метара 

и планински са надморском висином преко 1.300 метара. Лета су свежа а зиме хладне са 

пуно снега који се овде дуго задржава. Климатски услови за развој зимских спортова на 

простору Голије имају следеће вредности: снежни покривач висине  30 cm траје на 

теренима 1000-1300 m n.v. 40 дана, а на теренима преко 1300 m n.v. 70 дана. Висине 

снежног покривача  50 cm бележе се 10 дана на висинама 700-1300 m n.v.. и 20 дана на 

теренима преко 1300 m n.v.  

Снежни услови (дужина трајања снежног покривача и његова висина) у овом 

тренутку представљају солидан потенцијал за развој одреñених нивоа зимских 

спортско-рекреативних активности. Због глобалних климатских кретања, великих 

улагања у изградњу скијашке инфраструктуре и дугог времена враћања уложених 

средстава, и са становишта исплативости инвестиције, требало би имати прецизне, 

валидне и актуелне метеоролошке податке, нарочито за више делове Голије. 

Хидрографија - Голија је пуна извора чисте и здраве воде, који у почетку буду 

мањи потоци и својим спајањем чине реке које су иначе богате разноврсном рибом 

(поточном пастрмком, липеном, кркушом, јошанком итд.). На Голији се налазе 

изворишта Моравице (извире на надморској висини од 1425 m и спушта се на 

надморску висину од 396 m) и Студенице (извире на надморској висини од 1500 m и 

спушта се на надморску висину од 629 m). На северозападној страни Голије непосредно 

поред пута Ивањица - Беле Воде на 1.436 метара надморске висине , у малој плиткој 

депресији смештено је Дајићко језеро. За језеро су везане многе легенде и предања. По 

називом Дајићко језеро први пут се помиње у списима Јосифа Панчића, Недељка 

Кашанина и Јована Цвијића, код мештана је устаљен назив Језеро или Тичар. Такође 

овде треба поменути и језеро "Небеска суза" на Округлици (1495  m. n.v.) које се 

појавило после једног земљотреса у Румунији 1974. године, и језеро испод Црепуљника 

које је потпуно зарасло у тресавску вегетацију и које носи назив "Кошаниново језеро" 

Биљни и животињски свет – На Голији је забележено 1091 врста живог света, 

затим податак о 117 врста и варијетета алги, 40 врста маховина (Bryophyta), 7 врста 

лишајева (Lichenes) и 75 врста гљива (Mycophyta).
38

 

Као што свако подручје има свој симбол и своје обележје, за Голију се слободно 

може рећи да је центар реликтних биљних врста  и царство планинског јавора (Acer 

heldreichii) који овде гради своје најлепше и најочуваније лишћарске и лишћарско-

четинарске шуме. Са аспекта заштите планинског јавора и његових заједница, од 

великог значаја је чињеница да је ова врста преживела ледено доба и да је у свом 
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изворном облику данас фрагментарно очувана. Са аспекта очувања флористичке 

разноврсности посебан значај има зеленика (Ilex aquifolium). Због присуства 95 врста 

птица Голија је један од веома важних планинских орнитолошких европских центара. 

Њихово присуство у различитим типовима станишта, показује колико је разноврстан 

свет птица. 

Туристичке вредности геоморфолошких особености планине Голије огледају се 

у пространим пропланцима изнад 1200 m и врховима преко 1400 m. Голија поседује 

добру основу за формирање скијашких стаза и за рекреацију у виду благих шетњи и 

планинарења у готово нетакнутој природи. Туризам се на Голији развија великом 

брзином; у последњих 10 година Голија је добила савремене и уређене ски-стазе, 

жичаре и пратеће ски-садржаје. Голија је зими пуна скијаша и туриста из целе Србије и 

из света. Гости ову планинску лепотицу не заобилазе ни лети, јер пружа уживање и 

одмор у пределима нетакнуте и здраве природе. На Одвраћеници постоји хотел 

„Голија“, а са Ивањичке стране хотел „Голијска река“. Такође гости се могу одмарати и 

у приватном смештају у викендицама и апартманима којих је на Голији сваког дана све 

више.  

Подножје Голије је некад било кичма средњевековне Србије. Ту је престоница 

Рас, градови Маглич и Брвеник, манастири Сопоћани, Ђурђеви ступови и Студеница у 

долини истоимене реке. 

 

VI.2. Туристички-ски центар "Одвраћеница"  

 

Скијалиште Одвраћеница се налази на надморској висини од 1.744 m на 

изузетно лепој локацији на којој би могли да буду изграђени терени и за Нордијске 

дисциплине. Одварћеница је окружена врховима "Кула" и "Црни врх" са којих се 

спуштају добри терени за алпско скијање. За љубитеље скијања на располагању је пет 

жичара (ски лифтови, сидраши и тањири), са седам стаза, дужуна од 450m до 1200m.  

Слика 11. Скијалиште 

 

 
 

Извор: www.golija-turizam.com 



Економски аспекти планинског туризма Србије                    Економски аспекти планинског туризма Србије                    Економски аспекти планинског туризма Србије                    Економски аспекти планинског туризма Србије                                                             

48 

 

 

Стазе са врха "Кула" су већ просечене и уређене. Постављен је и ски лифт типа 

сидро дужине око 500m. Са обе стране лифта се простиру ски стазе "Кула 1" и "Кула 2" 

дужине 820m и 800m, а висинска разлика је 133m. У подножју је постављен беби ски 

лифт који је ноћу осветљен. Стазе "Кула 1", "Кула 2", "Кула 3", "Кула 4", "Говеђи До" и 

"Совићке колибе" су рекреативног типа, а "Кула 5" је намењена за обуку скијаша.
39

 

Голија поседује добру основу за формирање скијашких стаза и за рекреацију у 

виду благих шетњи и планинарења у готово нетакнутој природи.  

Оптимални капацитет скијашког подручја Голије може досећи 16.800 скијаша, а 

протеже се 6,5 km северно, те 7,5 km источно од базног ресорта, а што би омогућило 

развој смештајног капацитета за коришћење у летњој и зимској сезони од око 25 хиљада 

лежајева.  

 

VI.3. Материјална база за развој туризма 

 

Генерално се може рећи, да због ограниченог обима смештаја, ниских категорија 

објеката, непостојања пратећих садржаја, ванпансионске понуде и неадекватног 

маркетиншког приступа, планско подручје има врло малу посету, мали број ноћења и 

самим тим мале економске ефекте, како за власнике објеката, тако и за локалне 

заједнице, регион и државу. Простор Голије и околине сада практично представља 

излетничку дестинацију. 

На Голији има укупно нешто више од 1200 лежаја, укључујући и оне који су у 

изградњи. Од тог броја око 860 лежаја је у основном и комплементарном типу.  

Основни смештајни капацитети. Од смештајних капацитета који постоје, 

укључујући и оне који не раде, издвајају се: 3 хотела ("Голија" на Одвраћеници, 

"Голијска река" у Голијској реци, "Студеницa" у Студеници), 2 мотела ("Гос" на 

Одвраћеници и мотел "Грозд" у Међуречју) и 4 објекта осталих облика смештаја. 

Укупан број постојећих лежаја је око 250 (29,5%).
40

 

Њихов број, структура и категорија су неадекватни простору и његовом 

туристичком значају, али се налазе углавном на локалитетима који поседују одређену 

туристичку инфраструктуру, односно који су претходним документима предвиђени за 

развој туризма.  

Повољна околност је што у општинским седиштима, као и у оближњим 

туристичким и бањским центрима (Бања Ивањица, Матарушка, Богутовачка, 

Новопазарска, Рајчиновића Бања, затим Сопоћани и др., на око 35 до 65 km или на 30 до 

90 минута вожње од центра Голије), има око 15.000 лежаја (око 10.000 у хотелима, 

                                                        
39  www.golija-turizam.com 

40  Републичкa агенције за просторно планирање (2004): Просторни план подручја посебне 
намене парка природе Голија 
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мотелима, вилама и пансионима) који се могу користити за смештај гостију, 

заинтересованих за специфичне програме које нуди простор Голије.  

Комплементарни смештајни капацитети. Сегмент комплементарних 

смештајних капацитета чине одмаралишта и приватни смештај. У овај тип смештаја је 

сврстан: нови конак за госте манастира Студеница (70 лежаја) који ради током целе 

године и одмаралиште у Рудном (малог капацитета), док су остала одмаралишта у 

различитим фазама изградње.  

Смештај у "домаћој радиности", у оквиру једног домаћинства (сеоски туризам) је 

врло ограничен - како по броју активираних насеља, тако и по броју лежаја. Овај тип 

смештаја, својевремено врло присутан и профитабилан на подручју Голије, доживео је 

пад у последњих 10-15 година, а опремљеност капацитета не одговара траженим 

категоријама (не постоје подаци о броју лежаја, категоризацији, броју гостију и др.).  

На подручју, према званичним изворима, не постоји ниједан камп или аутокамп, 

осим летњег извиђачког кампа у фази изградње (Краљево). Извесно је, да има 

малобројних гостију који у летњем периоду под шаторима или у камп приколицама, 

неорганизовано и неконтролисано, бораве на овом простору (пецароши, љубитељи 

природе и планинари). Известан број угоститељских објеката је лоциран на потезу 

Ушће - Студеница - Међуречје, и у Девићима, а остали су у оквиру постојећих 

смештајних капацитета. 

Саобраћајна повезаност - До Голије се може врло лако стићи захваљујући 

магистралним путевима који пролазе поред саме планине: 

• М 22 (Краљево - Рашка - Нови Пазар), "Ибарска магистрала", окосница саобраћајних 

веза Голије са осталим деловима Србије - тангира подручје са источне стране и својим 

квалитетом, углавном одговара потребама; 

• М 8 (Пријепоље - Сјеница - Нови Пазар), непосредно тангира подручје са јужне стране 

и задовољавајућег је квалитета; 

• М 21.1 (Пожега - Ивањица - Сјеница), пресеца западни део подручја и обезбеђује везу 

са путем М 8.  

Железница - Кроз Ибарску долину пролази магистрална једноколосечна пруга за 

путни и теретни саобраћај - Е 85, Лапово – Краљево – Рудница – Лешак - Ђенерал 

Јанковић. У непосредном окружењу постоје железничке станице Ушће, Брвеник и 

Рудница, значајне су и железничке станице у Брвенику и Рашкој због повезаности са 

регионалним путевима, а затим и железничка стајалишта са индустријским колосецима, 

Лозно и Пискања. Најближи аеродром је у Дубињу, у близини Сјенице (војни аеродром), 

за који општина Сјеница предлаже коришћење и у цивилне сврхе. 

 

VI.4. Туристички промет 

 

Туристички промет има изразиту сезонску концентрацију у кратком летњем 

периоду године, што има негативне еколошке и економске последице. Да би се стање 

побољшало потребно је, пре свега, ублажити сезонски карактер туристичког промета. 
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Различитим мерама и активностима треба продужити летњу сезону и промовисати 

понуду у пролећним и јесењим месецима организовањем различитих манифестација, 

бољом и разноврснијом понудом, али и квалитетнијом пропагандом. 

 

 

VI.5. SWOT анализа 

 

SWOT (Снаге, слабости, могућности и претње) анализа односи се на кључне 

елементе који карактеришу атрактивност Голије као туристичке дестинације, као и оне 

елементе који тренутно утичу на развој туризма овог подручја. Подручје Голије је 

изразити пример прожетости природних и културних вредности које треба обједињено 

валоризовати, унапређивати и користити. 

Принцип мудрог/трајног коришћења свих ресурса кроз: развој планинског 

туризма, шумарства, планинске пољопривреде, сточарства, производњу биолошки 

исправне хране, одрживо ловство, риболовство, развој производног занатства и 

прерађивачких капацитета ослоњених на сировинску базу подручја на вишој 

технолошкој основи, промовисање домаћих заштићених "брендова" и укрупњавање 

сеоских газдинстава, могу бити основа опстанка. 

Развој туризма који поседује квалитетну мотивску основу, са савременим 

концептима развоја, даће дати трајне ефекте на дужи временски рок. 
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Табела 12. SWOT анализа 

 

СНАГЕ МОГУЋНОСТИ 

Повољан геостратешки положај, Заштита природне и културне баштине  

Критичан број становника и радне снаге 

Развој рекреативног, сеоског и 

здравственог туризма и компаративних 

активности 

Богатство природним ресурсима: хидро, 

климатски, шумски, вегетацијски, 

педолошки, минерални, за различите 

врсте активности 

Развој савремене комуналне и 

телекомуникационе инфраструктуре 

Заштићене природне вредности (шумски 

и други екосистеми) 

Развој савремене саобраћајне 

инфраструкуре 

Очувана здрава животна средина, 

повољне природне одлике и атрактиван 

пејсаж 

Развој социјалне, привредне и стамбене 

супраструктуре 

СЛАБОСТИ ОПАСНОСТИ 

Геоморфолошка неприступачност Висока инвестициона улагања у развој 

Слаби природни потенцијали за 

пољопривреду и друге активности 

Нарушавање еколошке равнотеже при 

активирању интензивнијег саобраћаја и 

привредних активности Ниска привредна развијеност 

слаба или никаква развијеност мреже 

насеља, нарочито оних преко 1000 m н.в. 

Неодговарајућа свест становништва о 

природи као јавном добру  (неприхватање 

планских решења) 

Висок удео пољопривредно ангажованог 

становништва Изостанак иностраних туриста 

Постепен пораст непланске изградње Недостатак луксузних хотела са 5* 

 

Извор: Министарство економије и регионалног развоја Републике Србије (2007): 

Мастер план развоја туризма на Голији са пословним планом 

 

Спроведена SWOT анализа упућује да: 

- је Голија на почетку свог професионалног туристичког развоја, што је исказано и 

већим интензитетом слабости од укупног интензитета снага, 

- интензитет могућности је већи од интензитета претњи, иако не у значајној мери, што 

значи да Голија има шансу искористити тренутних могућности из окружења, 

- је Голија подручје с јаким потенцијалом, али које до сада није следило правила развоја 

туристичке индустрије, нити правила развоја туризма у оквиру заштићених подручја 

- је Голија подручје са израженом потребом за интерним маркетингом у вези 

туристичког развоја и културе, нарочито из разлога што су неки елементи туристичког 

ланца вредности дестинације у потпуности занемарени или угрожени. 
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VI.6. Тржишно позиционирање 

 

Свој успех, планина Голија као туристичка дестинација гради кроз иновативан, 

али одржив развој, чиме даје дугорочну корист свим кључним субјектима и првенствено 

свим становницима овог подручја. Узимајући у обзир ресурсе, атракције и атрибуте 

подручја Голије, предлог је да се конкурентско тржишно позиционирање Голије базира 

на богатству природних и културних ресурса, те историји, традицији и идентитету 

дестинације, јер то омогућава интеграцију ових елемената и њихово обликовање у 

диференцирана искуства, производе и активности.
41

 Проглашење парка природе Голија 

за Резерват природе 2001. године, као и просторни план за ову планину који је донешен 

2009. године, свакако указују на иницијативу да се одрживи туризам развија и 

осигурава на овој планини, што ће у многоме помоћи економском, еколошком и 

социјалном развоју овог простора. Вишеструки ефекти развоја туризма на одрживим 

основама у многоме ће помоћи активирању ове планинске области и резултовати знатно 

бољим економским ефектима по становништва ових простора са једне стране, као и то 

да ће управо туризам омогућити заустављање миграције становништва са руралних 

подручја. Поред економских и социјалних ефеката, планирање, тј. усмеравање развоја 

туризма на планини Голија ће резултовати и заштитом флоре и фауне, као и зауставити 

деструкцију природног простора и пејсажа. У наредном периоду ће се пажња стављати 

на развоју свести о заштити животне средини, како би све више ценили простори 

нетакнуте природе и како би схватили вишеструке ефекте које природа може да донесе 

човеку, као и развоју туризма уопште. 

 

VI.7. Циљеви, правци  и могућности развоја туризма  

 

Планински туризам - Синтезом општих и критеријума карактеристичних за 

евалуацију повољности терена за скијање (елиминација зона заштите I и II степена и 

површина испод 700 m n.v.), установљена је погодност појединих терена у оквиру 

истраживаног подручја. Погодности за нордијско смучање су присутни на целом 

подручју и зависе искључиво од климатских фактора. Терени погодни за алпско 

смучање, првенствено рекреативног типа, су дисперзно распоређени на мањим 

површинама на целом подручју, уз минимум терена изнад 1000 метара. Услед 

дисецираности рељефа и распрострањености шума и зона заштите, они се не могу 

повезати у континуални систем, већ се само могу везати за већ постојеће скупине. 

Унапредити квалитет понуде и установити стандарде пословања:  

∗ Издиференцирати понуду туристичке дестинације и одредити јединствене 

продајне предности, 

                                                        
41  Министарство економије и регионалног развоја Републике Србије (2007): Мастер план 

развоја туризма на Голији са пословним планом 
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∗ Креирати туристичке пакете и створити адекватан ланац вредности 

јединственог туристичког доживљаја, 

∗ Израдити нове капацитете и повећати атрактивност постојећих изграђених 

ресурса, 

∗ Стандардизовати систем квалитета услуга у складу са међународним 

стандардима, али нагласити локални карактер, 

∗ Формирати систем финансијске подршке развоја квалитета понуде. 

Повећати доступност туристичких локалитета: 

∗ Унапређење путне и комуналне инфраструктуре, 

∗ Поставити целовит систем туристичке сигнализације, 

∗ Развој остале јавне супраструктуре ( паркинг простор и сл), 

∗ Стављање аеродрома у функцију развоја туризма. 

Развој људских ресурса: 

∗ Обука и развој способности приватног сектора за рад у туризму, 

∗ Обука и развој способности јавног сектора, пре свега Туристицких 

организација. 

Успоставити модел управљања дестинацијом: 

∗ Успоставити систем управљања који ће на бољи начин подржати даљи 

развој туризма на локалном, и регионалном нивоу, 

∗ Развијати и подржавати партнерства организација приватног и јавног 

сектора. 

Унапредити маркетинг и боље искористити предности нове технологије и пре 

свега интернета: 

∗ Успоставити систем регионалног маркетинга и урадити Маркетинг 

стратегију 

∗ Створити јасан и препознатљив идентитет регије 

∗ Максимално користити нове технологије ( Интернет, мобилне апликације) 

како за промоцију, тако и за продају. 

Одрживи развој: 

∗ Изградити друштвену свест, едуковати и укључити локалне заједнице у 

еколошки одрживе иницијативе у области туризма,  

∗ Одредити упрвљаче туристичких простора за локалитете који тренутно 

немају управљача, 

∗ Успоставти бољу сарадњу са институцијама на републичком нивоу у циљу 

координације активности, 

∗ Очување природних и културних вредности. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

Планински туризам има данас релативно значајно место у туризму Србије, 

посебно кад је реч о домаћим гостима. С друге стране, с изузетком, донекле, само 

Копаоника, Старе планине и Златибора, овај производ данас још увек није 

интернационално препознат и, сходно томе, комерцијализован, независно о квалитетној 

ресурсној основи. 

Полазећи, међутим, од основних мотива турстичког боравка у туристичким 

центрима на планинама (одмор и релаксација у природном окружењу, активности, 

одмор с породицом и сл.), јасно је да, осим активности на подизању свести међународне 

тражње о потенцијалу Србије у домену одмора у планинама (информације о производу, 

имиџ Србије као земље с преко 20 врхова изнад 2000m надморске висине, 

интерпретациони центри, систем комерцијализовања и сл.), односно мање капитално 

интензивним активностима с којима одмах може да се започне (уређење пешачких и 

зелених зона, уређење трговине, понуда сувенира, туристичко обележавање),Србија 

мора да пронађе и знатна финансијска средства. И то не само за модернизовање, 

реконструкцију и/или изградњу потпуно нових смештајних капацитета одговарајуће 

категорије, већ и за изградњу ефикасне саобраћајне инфраструктуре, како би се врло 

атрактивна ресурсна основа планина приближила великим центрима међународне 

тражње (аеродроми, путеви). С обзиром да је реч о процесу који ће да траје, јасно је да 

овај туристички производ не може одмах да се комерцијализује. Реч је, стога, о 

производу који мора да се развија на средњи и дуги рок. 

Најзаступљенији  облици  туризма  на  планинама  Србије  су  рекреативно 

одмаралишни (Бабин зуб, Тара,  Златибор), викенд туризам  (Голија,  Дивчибаре, Црни 

врх),  спортско-рекреативни  и  бањски  (Копаоник),  као  и  здравствени  (Златибор, 

Златар).  У  будућем  развоју  планинских  дестинација  ови  облици  туризма,  уз 

извесне модификације  и  даље  ће  имати  примарну  улогу.  Планирање  облика 

туризма  у  овим дестинацијама  зависиће  од  тенденција  на  домаћем  и  иностраном  

тржишту,  али  и  од инфраструктурних  и  супраструктурних  улагања  која  ће  утицати  

на  квалитет туристичке понуде. Снежни  покривач  је  један  од  најбитнијих  фактора  

за  развој  зимског  спортско-рекреативног  туризма.  У  том  смислу најпогодније  

услове  за  зимске  спортове  имају  Копаоник и  Стара  планина. 

Развој планинског туризма треба да омогући ефикаснији економски развој ових 

простора  и  обезбеди  економски  просперитет  за  садашње  и  будуће  генерације. 
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