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ПРЕДГОВОР 

 

 Регија је комплексна просторно-индивидуалисана целина, мање или више 

слична (различита) од суседних или удаљених регија. То је обједињени природни 

регион (природа) и привредни рејон (становништво, привреда и насеља). У Србији се 

издвајају две макро-регије: Панонска и Планинско-котлинско-долинска. У простору 

Панонске макрорегије издвајају се три мезорегије: Војводина (макрорегије: Банат,Бачка 

и Срем); Западна србија; Средња Србија (микрорегије: Шумадија, Велико Поморавље, 

Београдска микрорегија, Западно поморавље, Стиг и Браничево). У простору 

Планинско-котлинско-долинске макрорегије издвајају се следеће мезорегије: Источна 

Србија (субрегије: Карпатска и Балканска); Јужна Србија (субрегије: Јужно Поморавље, 

Власина и Крајиште, Топлица и Јабланица); Стари Влах и Рашка (субрегије: Стари 

Влах и Рашка); Доњоибарско-копаоничка регија (микрорегије: Доњи Ибар и Копаоник); 

Косово и Метохија (субрегије: Косово и Метохија).  

 Копаоничкa регијa смештена је у средишту јужног дела Србије, чија површина 

износи око 2.758 km2  и пружа се правцем СЗ-ЈИ. Простире се између Ибра и Ситнице 

на западу, Горње Топлице на истоку, на северу рекама Расином, Јошаницом, Плочком 

реком и Козницом и реке Лаб  на југу. Планински гребен Копаоника дугачак је 82,5 km, 

а највећа ширина гребена износи 63 km. На територији Копаоничке регије постојала је 

вулканска активност, која је условила постојање магматских, седиментних и 

метаморфних  стена, са њима у вези је разнолико рудно богаство и појава бројних 

термалних извора, површинских вода, педолошки покривач, биљни и животињски свет 

и остали разноврсни природни ресурси.  

 Природни ресурси представљају изворе из којих се добијају сировине за 

привреду. У ресурсе спадају активна лежишта минералних сировина, воде, земљишта 

(као подлога за узгој биљних култура) и шуме (као извор дрвне масе за сагоревање и 

добијање топлотне енергије или прераду у индустрији). Наравно, постоји и део 

природних ресурса који мора остати изван економских и привредних токова и који 

треба да буде сачуван за садашње и будуће генерације.  Стање природних ресурса је 

директна последица специфичног геотектонског и географског положаја, као и 

незаобилазних антропогених утицаја. У савременим условима присутан је велики 

притисак на животну средину, а самим тим и на природне ресурсе, и све више се 

наглашава потреба адекватне заштите и одрживо коришћење ресурса.  

 У овом раду посебна пажња посвећена је природним ресурсима Копаоничке 

регије као важан фактор развоја привреде. Адекватним сагледавањем укупних 

могућности природних ресурса и досадашњим резултатима у Копаоничкој регији могу 

се пројектовати валидни и реални циљеви и задаци развоја овог простора. На тај начин 

се, уз постојеће изворе привређивања и обезбеђења материјалне егзистенције локалним 

заједницама, на овом простору може створити нова и шира тржишно оријентисана 

развојна основа, која би подигла квалитет живота домицилног становништва и 

побољшала социо-културно и економско стање у Копаоничкој регији. 



 

УВОД 

 

 Копаоничку регију карактерише велико пространство, преовлађују вулканске и 

магамтске стене, са њима у вези настало је разнолико рудно богаство и појава бројних 

термалних извора, површинске воде, шуме, пашњаци и ливаде, разноврсно обрадиво 

земљиште, као и разноврсна клима због разлике у надморској висини. Ови природни 

ресурси представљају значајан фактор привредног и економског развоја Копаоничке 

регије. Међутим у овој регији постоје и ограничавајући фактори тог развитка, а то су 

земљотреси и ерозија земљишта. 

 По читавој Копаоничкој регији има рудних жица и трагова рударења које се 

одвијало током хиљаду година. Руде су необновљив ресурс који се максимално 

експлоатише у циљу добијања метала и неметалних материјала. Од минералних 

сировина има: олова, цинка, гвожђа,  хрома, бакра, сребра, злата, живе, волфрама, 

магнезијума, азбеста, воластонита, песка, шљунка, глине, угља и других сировина. 

Основа одрживог коришћења овог изузетно животног ресурса јесте рециклажа 

произведених и коришћених материјала (метала и др.). 

 Копаоничка регија се географски налази на простору додиривања приморских и 

континенталних климатских подручја. Надморска висина Копаоника значајан је 

модификатор климе овог дела наше земље. Висинска разлика је 1.727 m. Са повећањем 

надморске висине знатно се модификују метеоролошки елементи – снижава се 

температура као и ваздушни притисак, повећава се ваздушно струјање па и количина 

падавина. Оваква клима директно и индиректно делује на температуру воде, изглед и 

раст вегетације, услове станишта човека и животиња, особености снежног покривача, 

дужину зимско-спортске и летње купалишне сезоне, несметано одвијање саобраћаја, 

временске непогоде и друге појаве. 

 Богатство у подземним и површинским, хладним и топлим, слатким и 

радиоактивним водама представља природно богаство која се не користи на адекватан 

начин. Водни потенцијал се користи за снабдевање становништва и индустрије водом, 

за добијање електричне енергије, за грејање, за наводњавање, за рибарство и за спорт и 

рекреацију. 

 Вертикална зоналност је од изузетног значаја за сточарство, шумарство, али и за 

туризам. Прво се појављују зоне храста, букве и четинара. Шума је на многим местима 

искрчена и њу су замениле њиве, ливаде, воћњаци и пашњаци. Она има вишеструке 

користи у овој регији, зато што обезбеђују сировине за обновљиве и еколошки здраве 

производе, битне су за развој еколошких, заштитних, туристичко-рекреационих, 

здравствених и културних услуга, а такође су и стуб одрживог развоја сваког друштва. 

 Земљишта Копаоничке регије условљена су геолошком подлогом и климатским 

условима који овде владају. Заступљени су: алувијално земљиште, ранкери, 

параподзол, смонице, гајњаче, док је на местима са високим нивоом подземних вода 

заступљено мочварно земљиште. Данас се узгајају ратарске, воћарске и ливадско 

пашњачке културе. 

 Рударски радови, довели су до раскопавања земљишта, што је створило почетне 

облике ерозије. Велики пожари, немилосрдна сеча шума и непланско сточарење довело 



 

је до уништења великих шумских површина. То се штетно одразило и на животињски 

свет. 

 Велики и разноврсни природни ресурси Копаоничке регије постају све 

привлачнији за низ привредних делатности, упркос земљотресима и  ерозији земљишта.  

Због неусклађености и плански неорганизованог развоја неки  природни ресурси се не 

користе, или се користе нерационално, што је довело до поремећаја екосистема и 

животне средине. Због тога је нужно обезбедити уравнотежене односе планског развоја 

и еколошке заштите Копаоничке регије, али и боље коришћење појединих минералних 

сировина, посебно обезбедити заштиту за развој бања, као и развој пољоприведе и 

сточарства на ширем подручју.   

 

  

 ПРЕДМАТ ИСТРАЖИВАЊА. Предмет истраживања у мастер раду 

„Природни ресурси као фактор развоја у Копаоничкој регији“ јесу природни ресурси 

Копаоничке регије који представљају основу њеног привредног развоја. Међутим, неки 

од ових ресурса спадају у групу необновљивих, па је неопходно плански приступити 

њиховој експлоатацији и коришћењу. У овом раду биће приказано њихово тренутно 

стање, размештај, начин коришћења, као и основни проблеми који се јављају у 

заштићеном подручју. 

 

 

 ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА. Циљ истраживања је да се утврде и предоче 

реални потенцијали природних ресурса Копаоничке регије, као и индетификовање оних 

привредних грана које могу да их на најфекиснији и економски прихватљивији начин 

валоризују. Имајући у виду да је Копаоничка регија изузетно богата природним 

потенцијалима, правилним и планским коришћењем могуће је побољшати привредни 

развој. Треба приказати основне проблеме, са којима се сусреће ова регија и приказати 

тренутно стање и недостатке у управљању природним ресурсима. 

 

 

  МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА. Методологија рада је усклађена са 

предметом, циљевима и задацима истраживања. Структура предвиђеног истраживања, 

у Копаоничкој регији, захтева коришћење резултата географских, историјских и других 

наука, као и употребу бројних научних метода.  

Примарну улогу ће имати следеће методе: 

- просторна (географска) метода,  

- теренска истраживања (системско посматрање и анкетирање, односно 

интервјуисање), 

- историјска метода (литература, писана документа, статистички и картографски 

подаци, архивска грађа, истраживање резултата сродне тематике и др.), 

- статистичка обрада истражене литературе и другог материјала, 

- квантитативна и квалитативна анализа садржаја, 

- картографска метода, 



 

- компаративна метода. 

 Просторна метода указује на предеоне разлике и географску хомогеност 

простора у коме се налазе природни ресурси. Теренска истраживања су незаобилазни 

део овог рада и она се исказују кроз непосредно и системско посматрање, као и 

спровођење анкета и интервјуа. Историјска метода помоћу коришћења литературе, 

писаних докумената и друге архивске грађе пружа нам сазнања о прошлости природних 

ресурса овог простора, објашњава постојеће стање и омогућава извођење прогноза и 

пројекција будућег развоја. Картографска метода омогућиће приказ просторног 

размештаја природних ресурса у овој регији, као и њихов положај у односу на 

саобраћајне правце и подручја тражње, на темељу чега се могу извући релевантни и 

јасни закључци. 
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I  ПОЛОЖАЈ КОПАОНИЧКЕ РЕГИЈЕ 

 

 Географски положај је однос неке тачке, објеката, насеља, држава или другог 

простора и сличних категорија према другим објектима у географском простору. Ова 

сложена категорија обухвата: географски, саобраћајни и функционални положај. 

 

1. Географски положај Копаоничке регије 

 

 Копаоничка регија (од 43°28’21’’ до 42°43’36’’ северне географске ширине и 

од 20°37’09’’ до  21°24’02’’ источне географске дужине) смештена је  на додиру 

централног и јужног дела Србије. Површина је 2.758 km². Највиши врх ове регије је 

Панчићев врх са надморском висином 2.017 m. 

Северну границу Копаоника чине: река Јошаница, од ушћа у Ибар до ушћа 

Плочске реке у Јошаницу, затим Плочском реком до превоја Караула (1.113 m) између 

слива Јошанице и слива Расине. Ова граница Козничким потоком даље иде до ушћа у 

Расину. Најсевернија тачка Копаоника налази се код села Грчака, на ушћу Козничког 

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

почиње од ушћа Козничког потока у Расину и чине је: горњи ток Расине све до 

лактастог скретања код села Равни, до ушћа Блаташнице у Расину, затим Блаташницом 

узводно до Блаца и Блачког језера, источном страном села Стубал и Сувим Долом до 

њеног ушћа у Топлицу. 

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

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

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

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

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

Јужну границу планине представља река Лаб, која уједно представља 

најизразитију природну границу између котлинског простора Косова и Метохије и 

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

северне географске ширине). 

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

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

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

града Рашке (20°37’09’’ источне географске дужине) (Бојовић Г., 2012). 

Од северозапада на југоисток Копаоник има дужину од 82,5 km, ширину 63 km. 

Највиши врх ове планине достиже надморску висину 2.017 m, а то је Панчићев врх и 

један је од симбола ове планине. По надморској висини четврта је у Србији, која 

заостаје само за Проклетијама, Шар планином и Старом планином. У северном делу на 

правцу Рудница – Брус, Копаоник је широк 40 km. За разлику од севера у правцу југа се 

сужава и на профилу од Трепче до Горње Лопашнице широк је само 15 km. Копаоник је 



5 

 

делом проглашен Националним парком са својих 16 резервата, 1981. године и захвата 

површину од 11.810 ha (118,1 km²) (Бојовић Г., 2012).  

Територијално Копаоничка регија се простире по општинама: Рашка (284,4 km²), 

Брус (532 km²), Куршумлија (638 km²), Александровац (27,2 km²), Блаце (137,2 km²), 

Прокупље (32 km²), Лепосавић (248 km²), Косовска Митровица (226 km²), Подујево (390 

km²), Вучитрн (204 km²) и Приштина (39,3 km²). Општине Централне Србије Рашка, 

Брус, Куршумлија, Александровац, Блаце и Прокупље заузимају 1.650,8 km² или 

59,85% површине Копаоника. Општине Косова и Метохије, Лепосавић, Косовска 

Митровица, Подујево, Вучитрн и Приштина заузимају 1.107,3 km² или 40,14 % 

површине ове планине. Туристички најинтересантнији део Равни Копаоник (163,5 km²), 

припада двема општинама: Рашка 122,6 km² (75%) и Брус 40,9 km² (25%) (Бојовић Г., 

2012). 

2. Саобраћајни положај и повезаност 

 

 Саобраћајни положај представља положај неке тачке или регије на Земљиној 

површини у односу на путне правце, како путне, тако и водене и ваздушне. 

 Приступачност територије Копаоничке регије представља један од кључних 

критеријума за мерење успешности просторног развоја. Добра приступачност 

саобраћајној инфраструктури подразумева координирани развој саобраћајних система и 

предуслов је побољшања услова за равномеран економски и социјални развој и 

остваривање уравнотеженог регионалног развоја. Саобраћај, саобраћајна 

инфраструктура  и саобраћајна привреда јесу капитални фактори развоја.  

 Копаоничка регија има добар саобраћајни положај, што је веома значајно за сам 

развој регије. Ова регија налази се у контакту са Ибарском магистралом и спојен је са 

путевима Јужне Мораве. Од посебног значаја је друмски саобраћај, који има низ 

предности у односу на железнички, јер железничка пруга је слабе френквенције и 

постоји само у долини Ибра, са западне стране Копаоника и њоме није директно 

повезан ни један од туристичких центара. Стање железничко - путне мреже у скоријој 

будућности се неће поправити, нарочито у овом делу регије, како у смислу изградње 

нових капацитета тако и у смислу одржавања и техничког побољшања постојећег 

фонда.  

Међутим веома значајна је друмска веза Београда и Црногорског приморја, која се 

у Рашкој одваја од Ибарске магистрале и води ка Новом Пазару, Рибарићима, Рожајима 

и даље према Приморју. Важна за регионални саобраћај је западно-моравска 

магистрала која дотиче и северне огранке Копаоника (Столови и Гоч) и која спаја 

Ужице из правца запада са Крушевцом на истоку. Значајна је и Топличка магистрала 

која попречно пресеца југоисточни део планине. Ради прецизније представе, приказаће 

се у табели растојања у километрима од појединих градова до подножја самог 

Панчићевог врха, као највише тачке Копаоника. 

Изградњом магистралног пута Медвеђа – Куршумлија – Луковска Бања – 

Лепосавић, преко два превоја, планине Мајдан и Циганског гроба на планини 

Пилатовици, овај путни правац технички и економски представља најбољу варијанту 
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повезивања јужне Србије са западном, тј. долине Јужне Мораве са Ибарском 

магистралом. Ова саобраћајница ће омогућити брже туристичко валоризовање Радан и 

Мајдан планине као и јужних и западних падина Копаоника. 

 

 

 

Карта 1. Саобраћано-географска карта Србије 

Извор: www.bestofserbia.rs 
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 На основу саобраћајног положаја и мреже модерних саобраћајница, може се 

рећи да је Копаоник сигурно најприступачнија планина Србије. Такође у садашњим 

околностима, за потребе Копаоничке регије, када је чартер саобраћај у питању, 

најповољнији положај има аеродром „Цар Константин“ у Нишу. Могућност развоја 

ваздушног саобраћаја има општина Краљево, што би било од велико значај. 

 

Табела 2. Удаљеност Копаоника од већих центара (km) 

Јошаничка Бања 24 Куршумлија (Мерћез) 69 

Рашка (Рудница) 26 Куршумлија (Блаце) 90 

Ушће 49 Прокупље (Блаце) 91 

Нови Пазар 47 Крушевац 84 

К. Митровица (Рудница) 57 Ниш (Блаце) 112 

Приштина 92 Лесковац (Бојник) 147 

Краљево 97 Параћин 124 

Чачак 138 Зајечар 180 

Ужице 197 Суботица (Нови Сад) 484 

Крагујевац 151 Нови Сад (Е-75) 371 
Брус 32 Београд (Е-75) 289 

Извор: Ауто-туристичко-географска карта Србије „МЕРКУР-СВ“, 2008. 

3. Функционални положај 

 
Функционални положај Копаоничке регије може се дефинисати као: 

� поливалентан (разноврсан), 

� контактан, 

� транзитан и 

� фактор спајања и прожимања. 

 

 Поливалентност положаја - је смислу сложености територије и спајања 

физичко-географских и културно-историјских елемената на овом простору, који се на 

различите начине допуњују и прожимају у својој комплексности. Ретко се може наћи 

толико природних разноликости, као на овом простору. Копаоничка регија се одликује 

разноврсношћу рељефа и геолошке грађе, климатским разликама у подгорини и на 

највишим деловима, дубоко усеченим речним долинама и стрмим странама каква се 

мало где среће у нашој земљи и на Балканском полуострву.  

 Контактност положаја Ова регија се додирује и надовезује на различите 

природне и административне целине. На знатној дужини Копаоник контактира са 

композитном долином реке Ибар. У правцу севера Копаоник контактира са планинама 

Жељин, Гоч и Столови. У правцу истока контактира са неколико притока Јужне и 

Западне Мораве (Јабланица, Топлица, Расина). У правцу југа,  Копаоник  прелази  у  

благо  заталасано  Косово  и  Метохију.  Нешто  даља Приштина је саобраћајно 

средиште овог ширег простора. 

 

 



8 

 

Транзитност положаја - проистиче из сложеног географског положаја 

Копаоничке регије, као и низа саобраћајних праваца различитог значаја из њиховог 

ближег или даљег окружења. За транзитност положаја Копаоника, иако континенталног 

значаја, свакако је најзначајнији правац, који води од Ниша према Приморју и који се 

простире његовим северо-западним делом (Ниш – Рожаје – Подгорица – Бар). 

Спајање и прожимање - проистиче из сложености и изузетног природног 

богаства овог простор што  резултирало мешањем различитих култура и народа. 

Копаоникчку регију спајају и прожимају различито макро, мезо и микро облике 

рељефа, али и бројне антропогене вредности. Највиши делови Копаоника климатски се 

прожимају са дубоким речним долинама и пространим котлинама. На малом простору 

овде се смењују планинска, субпланинска и котлинска клима, мења вид вегетације и 

изглед пејзажа, што доприноси повећању туристичке вредности.  Термоминерални 

извори су производ некадашње вулканске активности на Копаонику. Шумски 

комплекси се прожимају са ливадама и суватима. Национални парк, са више посебно 

заштићених природних резервата, спаја се и прожима се културним наслеђем, које још 

увек није најбоље проучено и туристима презентовано, како би туристичка понуда била 

разноврснија, богатија и за већи број туриста прихватљивија. 

 

II ПРИРОДНИ РЕСУРСИ 

 

 Природни ресурси представљају посебне видове природних услова, који су на 

датом стадијуму привредног развоја укључени у процес репродукције и непосредно се 

експлоатишу и користе за стварање нових употребних производа. 

 Природни ресурси обухватају две велике групе. Прву групу чине основни 

природни ресурси који су неопходни за опстанак и развој живота на планети, а то су 

биолошки системи Земље, земљиште, подземне и површинске воде, атмосфера и др. 

Другу групу чине ресурси које се користе за развој и напредак људске културе и 

цивилизације, односно за обезбеђивање просперитета људског друштва. Експлоатишу 

се и прерађују у производним процесима, при чему се користе материјали биолошког 

порекла: дрво, метали и нематели, природни енергетски ресурси и др. Који се делови 

природе јављају као природни ресурси зависи, између осталог, од достигнутог нивоа 

развијености технике и технологије, од економских могућности и целисходности 

коришћења, и степена истражености познавања ресура. Природни ресурси 

представљају значајан фактор привредног и економског развоја сваке земље, тако и 

Србије. Према трајању, природни ресурси могу бити: необновљиви ресурси (минералне 

сировине и земљиште) и обновљиви ресурси (вода, ваздух, флора и фауна на копну и 

мору, енергија ветра и плиме, као и неки неметали нпр. шљунак и песак, као и морске 

соли). 
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1. Геолошка обележја 

 

 Геолошку грађу Копаоничке регије посебно су истраживали и представили Б. 

Ћирић и С. Карамате у свом раду „Област Копаоника, геолошки проблеми Динарида“, 

публикован 1967. године., истичући да је ова област сложене грађе и да се састоји од 

седиментних, магматских и метаморфних стена. Они су истакли да палеозојске и 

мезозојске формације имају велико пространство у источним и средишњим деловима 

Копаоника. Период палеозојика представљен је грандиоритским стенама најчешће 

филитске основе, а ређе микашистима, гнајсевима, кристаластим кречњацима, мермеру 

и доломиту. Ови аутори с разлогом издвајају три формације палеозојске старости: 

шкриљце, доломите са кречњацима и „зелене стене“, тј. базичне стене. Њихов утицај на 

целокупне процесе на Копаонику је велики, нарочито када се узме у обзир њихова 

централна просторна распрострањеност (простор Сувог Рудишта). Формација 

шкриљаца је нарочито пространа на источним падинама Копаоника, у долини 

Јошаничке реке, као и у долини Ибра код Трепче. Најчешће је формација састављенаод 

филита и серицитских шкриљаца. На појединим местима су приметни микашисти и 

гнајсеви настали интрудирањем млађих гранодиорита. (Бојовић Г.,2012). 

 Формација доломита и кречњака прелази преко претходне формације шкриљаца, 

за коју су карактеристична пространства источних падина Жељина, око хладних извора 

и Брзенице. У том простору се налазе воластонитске стене, преко њих су масивни 

доломити дебљине око 400 m и на крају се смењују мермери, масивни кристални 

кречњаци, као и слојевити и танко слојевити кречњаци са интеркалацијама шкриљаца 

(Васовић М., 1988).  

 Последњу формацију чине базичне и ултрабазичне стене, на Копаонику, познате 

као „зелене стене“. Поред њих заступљени су још амфиболски и амфиболитски 

шкриљци, актинолит-хлоритски шкриљци и дијабази. Оне се јављају у великим 

масама, које леже преко формације доломита и кречњака.  

 Мезозојски период је представљен тријаским и кредним формацијама. Тријаске 

стене су слабо распрострањене (долина реке Ибар око села Полумир), најчешће у 

кречњачкој формацији. Већа пространства заузимају дијабаз-рожначка формација 

састављена од дијабаза, спилита, габрова и у завршним слојевима танко слојног 

кречњака. Дијабази и спилити, као еруптивне стене, јављају се као изливи или као мање 

масе. Један од најпознатијих дијабазних излива налази се код Лепосавића. Свакако 

најзаступљенији у овој формацији, а и уопште, су серпентинисани перидотити, који 

захватају огромна пространства. Од Столова на северу па на југ дуж Ибра, ибарски 

серпентини  масив захвата површину од преко 1.000 km². По ободима серпентинисаних 

масива поправилу се јављају копаонички габрови, односно габро-пегматити (Бојовић Г., 

2012). 

 У кенозоику су се одвијали бурни геолошки процеси, нарочито током терцијера, 

када су створене велике масе магматских стена на овој планини као и моћне наслаге 

моласе у унутрашњим басенима. Они су учинили да се масив Копаоника у својим 

највишим деловима састоји од кварц-диорита а у средњим од зрнастих и порфиородних 

гранодиорита. Терцијерни период карактерише поред стварања моласе и вулканских 
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стена (дацитело-андезитских) и јављање вулканских бреча и туфова. Дебеле и 

простране серије туфова присутне су на западном Копаонику, посебно у простору Доње 

и Горње Јариње северно од Рашке. Моласе су развијене у две фације; као седиментне 

стене и као андезитско-рожначке творевине. У јужним деловима Копаоника, нарочито 

око Трепче налазе се стене кварц-лалита, настали у дубљим деловима вулканских 

канала, затим андезирско-базалтне, леуцитске стене и трахити који су праћене великим 

масама пирокластичног материјала (Васовић М., 1988).  

 Вулкански терен на Копаонику захвата површину од 640 km² и по томе је један 

од најпространијих у Србији. У току терцијара на Копаонику био је развијен снажан 

вулканизам. Терцијарни магматски процеси довели су до стварања рудних лежишта 

која су од изузетног економског значаја. Поред олова и цинка, као доминантних метала, 

у овој регији су утврђене значајне резерве и других метала, које ће бити сагледане кроз 

локалитете налазишта и руднике за експлоатацију. 

 

 

 

Карта 2.  Геолшка грађа Србије 

извор: https://www.google.rs/search 
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2. Геоморфолошка обележја 

 
Рељеф Копаоничке регије у основи је тектонски, јер је настао радом 

унутрашњих сила, раседањем, набирањем и навлачењем стена, што је довело до 

стварања најразновснијих облика рељефа. 

Научно најинтересантнији, а туристички најпривлачнији је простор на северном 

делу планине такозвани Равни Копаоник. Равни Копаоник представља високу и 

пространу флувио-денудациону површ изнад 1.600 метара надморске висине, 

површине 163,5 km² са највишим Панчићевим врхом од 2.017 m на Сувом рудишту.  У 

непосредној близини су и врхови: Караман (1.936 m) и Гобеља (1.934 м). У правцу 

југоистока Копаоник се сужава и одликује се знатном расчлањеношћу рељефа, што је 

условљено дубоко усеченим долинама притока Ибра, Ситнице и Лаба. Висина главног 

планинског гребена прво опада (Чардак 1.590 m), а затим се повећава (Шаторица 1.750 

m, Оштрокопље 1.789 m), да би се преко Скочанске чуке (1.054 m) планина побрђем 

уклопила у благо заталасану раван Малог Косова. 

У правцу северозапада, на главном планинском гребену, истичу се врхови 

Кукавица (1.726 m)  и Вучак (1.714 m). Нешто северније, преко долине Јошанице, 

Копаоник се везује са Жељином. Ка западу Копаоник се са највиших врхова и површи 

стрмо спушта ка кориту Ибра, дајући долини ове реке клисураст изглед. Према 

истоку висина рељефа поступно опада, те је границу овде најтеже одредити. 

Планински врхови: Нерађе (1.350 m), Голеш (1.152 m), Оштра чука (1.262 m) и 

Модљика (1.318 m) најистуренији су према истоку (Станковић, 2003). Од бројних 

планинских превоја Равног Копаоника треба споменути важније: Јарам 1.788 m 

(Велика Гобеља – Вучак), Пајино пресло 1.804 m (Мали Караман – Суво Рудиште), 

Раскрсница 1.514 m (Доњи Бабин Гроб – Кукавица) и Велика Греда 1.400 m (Греда – 

Пашино Бачиште). 

Што се тиче хипсонометријских површина на Копаонику по истраживањима 

С. Гавриловића највише простора на овој планини је између изохипсе 600 и 700 m 

(15,58%), затим између 500 и 600 m (13,63%) и 700 и 800 m (13,30%), а простори 

висине од 1.800 до 1.900 m (0,24%) и преко 1.900 m до Панчићевог врха заузимају 

само 0,09% (Гавриловић С.,1979). 

 За ову регију је карактеристично, да највећи део има надморску висину од 500 

– 1.000 m, као и то да се знатна површина налази у висинском појасу између 1.000 – 

1.500 m. То су висине, које омогућавају више врста туристичких кретања, како у летњој 

тако и у зимској половини године. До изохипсе од 1.500 m, на Копаонику се налази 

2.660,3 km² или 96,46%  његове територије, што значи да је реч о планинском простору 

средње висине, погодном за туристичку валоризацију (Станковић С., 2003). 
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Карта 3. Геоморфолошка карта Србије 

(Извор: www.google.rs/search, 06.3.2015) 
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3. Климатска обележја 

 

Клима је један од комплекснијих природних фактора географске средине, 

саставни део атмосфере и елемент животне средине. Поједини елементи климе утичу на 

развој биљног и животињског света, на услове коришћења природних добара и на 

квалитет животне средине.  

 Копаоничка регија се географски налази на простору додиривања приморских и 

континенталних климатских подручја. Одређени утицаји Средоземне климе допиру пре 

свега са југа и југозапада отвореним пространствима Косова и Метохије, долинама 

Вардара и Лепенца. Са повећањем надморске висине континенталност климе опада, 

тако да  на Копаонику коефицијент континенталности износи 16,8%, где преовладава 

маритимна клима.  

 Овакав положај нам објашњава чињеницу да је овај простор сунчан и снеговит 

без изражених ниских температура и претерано снажних ветрова. Надморска висина 

Копаоника значајан је модификатор климе овог дела наше земље. Његова најнижа тачка 

је на ушћу Сувог Дола у Топлицу на око 290 m надморске висине, а највишу тачку чини 

Панчићев врх са 2.017 m. Висинска разлика је 1.727 m. Са повећањем надморске висине 

ваздушни притисак, повећава се ваздушно струјање па и количина падавина. 

Ланг-ова биоклиматска класификација на основу годишњих вредности кишног фактора 

(273,4), указује на то да на Копаонику влада перхумидна клима.  

Рачунајући по просечном термичком градијенту од 0,6°С на 100 m висине, ове две 

коте се по температури разликују 10,4°С, с тим што је разлика већа у летњем од 

зимског периода. Наравно, јасно је да у овој регији не може да влада један климатски 

тип, односно да се на највишим гребенима јављају једна, на планинским странама 

друга, а у самој подгорини трећа климатска обележја (Васовић М., 1988). 

Од подножја до врха Копаоника, смењују се: 

- низијска клима (до 300 m), 

- клима малих висина (300 – 600 m), 

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

- алпска клима (1.200 – 2.017 m). 

 На климу Копаоника, а нарочито на његову подгорину, свакако велики утицај 

има присуство великог броја термалних извора, чија температура у Јошаничкој бањи 

износи 78,5°С. Значајним резервама унутрашње топлоте, топла вода из извора стално 

загрева приземне слојеве ваздуха и не допушта јаче мразеве и дуже задржавање 

снежног покривача. Целокупно климатско осматрање овог простора врши се у 

метеоролошкој станици „Копаоник“ (северна географска ширина 43°17’ и источна 

географска дужина 20°48’ на 1.710,66 m надморске висине). Почела је са радом 1. 

октобра 1949. године а од 1. јануара 1980. године има ранг метеоролошке опсерваторије  

(Бојовић Г., 2012). 

 

 Инсолација је укупно зрачење које доспе до Земљине површине. Трајање 

Сунчевог сјаја зависи пре свега од географске ширине, надморске висине, 
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конфигурације терена и годишњег доба. Трајање осунчавања у неком месецу је у 

непосредној вези са облачношћу, као и са дужином дана.  

Табела 1. Просечне месечне и годишња количина осунчавања (h) 

на Копаонику за период 1981-2013. године 

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

Копаоник 

1710 м 
99,8 100,2 132 152,9 189 219,2 268,8 260,2 196,4 166,4 113,6 82 1980,5 

Извор података: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

Табела 2. Просечне месечне и годишња количина осунчавања (h) 

у Куршумлији за период 1951-2000. године 

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

Куршумлија 

382 м 
72 82 124 165 187 219 274 279 212 154 78 59 1908 

Извор података: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

 Копаоник се одликује великим бројем сунчаних часова. На овој планини највећи 

број сунчаних сати има месец јул 268,8 часова, са просечних 8 часова, док најмањи 

број сунчаних часова је у децембру 82 часова, просечно 2,8 часова дневно, где 

годишњи просек износи 1980,5 часа. Годишња инсолација најмања је на северу и 

истоку, а највећа на јужном делу планине, постепено се смањује са повећањем висине. 

Куршумлија има краћу инсолацију у зимским месецима (децембар и јануар), док у 

осталим месецима она има већу инсолацију. Годишња инсолација на Копаонику је већа 

у односу на Куршумлију за  92,5 часова.  

 

Температура ваздуха. Под температуром ваздуха подразумева се степен 

загрејаности атмосферског ваздуха. За анализу температуре ваздуха коришћени су 

подаци из метеоролошких станица на Копаонику, Куршумлији и Блажеву. 

 

Табела 3. Средње месечне и средње годишње температуре ваздуха (°С)  

за период од 1998-2008. године 

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

Копаоник 

1710 м 
- 4,7 - 4,2 - 1,8 2,9 7,7 11,1 13,3 13,3 8,4 5,7 0,1 - 3,7 4,1 

Блажево 

800 м 
-2,3 1,2 4,3 9,0 13,1 16,2 18,4 18,3 13,3 10,4 4,7 0,3 9,0 

Јошаничка 

бања 555м 
- 0,5 1,5 5,9 10,2 14,8 17,9 20,0 19,9 14,7 11,4 5,7 0,8 10,2 

Куршумлија 

382 м 
 0,2 2,3 6,3 11,2 15,3 18,6 20,7 20,3 15,2 11,4 5,5 1,0 10,7 

Извор података: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

На основу података из хидрометеоролошког годишњака у периоду 1998 - 2008. 

године температуре ваздуха у Копаоничкој регији варирају, како се надморска висина 

повећава тако се и температура ваздуха снижава. Просечне месечне температуре 

ваздуха у Куршумлији у зимским месецима су позитивне (јануар 0,2°C), у Блажеву је 
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негативна јануарска температура ваздуха (-2,3°C), у Јошаничкој бањи је - 0,5°C, док на 

Копаонику су четири месеца температуре ваздуха негативне (јануар -4,7°C, фебруар -

4,2°C, март -1,8°C и децемабар -3,7°C). Када је у питању средња максимална 

температура ваздуха на Копаонику она се креће до + 13,3°C у јулу и августу, док је 

средња годишња температура ваздуха 4,1°C. Максимална температура на Копаонику 

измерена је у метеоролошкој станици на Панчићевом врху 24. јула 2007. и износила је 

30,3°С, док је минимална измерена температура 25. јануара 1954. и износила је -26,6°С. 

Највиша средња месечна температура ваздуха у Куршулији је јули (20,7°C) месец, а у 

Блажеву је у јулу месецу средња месечна температура ваздуха 18,4°С, у Јошаничкој 

бањи 20,0°C. Највиша максимална температура ваздуха у Куршумлији забележена је у 

у јулу месецу 42,8°С, а у Блажеву 38°C,  а максимална од 40,3°C забележена је 14. 

јула 2007. године у Јошаничкој бањи. 

Из табеле се може закључити да су пролећа увек свежија од јесени, да су лета 

прохладна, у којима доминира јул као најтоплији месец, док је најхладнији месец 

јануар.  

 

Ваздушни притисак. Из табеле се види да на Копаонику најнижу вредност 

ваздушни притисак има у марту месецу (822,1), док максималне вредности достиже 

током јула (831,5), али су колебања врло мала. Тако да  у току лета ваздушни притисак 

има максималне вредности, док су минималне у зимским месецима. 

 

Табела 4. Просечне месечне и годишња вредност 

ваздушног притиска (mb) на Копаонику за период 1994-2008. 

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

Копаоник 

1710 м 
828,2 827,5 822,1 823,7 828,4 831,5 831,0 830,0 829,2 830,0 826,9 827,5 828,1 

Куршумлија 

382 м 
973 971,1 970,5 970 969,8 970 970,5 971,2 972,4 974,1 972,8 973,1 971,5 

Извор података: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

Очекивано подгорина има знатно веће вредности ваздушног притиска. Тако да је 

у Куршумлији 974,1 mb, а у Јошаничкој бањи 958,3 mb.  

Ветрови. У области Копаоника и самом Равном Копаонику, као што показује 

табела 4., у свим сезонама, најчешће дува ветар из југозападног и јужног правца и 

његов интензитет је јачи од ветрова, који дувају у подгорини. Најјачи ветрови дувају у 

јануару и децембру, а по последњим истраживањима оваквих ветрова има и у 

новембру (Смајлагић Ј., 1995). Ветрови који дувају са запада и југозапада најчешће 

доносе падавине.  

 

Табела 5. Средња честина (‰) и брзина (m/s) ветрова период 1994-2008.година 

N NE E SE S SW W NW  

ТИХО 
чес. брз. чес. брз. чес. брз. чес. брз. чес. брз. чес. брз. чес. брз. чес. брз. 

137 3,4 135 3,4 138 3,2 74 4,0 171 4,5 180 3,6 87 2,8 78 3,0 23 

Урађено према подацима: Републички хидрометеоролошки завод Србије 
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N NE E SE S SW W NW 

чес. брз. чес. брз. чес. брз. чес. брз. чес. брз. чес. брз. чес. брз. чес. брз. 

52 1,5 41 1,9 129 1,6 99 1,2 141 1,0 47 1,3 95 2,1 161 1,5 

 

Приказане вредности везане за ветар на Копаонику од новембра до марта, 

изазивају осећај хладноће, а у априлу осећај свежине. 

 

Табела 6. Средња честина (‰) и брзина (m/s) ветрова у Куршумлији 

за  период 1977-1996.године 

N NE E SE S SW W NW  

ТИХО 
чес

. 

брз. чес. брз. че

с. 

брз

. 

чес. брз. чес. брз. чес. брз. чес. брз. чес. брз. 

12 1,6 8,6

0 

1,4 2,2 1,5 8,8 1,9 14,1

2 

2,0 16,3 1,34 3,19 1,34 5,2

3 

1,62 28,79 

Извор података: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

 У источној подгорини Копаоника најветровитије место је Куршумлија пошто се 

налази на сутоку три речне долине.Најчешћи ветрови су из правца југозапада, долазе 

долином реке Бањске са Преполца који се налази на само 13 km од Куршумлије. Нешто 

мању  честину имају ветрови из правца југа, али су са најачом брзином од просечних 2 

m/s. Ветрови из правца севера имају честину од 12,08 %, и долазе са Копаоника 

брзином од 1,66 m/s. 

 

Табела 7. Средња честина (‰) и брзина (m/s) ветрова у Јошаничкој бањи 

 за период 1999-2008.године 

 

  

 

 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 
 

 За Јошаничку бању је карактеристично да су ветрови углавном „каналисани“ 

долином реке Јошанице, као и јужни ветар долином Самоковке. Струјање ваздуха са 

Копаоника током пролећа, лета и јесени, низ долину Самоковке, нарочито у пролеће, 

има фенске одлике и утиче на отапање снежног  покривача. По честини дувања, 

најчешћи су северозападни и јужни ветрови. Ветрови у Јошаничкој бањи због изврсне 

заклоњености околним брдима немају велику брзину у просеку 1,5 m/s, јер такво струјање 

се осећа као освежавајући поветарац. 

 
Табела 8. Честина и тишина ветрова на Копаонику и у Куршумлији у току годишњих 

доба у % (период:Копаоник1999-2008.,Куршумлија 1977-1996.) 

Станице 
Год. 

доба 
N NE E SE S SW W WN C% 

Копаоник 

пролеће 13,11 16,6 13,55 6,0 17,18 14,73 9,5 7,0 1,83 

лето 11,81 15,8 16,6 8,11 15,11 14,9 8,7 6,7 2,0 

јесен 9,16 11,26 1,2 8,5 19,7 20,0 8,1 5,9 3,0 

зима 14,5 13,1 9,7 5,0 15,9 20,0 9,5 8,3 4,0 

Куршумлија 

пролеће 10,0 8,61 2,0 7,97 16,39 16,12 2,29 4,03 32,51 

лето 8,51 8,61 3,0 9,96 15,13 16,39 3,99 5,16 29,17 

јесен 13,0 10,3 1,7 9,2 19,9 9,7 1,3 4,9 36 

зима 16,7 9,15 1,8 8,4 16,55 12,5 2,5 5,8 26,6 
Извор.: Републички хидрометеоролошки завод Србије 
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График 1. Годишња ружа ветрова 

на Копаонику 1999-2008 

 

График 2. Годишња ружа ветрова  

             у Куршумлији 1977-1996 

  
 

Извор података: Данијела Вукоичић 

   
 Посматрајући честину и тишину ветрова на Копаонику и Куршумлији по 

годишњим добима може се закључити да су у пролеће на Копаонику и у Куршумлији 

најчешћи ветрови са југа. Лети на Копаонику најчешћи су ветрови са истока, а у 

Куршумлији са југозапада. На Копаонику у јесен и зими најчешћи ветрови су са 

југозапада, а у Куршумлији са југа. Тишина се на Копаонику креће од 1,83 % у пролеће, 

до 4 % зими. У Куршумлији најмање тишине има зими 26,6 %, а највише у току јесени 

до 36 %.  

 

Влажност ваздуха. Релативна влажност ваздуха представља однос између 

тренутне и максималне количине водене паре. Зависи од низа показатеља као што су 

величина испаравања, температура ваздуха, надморска висина. Релативна влажност 

ваздуха је уз температуру ваздуха и брзину ветрова веома значајн климатски елеменат, 

јер од њихвог заједничког деловања зависи да ли ће се у човеку појавити осећај 

хладноће или топлоте. Кад расте температура ваздуха релативна влажност опада и 

обрнуто. Релативна влажност ваздуха на планинама умереног поднебља највећа је у 

зимским месецима, а најмања у летњим, она је већа у јутарњим него у подневним 

часовима. 

Табела 9. Средње месечне и годишња  

релативна влажност ваздуха (%) за период 1998-2008 

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

Копаоник 

1710 м 
84 86 83 84 79 80 79 74 82 81 81 83 81 

Блажево 

800 м 
81 80 77 73 77 78 74 75 82 82 81 85 79 

Јошаничка 

бања 555м 
84 87 83 81 78 78 77 79 85 85 87 89 83 

Куршумлија 

382 м 
83 80 74 74 77 76 72 73 81 82 82 85 78 

Извор: Горан Бојовић и Данијела Вукоичић 
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Када је у питању Копаоничка регија влажност ваздуха се креће од 73 до 89%, то 

показује да је ваздух умерено влажан. На већим висинама релативна влажност ваздуха 

је повећана у односу на подгорину где је мања, већа дању него ноћу. Највећа је у 

фебруару (87%), а најмања у августу (72%), с тим што опада од севера ка југу планине. 

То је последица нижих температура ваздуха, веће количине падавина и бујног 

пашњачког - шумског покривача. У Куршумлији и Блажеву те вредности су ниже у 

односу на Копаоник (84 %), а узрок томе су температуре ваздуха, апсолутна влага и 

висина падавина. Просечне вредности релативне влажности од јануара до маја на 

Копаонику су веће у односу на Блажево и Куршумлију. У време летњих месеци када су 

падавине мање и релативна влажност ваздуха је мања, Куршумлија која прима најмању 

количину падавина има и најмању релативну влажност ваздуха. Са повећањем 

падавина и релативно високим температурама какав је септембар, на овом простору у 

многоме се повећава и релативна влажност ваздуха. Наведене вредности показују да је 

на овом простору у зимским месецима умерено влажан ваздух, а у летњим (јул и 

август) ваздух је сув.  Најповољнији услови за живот човека су релативна влажност 

ваздуха од 60 - 65%, а температуре ваздуха 200 C. Такви услови на Копаонику настају 

ретко и могу се очекивати једино у августу, али су зато чести у нижим местима. 

 

Облачност. Облачност представља степен покривености неба облацима и 

одређује се одокативно, тако што се небо подели на десет једнаких делова, а затим се 

процењује колико таквих делова покривају облаци. Уколико је више од шест десетина 

неба покривено облацима, каже се да је време облачно. Облачност је условљена 

кретањем циклона и антициклона. Услед учестале појаве циклона и углавном влажних 

ветрова са југозапада, зимске месеце одликује много већа облачност него летње 

месеце. Облачност има велики утицај на термички режим ваздуха на планинама, јер 

спречава слободно Сунчево зрачење, а ноћу слободно израчивање топлоте са Земљине 

површине. Без обзира на облике рељефа, просечна дневна амплитуда ваздуха је увек 

нижа за неколико степени када је време тмурно, него када је ведро. 

 

Табела 10. Средње месечне и годишња облачност 

(1/10) на Копаонику за период 1994-2008 

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

6,2 6,4 6,6 6,7 6,0 5,1 4,6 4,5 5,8 5,4 6,3 6,6 5,8 
Извор података: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

Копаоничка регија се одликује већом облачношћу у зимском него у летњем 

периоду, услед велике честине барометарских депресија и преовлађујућих влажних 

ветрова са југозапада. Једна од квантитативних мера за приказивање облачности је 

честина ведрих и тмурних дана. Ведри дани (средња дневна облачност 2/10) показују 

уједно сунчано време, а тмурни дани (средња дневна облачност 8/10) скоро потпуно 

одсуство сијања сунца. Мерењима у периоду од 1949. до 1957. године и од 1950. до 

1994. године утврђено је да Рашка на западу има већу облачност од Куршумлије на 

југоистоку, што је нормално због влажних ваздушних маса, које долазе углавном са 

југозапада.Најмање ведрих дана у години имају виши делови Копаоника и Јошаничка 
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бања, док је најсунчаније место подгорине Рашка са просечно 82 дана. Највећи број 

ведрих дана, како на самој планини, тако и у подгорини, има у августу месецу. Више 

ведрих дана у августу имају места у источној и јужној подгорини, у односу на оне на 

северном делу Копаоника. Месец са минималним бројем ведрих дана Копаонику је мај. 

Минималан број тмурних дана на планини је у месецу јулу. Просечан број тмурних дана 

у подгорини Копаоника креће се од 93,5 (Подујево) до највишег дела планине 137,7.  

 

Магла. Магла се јавља сваког месеца, чак и у јулу и августу, али на Копаонику је 

изразита у зимском периоду, чешће је у нижим него у вишим појасевима. У децембру је 

скоро сваки дан магловит (20 дана), јануар нешто мање 18 дана. Маглa у Јошаничкој 

бањи су изузетно ретка појава. 

 

Табела 11. Магла на Копаонику у периоду од 1981 - 2010 године 

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

18 17 17 15 12 11 9 8 12 14 17 20 170 

Извор података: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

Појавом магле јављају се позитивне промене у електрицитету и јонској структури 

ваздуха, која се после повлачења магле и даље задржавају. 

Са становишта орјентације у планинском простору и безбедности саобраћаја од 

посебне важности је густина магле, која често на Копаонику смањује видљивост на 

само неколико десетина метара (Смајлагић Ј., 1995).  

 

Падавине. Падавине пре свега, зависе од географске ширине и дужине области, 

удаљености од мора, рашчлањености рељефа односно надморске висине, опште 

циркулације атмосфере. Сва места Копаоничке регије не добијају подједнаку количину 

падавина. Северни и северозападни делови добијају веће количине падавина од јужних. 

Долина Ибра (места Жутице (541 mm), Беоце (565 mm) и Рашка), Косовска котлина и 

нижи делови Топличке котлине, представљају падавинама најсиромашније крајеве у 

подгорини Копаоника. Над Беоцима и Рашком се у току зиме изручи изузетно мало 

падавина, а најмање у марту месецу  (често и до 25 mm) (Г.Бојовић 2012.). 

 Тип отицања воде и потреба за наводњавањем је одређен на основу величине 

индекса суше по D e M a r t o n n- u (Is). Како се са порастом надморске висине смањује 

температура ваздуха, а висина падавина повећава,  вредност Is нагло расте. Тип 

отицања воде и потреба за наводњавањем, на основу величине индекса суше (Is>72,4), 

показује да на целом подручју Копаоника влада изразито обилно отицање, што значи да 

је то изразито шумско подручје. 
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Табела 12. Средње месечне и средње годишње висине падавина у mm  

(Период: Копаоник 1990-2008., Блажево 1991-2008. и Куршумлија 1991-2008.) 

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

Копаоник 

1710 м 
53,4 61,2 72,8 92,8 106 94,2 93,3 77,3 101 70,1 74,3 77,1 973,8 

Блажево 

800 м 
50,7 46,4 60,7 70,8 87 81,5 80,1 70,4 85,5 64,2 78,4 65,4 841,3 

Куршумлија 

382 м 
41,6 39,3 44,7 60,2 66,8 50,8 67,5 42,3 64,4 48,7 55,2 57,7 638,1 

Извор:Данијела Вукоичић 

 

Максимална дневна количина падавина на Копаонику је у мају и септембру и 

износи 110 mm, и у тим месецима су 15 дана са падавинама. Минимална дневна 

количина падавина је у јануару и износи 30,8 mm. Узрок обилних падавина у 

пролећним месецима су нестабилне ваздушне масе. Што се тиче средње годишње 

количине падавина она износи 1005 mm. Копаоничкој регији најчешће доносе падавине 

западни и северозападни ветрови. Ови ветрови најпре наиђу на планину Голију, почну 

да се пењу уз њу и при томе се хладе и кондезују и онда се ветрови спуштају са источне 

стране Голије, крећу се долином Ибра и поново удижу уз планину Копаоник. Западне 

стране Копаоника у односу на источне добијају веће количине падавина. Јужни ветрови 

често доносе пљусковите кише. 

 Плувиометријска агресивност, односно угроженост од плувијалне ерозије 

(изазване ударом кишних капи) показује да је на Копаонику осредња плувиометријска 

агресивност (C=12,4). 

Треба поменути да је максимална дневна количина падавина излучена на 

Копаонику 07. 09. 2001. године и износила је 70,5 mm, док је максимална месечна 

количина падавина излучена септембра 1996. године (237,9 mm). Минимална количина 

падавина излучена је октобра 1995. године, а износила је свега 2,5 mm. Минимална 

годишња количина падавина излучена је 2003 (805,9 mm), док је максимум био 2001. 

године и износио је 1.240 mm (Бојовић Г., 2012). 

Месечне и годишње количине падавина на простору источне подгорине 

Копаоника опадају са надморском висином, тако Куршумлија (382 m) има за 203 mm 

мању количину падавина у односу на Блажево (800 m). Са 555 m надморске висине, 

Јошаничка бања за испитивани период од 1999. до 2008. године, добија просечно 751,1 

mm падавина при чему 14% (103 mm) сачињава снег. Највише кише се излучи у јуну 

12,27%, а најмање 5,35% у фебруару. Дана 9. јуна 1999. године забележена је 

максимална количина кишних падавина од 48,6 mm, падала je просечно 96 дана 

годишње, или сваки 3,8 дан у години. Најкишовитија су лета и јесени у којим се излучи 

скоро 60% средњих годишњих падавина.  

 

Табела 13. Годишњи број кишних и снежних дана на Копаонику  

за период 1994-2008 

Година 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Год. 

Киша 86 93 104 80 97 100 81 97 117 77 108 104 98 80 85 93,8 

Снег 74 108 108 101 98 89 65 90 69 88 95 102 80 85 90 89,5 
Извор података: Републички хидрометеоролошки завод Србије 
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Снежни покривач је важан како за биљни и животињски свет Копаоника, тако 

и као регулатор количине воде у тлу, а као такав проузрокује велике тешкоће у 

планинском саобраћају. 

Са повећањем надморске висине све већа количина падавина се излучује у виду 

снега. За  туризам,  спорт  и одмор у овој регији, највећи значај има снежни покривач. 

Поред тога он и естетски делује. Снежни покривач се дуже задржава на високим 

планинама. Што се тиче дебљине снежног покривача зависи од облика рељефа и 

ветрова. На многим високим планинама ветар одува снег са узвишења и падина и 

нагомилавага у затишју у виду сметова.  

 

Табела 14. Просечно годишње трајање снежног покривача (у данимa)  

за период 1994-2008 

 

1994 

 

1995 

 

1996 

 

1997 

 

1998 

 

1999 

 

2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

Прос. 
 

137 
 

198 
 

184 
 

201 
 

167 
 

170 
 

136 
 

139 
 

142 
 

173 
 

158 
 

165 
 

171 
 

194 
 

159 
 

166 

Извор података: Републички хидрометеоролошки завод Србије 
 

. 

 Што се тиче годишње дужине трајања снежног покривача на Копаонику она 

износи 166 дана, мада ова карактеристика није заступљена на читавом простору, већ се 

мења углавном са променом надморске висине. Највише снега има јануар 31 дан, 

фебруар 28,1 дан и март 30,1 дан. Најчешће је трајање снежног покривача непрекидно 

или са краткотајним прекидима односно овде снег пада сваког другог дана. Што је 

изузетно значајно за стварање квалитетне подлоге за скијање, а наравно и 

продужености зимске сезоне. Највише падавина са снегом има фебруар месец 15,5 дана 

и јануар 15,4, док без снежног покривача је август месец.  
На основу последњих испитивања просечно Копаоничка регија највише снега има 

у марту (65 cm), док је у претходним то био фебруар. Анализом Копаоничке регије 

увиђа се да снежни покривач се увек дуже задржава на северној страни од јужне, тако 

да у просеку траје у Јошаничкој бањи 99, а Куршумлији 100 дана. 

 

Табела 15. Просечне месечне висине 

снежног покривача (cm) за период 1994-2008, Бојовић Г. 

Год. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Про. 

Јан. 34 44 5 20 32 41 63 9 56 47 65 36 76 30 46 40 

Феб. 50 46 27 20 47 93 96 21 27 109 100 90 85 61 65 62 

Мар. 29 46 70 48 55 80 124 21 19 81 76 92 139 53 48 65 

Апр. 2 46 68 115 15 31 32 22 7 39 17 19 47 23 24 34 

Мај 2 4 4 20 0 0 0 0 0 0 8 2 3 0 8 3 

Сеп. 0 3 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8 1 1 

Окт. 5 2 8 6 6 3 0 0 0 7 4 0 2 12 10 4 

Нов 1 34 10 12 28 6 7 34 4 3 23 35 20 34 20 18 

Дец. 11 25 26 26 59 17 16 53 23 30 13 45 13 39 25 28 
Извор података: Горан Бојовић 

 



22 

 

Што је изузетно значајно за стварање квалитетне подлоге за скијање, а наравно и 

продужености зимске сезоне. Снежни покривач повећава чистоћу ваздуха, јер 

апсорбује честице прашине и гасова, утиче на снижавање температуре ваздуха  у 

приземном слоју и температурне инверзије.  

4.  Хидролошке вредности 

 

У односу на друге регије, сличне по надморској висини, геолошком саставу и 

пространству Копаоничка регија не представља изворишно подручје великих река. Ову 

регију карактерише веома густа мрежа слабијих, али сталних површинских токова, а 

разлог тога јесу бројни расути извори. Многобројни извори су хладни, радиоактивни, 

док су други врло топли, лековити, издашни и сконцентрисани углавном у подгорини. 

  

4.1 Извори 

 

 Услед геолошког састава земљишта (кречњаци и шкриљци) на потезу Сребрнца и 

Брегаве налазе се 7 извора знатне издашности, који образују мали речни ток који никад 

не пресушује, и који се спуста са 15-так метара у слапу према Метођу. Од ових извора 

названих „7 суза“ касније настаје Брзећка река (Васовић М., 1988). 

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

1.700 метара извире извор Марина Вода, која се нешто јужније улива у Гобељски 

поток, а за оне који се слабије сналазе, путем Копаоник – Брус, од скретања за 

планинарски дом Ртањ, око 500 m. Извор је разбијеног типа са издашношћу од 10 до 

40 l/min, чија је температура око 4°С, а радиоактивност воде износи 8,45 МЈ (Васовић 

М., 1988).  

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

надморске висине од 1.950 m и радиоактивности 74 МЈ, представља највиши и 

најрадиоактивнији извор Србије са температуром од 4°C. С обзиром на ове вредности 

не придаје му се адекватна пажња при уврштавању у туристичке атрактивности. 

Томе вероватно доста доприноси и недовољно сређена каптажа, која једним делом 

служи за снабдевање водом служби (Војска Србије и агенција за контролу лета Србије 

и Црне Горе) на самом Панчићевом врху. Физичко-хемијске и радиолошке анализе 

указале су да вредности алфа и бета активности далеко испод норматива предвиђених 

правилником тј. вода се може употребљавати за пиће (Сл. Лист СРЈ 9/99). 

Извор назван Јарам чесма налази се испод Гобеље на Јарму, на 4 km од туристичког 

центра дуж саобраћајнице Копаоник – Брус и на десетак метара испод пута. Други је 

извор по издашности (25 l/min ) на Копаонику. Незаобилазан за путнике излетнике, 

каптиран, нерадиоактиван, константне темпетатуре од 4,4°С увек je пpијатно освежење 

(Васовић М.,1988).  

На Копаонику је позната ретка појава понирања потока-реке. Реч је о Циганском 

потоку-реци, који извире на североисточној падини Велике Гобеље, који има сталан 
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ток, а потом код Великог крша понире (Васовић М., 1988). 

Слика 1. Извор Крчмар вода 

 (део изворишта)  

(Фото: Бојовић Г., 2008) 

 

Слика 2. Тресава Јанкова бара  

(Фото: Базић Љ., 2007) 

 

 

Пиштаљине, или како их још зову Пиштавине, представљају остатке 

планинских поточића и мањих речних токова низ благо нагнутне падине Сувог 

Рудишта и Гобеље. Ограничене густом травом и бујном вегетацијом оформљавају 

читаве низове мањих увала из које се даље процеђују бистри поточићи.  

Тресаве су карактеристична хидролошка појава на Копаонику. Места где   

речни ток Самоковске реке на појединим деловима гради шира проширења, а негде 

чак и мала језера називају се тресаве. Обрасле бујном и високом травом, због 

несигурних количинских допуњавања воде временом тресаве се смање, тако да су често 

тешко проходне подсећајући на  мочварно земљиште. Тресаве су нарочито учестале  

на  северозападним падинама Копаоника. 

По истраживањима, тресава на Копаонику има око 4.000. Њихова старост се 

процењује на више од хиљаду година. Локално становништво их назива Барама. 

Најпознатије тресаве су: Јанкова бара (1.640 m), Црвене баре (1.639 m) и Барска река 

(1.408 m). Дубине оваквих тресава су најчешће 0,5 m, а негде чак и 7,5 m (у Малом 

језеру). 
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Слика 3. Водопад Јеловарник 

(Извор: www.srbijazatebe.rs /galerija/) 

 

Туристички врло интересантан на 500 m испод Небеских столица налази се 

водопад Јеловарник. Вода водопада висине 72 m у три каскаде заједно са Крчмар водом 

улива се у Брзећку реку. Такође значајни, али мање познати извори на Копаонику су: 

Жаревачка кисела вода, Требиње, Лужане, Митровачка, Бањица и Термална вода (28°С) 

у долини Грашевачке реке код Бруса. 

 

4.2  Минерални и термоминерални извори 

 

Термо – минерални извори су значајни хидрографски објекти и ретке природне 

појаве са вишеструким употребним могућностима, па су због тих вредности и природна 

добра од националног значаја. У Србији је регистровано око 300 извора минералних 

односно термоминералних извора, разноврсних по својим физичким и хемијским 

својствима, али нажалост знатно је већи број оних неоткривених. Минералне воде су 

оне које у 1 литру садрже најмање 1 g минералних соли, такве топле минералне воде 

називају се термо – минералне воде. 

Сложена тектоника рељефа Копаоничке регије и његов различит геолошки састав 

условили су појаву великог броја термалних и минералних извора. Од посебног 

привредног значаја су термоминерални извори Копаоничке регије. Они су посебно 

карактеристични за Јошаничку, Луковску, Куршумлијуску и Пролом бању. 

Термоминерални извори наведених бања добро су проучени, од давнина познати, али 

још увек недовољно искоришћени.  

Минерална вода „Магово“ налази се у истоименим насељу на 25 km од 

Куршумлије на регионалном путу Куршумлија - Блажево. Температура воде је 12° C, 

издашност извора око 0,15 l/s, а pH вредност 6,4. То су угљокиселе воде, које по 

хемијском саставу припадају водама NaHCO3 типа (Извештај о урађеним хемијским 
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испитивањима воде „Магово-IEBM-1/99“, IХТМ-IТР, истраживачка јединица за 

технолошки развој, ИРЛ истраживачко-развојна лабараторија, 2001). Воду користи 

само локално становништво у различите сврхе, а највише за пиће, јер због великог 

садржаја CO2 делује освежавајуће, а верује се и у њену лековитост. Истражним 

бушотинама, добила би се већа издашност, бољи квалитет воде и створиле могућности 

вишенаменског искоришћавања ове минералне воде типа (Извештај о урађеним 

хемијским испитивањима воде „Магово-IEBM-1/99“, IХТМ-IТР, истраживачка 

јединица за технолошки развој, ИРЛ истраживачко-развојна лабараторија, 2001), 

(Вукоичић Д., 2013). 

 

Табела 16 . Хемијска анализа воде (mg/l)  
Калцијум Ca 80,00 Гвожђе Fe 0,244 

Магнезијум Mg 38,00 Манган Mn 10,50 

Калијум К 16,00 Флуориди F 2,00 

Натријум Nа 1245,00 Цинк Zn 2,595 

Хидрокарбонати HCO3 3224,10 Кадмијум Cd 0,117 

Сулфати SO4 3,20 Сулфиди H2S 0,00 

Бакар Cu 3,70 Олово Pb 0,00 

Борати BO3 49,30 Цијаниди CN 0,00 

Нитрати NO3 0,00 Нитрити NO2 0,00 

Органске материје - 0,70    
Извор: Данијела Вукоичић 

 

  

Хладне и ретке минералне воде 

 Ђавоље вароши.- У непосредној 

околини Ђавоље вароши су две воде 

необичних својстава. „Ђавоља вода“ је 

хладан и екстремно кисели (рН 1,5) 

извор са високом минерализацијом (15 

g/l воде), а налази се у Ђавољој јаруги. 

„Црвено врело“ је други извор, нешто  

даље од првог и ближе улазу у 

заштићено подручје, са рH 3,5 и са 

нижом општом минеризацијом ( 4.372 

mg/l воде). Oвакве воде су врло ретке у 

свету. Народ верује у лековитост 

„Ђавоље воде“ док лекари, геолози и 

други научници упозоравају на 

опасност од њихове употребе, јер  до 

сада детаљније није истражена.  

     

     

      Слика 4. Извор „Црвено врело“ 

               Извор:http://mymagicplaces.com/Slika/,31.3.2015 
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Термоминерални извори Јошаничке бање. Лековиту воду Јошаничке бање први 

су користили Турци XIV веку, иако се за њу раније знало. Врућа вода је најпре била 

употребљавана у хигијенске сврхе, а касније за лечење. Прво купатило изграђeно је у 

XVIII веку. Ново купатило, које је и данас у употреби, постоји од 1935. године. Бања је 

у законом заштићеном резервату (Бањски борјак) у оквиру  Националног парка 

Копаоник. Без обзира развој туризма на Копаонику, Јошаничка Бања није напредовала 

у складу са могућностима, нарочито не у смислу валоризације хипертермалне воде, која 

готово неискоришћена одлази у реку Јошаницу. 

Друго, много слабије је на десној страни реке и састоји се од 3 извора и треће, 

Сланиште, на удаљености од 1.850 m од центра бање, низводно реком Јошаницом. 

Највећу издашност има група топлих извора која се налази на левој тераси Јошанице, у 

парку самог центра насеља. 

Извори Јошаничке бање, чију је температуру од 78°С, први утврдио барон Хердер 

1834. године и сврстао у најтоплије у Европи. Главно извориште је у самом насељу са 

леве стране Јошанице са 11 извора. Друго, много слабије је на десној страни реке и 

састоји се од 3 извора и треће, Сланиште, на удаљености од 1.850 m од центра бање, 

низводно реком Јошаницом. Највећу издашност има група топлих извора која се налази 

на левој тераси Јошанице, у парку самог центра насеља. 

Главни извор је најиздашнији од три извора главног изворишта. Температура воде 

је 78,5°C, издашност 7 l/s и једини је међу изворима радиоактиван (11 MJ). Он је 

каптиран за потребе купатила, као и за загревање неких бањских објеката. 

Узводно од Главног извора се налази бунар са термалном водом, док су остали 

извори ниже лоцирани. 

Извориште на десној страни реке Јошанице располаже са три извора слабије 

издашности, укупно око 3,1 l/s и температуре до 70°C. 

Сланиште чини више слабијих извора укупне издашности до 2,1 l/s и 

температуре 28-37°C. 

На 500 m узводно од центра бање налази се Лушки поток, извор хладне 

гвожђевито- угљенокиселе воде (14°C), и издашности 0,08 l/s. 

Јошаничке терме су хидрокарбонатно-сулфатне, натријумског типа са 

карактеристичним присуством раствореног силицијум диоксида (125 mg/l). У њима има 

висок садржај волфрама, по чему се разликују од вода осталих бања Србије. Терапијску 

вредност повећава садржај флуора (4,8 mg/l), сумпор водоника, магнезијума, калијума, 

литијума, радијума и цезијума. Вода је слабо алкална па се може користити за смањење 

киселине у организму . Испитивањима је утврђено да је вода Јошаничке Бање благе 

алкалне  реакције, укупне тврдоће 4,17 немачких степени. У гасном саставом доминира 

азот (90%). Укупна минерализација је 0,32 g/l. Високом температуром воде у Србији 

заостаје само за Врањском Бањом. Вода садржи радон, уран, радијум, волфрам, 

молибден и ванадијум. За терапију су значајни магнезијум, калијум, литијум, 

рубидијум, цезијум, баријум, бакар, стронцијум, фосфор и манган. Вода Јошаничке 

бање припада шумадијском типу. По начину постанка је јувенилна, на шта јасно указује 

висока температура (Станковић С., 2003). 

Од 1976. до 1978. године урађено је више хидрогеолошких истраживања којима су 
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на дубини од 230 m откривени нови извори капацитета до 2 l/s и температуром воде 

од 48°C. 

Поред  природних извора овде је постављено више хидрогеолошких бушотина. У 

једној бушотини дубокој 600 m, појавила се вода темпетратуре 54°С. У бушотини без 

самоизлива, измерена је температура стене од 82°С. 

У терапијске сврхе вода Јошаничке Бање се користи купањем за лечење 

различитих врста  реуматизма, последица повреда костију, лумбага, ишијаса, 

неуралгија, обољења мишића, отока, екцема и гинеколошких поремећаја. 

Средином 2003. године предузеће „ИХТМ-ИТР“ из Београда урадило је 

испитивања термоминералних вода Јошаничке бање: 

 

Табела 17. Основне физичко – хемијске величине  

Температура (°С) 72 

рН 9,6 

Мутноћа (NTU) < 1,0 

Боја (степени Pt-Co скале) < 0,5 

Електропроводљивост (uS/cm) 340 

Минерализација (ma/l) 300 

Суви остатак (ma/l) 265 

Укупна тврдоћа (нем. град) 0,34 

Извор:Бојовић Г.,2012 

До данас и поред наведених великих термалних, саобраћајних и географских 

потенцијала Јошаничке бање мало шта се урадило на конкретном искоришћавању 

природних ресурса. Чак и малобројни покушаји, као изградња топле баште 50-тих 

година XX века или велика инвестиција у незавршен хотел у Јошаничкој бањи, остали 

су само ретки покушаји афирмације њених туристичких могућности. 

 

Термоминерални извори Луковске бање. По броју топлих и минералних извора 

Луковска бања представља најбогатије извориште Србије. Луковске терме су 

интересовале велики број научника, тако да су оне стално испитиване у протеклих 100 

година и то са разних аспеката. Познати балнеолог Алексиј И. Шчербаков који је 20 – 

тих година XX века имао одговорне функције у Интернационалном друштву за 

медицинску хидрологију, рекао је: „Луково је једно од најбољих бања и климатских 

станица Краљевине Југославије“. У периоду између два светска рата воде Лукова су као 

хипертерме и алкално земноалкалне киселе воде, упоређиване са бањама светског гласа 

Нојемар у Немачкој и Шановским Топлицама у Чешкој, пошто могу задовољити велики 

број индикација. Највећи истражно – каптажни радови у Луковској Бањи изведени су 

од 1977. до 1990. године. Урађено је 25 плитких ( 2 – 4 м ), и 6 дубоких ( 150 – 870 м ) 

бушотина, од којих су 4 дале око 30 l/s воде чија је температура од 53 до 650 C (Маћејка 

М., 2010). 

Луковске топле и минералне воде појављују се у разбијеном изворишту, у уској 

зони, на дужини од око 400 м. Овај крај је познат по највећем броју (37) топлих извора 

у Србији чија се температура креће од 22 до 650C, која подиже температуру воде у реци 

за 1,50C. Процењује се да из тих извора истиче преко 100 l/s воде што се може поредити 
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са извориштима Врањске Бање. Њихови изданци су са обе стране Штавске реке, као и у 

самом речном кориту због чега их је тешко каптирати и мерити. Издвајају се две групе 

извора: западна – у народу позната као Горња Бања, са 20 природних извора и две 

бушотине, и источна – Доња Бања, са 13 природних извора и исто две бушотине 

(Маћејка М., 2004). 

 

 

Слика 5. Извор у Горњој бањи 

Извор: www.banje-srbije.com 

 

 

Велики број истраживања и анализа као и објављени радови указују следеће: 

� Укупна издашност извора (природних и истражених бушотина) Луковске Бање 

износи преко 100 l/s 

� По физичким карактеристикама вода је бистра, безбојна и са температуром од 8-65°С 

� По термици испитане воде могу се поделити: на хладне (8-14°С) и топле (22-65°С). 

Порекло минералних вода. – атмосферске воде пониру, на извесним дубинама се 

загревају, обогаћују гасовима и отопљеним минералима, па се крћу узлазно дуж раседа, 

на контакту серпентинита са хидрокварцитима и кречњацима. Ове воде при изливању 

на површину земљишта таложе бигар и једињења гвожђа, па је њихова непосредна 

околина прекривена мрко – жуто – зеленим талогом (Димитријевић Н., 1975 ).  

Велике наслаге бигра око топлих извора, нарочито у Доњој Бањи око хотела 

Копаоник, указују на њихово често, померање, пресељење, односно на њихово 

зачепљење и појављивање на другом месту. Ово указује да је број извора променљив, 

као и њихове физичко – хемијске особине (издашност, температура, састав), а самим 

тим наравно и балнеолошке особине (Маћејка М., 2010). 

Особине термоминералних вода. – Воде најтоплијих извора су углавном сличног 

хемијског састава: хидрокарбонатне, натријум – магнезијум – калцијумског типа, у 

којима је скоро равноправна заступљеност катјона. Извори Горње Бање имају 

температуру од 24 – 570 C и издашност од 11 до 18 l/s, док је у Доњој Бањи температура 

извора од 22 до 560C, а издашност 42,5 – 60 l/s (Протић Д., 1995). 
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CO3    0,0 Na 161,0 Sr 0,890 Cu 0,008 

HCO3 1067,5 K 10,0 Zn 0,485 Pb 0,007 

Cl 35,0 Ca 128,0 As 0,300 Ti 0,003 

SO4 70,0 Mg 80,0 Li 0,125 Mo 0,003 

F 1,20 NH4     0,6 Mn 0,063 Ni 0,001 

Br 0,05 Fe2O3 0,75 Cs 0,042 Co 0,001 

J 0,06 Al2O3 0,07 Ba 0,032 V 0,001 

HPO4 0,50 HBO2 10,0 Rb 0,028 Sb 0,0007 

NasO4 0,60 SiO2 60,0 Cr 0,024 Hg 0,0002 

 

 

 
Слика 6. Топли извор лековите воде - вирићи 

Извор:www.lukovskabanja.org 

 

 

Такође истичу се посебно истражене бушотине Lb-4, Lb-5, Lb-6 са аспекта њихове 

издашности. Мада све три имају различите дубине бушотина (Lb-4 = 401 m; Lb-5 = 870 

m; Lb-6 =204 m), уочљива је приближно иста ph вредност (ph 7-8) и врло мале разлике у 

температури (50-60°С). 

 
Табела 18. Хемијски састав вода Луковске Бање (mg/l) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Протић Д., 1995. 

Користећи све наведене анализе и студије свакако једна од најлековитијих вода 

Луковске бање је вода у Новом купатилу „Шљивак”, управо захваљујући најбољој 

комбинацији напред изложених елемената. Поред купатила „Шљивак“ у Горњој бањи 



30 

 

постоји и такозвано „Милутиново купатило“, које је по народном предању користио 

Краљ Милутин у коме је термоминерална вода по карактеристикама веома слична овој 

у „Шљиваку“ (Маћејка М., 2010).  

У Доњој бањи се налази кисела хипертерма која се сматра добром за лечење болести 

органа за варење. У Горњој бањи већи број извора помаже у лечењу: реуме, венских 

судова, регулисања притиска, гинеколошких проблема, очију, шећера у крви и др. Два 

блатна термална извора-базена за купање и мазање блатом такође се налазе у овом делу 

бање. 

Термалне воде Луковске бање већ дужи низ година се користе за загревање 

малобројних привредних објеката. Вођени позитивним искуствима и немерљивим 

уштедама, ову врсту загревања користи и хотел „Копаоник”. Улазна температура је 

67°С, а излазна 35°С са степеном искоришћености енергије од 50,65 ТЈ/годишње 

(www.kursumlija.org). 

 

Термоминерални извори Пролом бање. Главну хидрографску вредност Пролом 

бање чине минералне и термоминералне воде. Термоминералне воде појављују се на 

местима укрштања главног раседа чији је основни правац пружања запад - северозапад 

са два споредна попречна раседа, међусобно удаљена око 950 м. Термална вода се 

појављује из једне веће пукотинске зоне у андезитима који су крупним раседима 

издељени у блокове (Миловановић Б., 1976). 

Дубоке пукотине омогућавају продирање атмосферске „вадозне“ воде до усијане 

магме и назад до површине. На том путу она се загреје и обогаћује минералним 

састојцима магме и стена кроз које успут пролази (Родић Д., 1987). 

Пролом бања са температурама од 25,5° C до 38,5° C припада групи 

хипотермалних вода. Према величини опште минерализације чији је садржај од 0,32 g/l, 

ова вода се сматра ниско - минерализованом. 

 У бањи постоје два разбијена изворишта природних термалних вода и пет 

бушотина у њиховој близини, чији је положај на десној долинској страни Проломске 

реке, релативно високо, око 50 m, изнад долинског дна:  

• Источно или Главно извориште, у долини Равићког потока, и  

• Западно извориште или „Пупавци“ у долини Дубоког потока. 

Источно или Главно извориште се налази у центру бањског насеља, у 

непосредној близини новог депанданса, у правцу североистока. Чине га четири 

природна извора, седам слабих извора и четири бушотине.  

Извор бр. 1 или Главни извор је један од најстарије коришћених извора Пролом 

бање. Димензије овог извора су биле 100 cm, а дубина 60 cm, а вода после каптирања 

(1962) коришћена је кроз водоводну мрежу за потребе хотела „Радан“. Издашност 

овог извора је 1981. године била 0,15 l/s са температуром 24,6 °C, а вода је била бистра, 

без боје и без мириса. Издашност је слабила, а највише је бушотина бр. Б-4 утицала да 

вода на овом извору више не извире. 

Извори бр. 2 и 3 су били природни извори који су први остали без воде 

захваљујући истражним бушотинама. Њихова издашност се кретала око 0,15 l/s са 

температуром од 27°C. 

Извор бр. 4 је примитивно каптиран и једини је природан извор у Источном 
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изворишту. Налази се на 320 m источно од главног изворишта, издашности 0,17 l/s и 

температуре 19,2°C. 

 
Слика 7. – Источно извориште у Пролом Бањи 

www. prolom-banja.co.rs 

 

 

 

 

Табела 19. Температура и издашност извора у Пролом бањи 

Ознака                  Температура (°c)               Издашност (l/s) 

  

И
ст
о
ч
н
о

 и
зв
о
р
и
ш
те

 

Извор бр-1 26,4 0,15 (не извире) 

Извор бр-2 27,2 0,17 (не извире) 

Извор бр-3 27,0 0,01 ( не извире) 

Извор бр-4 19,2 0,17 

Бушотина Б-1 30,2 0,5 (затворена) 

Бушотина Б-2 30,0 0,16 

Бушотина Б-3 30,0 1,5 – 2,0 

Бушотина Б-4 33,8 1,50 

З
ап
ад
н
о
 

и
зв
о
р
и
ш
те

 

 
Извор “Пупавци 

 
26 - 27 

 
0,07 – 0,09 

 
Бушотина Б-5 

 
30,5 

 
6,75 

Извор: Маћејка М., 1994. 

У циљу експлоатисања воде постављене су три истражне бушотине (Б-1, Б-2, Б-3), 

а касније још једна Б-4. 

Бушотина Б1, удаљена око 40 m од главног извора, дала је самоизливом 0,5 l/s 

воде са температуром од 30,2°C, али се истицање воде на њој одразило на осетно 

смањење издашности главног извора, па је бушење обустављено на дубини 21,5 m, 

након чега је бушотина затворена.  
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CO3 24,0 Na 48,4 Al2O3 0,3 Cr 0,024 

HCO3 79,3 K 0,2 HBO2 0,5 Sr 0,028 

Cl 7,0 Ca 4,0 SiO2 60,0 Zn 0,005 

SO4 2,0 HPO4 0,05 Li 0,001 Mo 0,001 

F 0,20 NH4 0,1 Mn 0,001 As 0,01 

Br 0,03 Fe2O3 0,3 Cs 0,0002 Rb 0,001 

J 0,01 NasO4 0,01 Ba 0,001 Hg 0,0005 

 

Бушотина Б-2 изведена је око 100 m од главног извора до дубине од 150 m и даје 

2,5 l/s воде са температуром од 31,5° C.  

Бушотина Б-3 налази се на око 100 m јужно од главног бањског извора, а са 

дубине од 160 m даје 3,0 l/s воде чија је температура 28,7° C.  

Бушотина Б-4 налази се 17 m северно од бушотине Б-2. Прво је продубљена до 

дубине 350 m, а затим до 500 m, а дала је само изливом воду температуре 33,80C и 

издашности 2,47 l/s.  

Извориште „Пупавци“ налази се у долини Дубоког потока, у атару села Велико 

Пупавце, у засеоку Вуковића. Представљено је са четири природна извора и једном 

бушотином. 

Бушотина Б-5 урађена је у непосредној близини извора Слана бара, до дубине 200 

м, којој је самоизливањем добијена вода од 30 - 310C, и издашности око 10 l/s.  

Хемијски састав термалних вода у Пролом Бањи током времена се мења у 

зависности од многих променљивих чинилаца и њихових међусобних чинилаца. 

Међутим, стиче се утисак да је основни хемијски састав воде релативно устаљен. 

Природни извори и бушотине имају воде сличног хемијског састава, што указује на 

њихово заједничко порекло. По јонском саставу ове воде су хидрокарбонатно 

натријумске, а са извора „Пупавац“ хидрокарбонатно-карбонатна натријумска. 

Међутим при коришћењу нискоминерализованих вода за бањско лечење не врши се 

њихово разграничавање по јонском саставу јер је небитно. (Маћејка М., 1987). 

У гасном саставу Пролом воде преовладава азот. Садржај радиоактивних 

елемената је доста низак: Rn-19,2 Bq/l, Ra-0,07 Bq/l, U-0,0033 mg/l. Апсолутна старост 

термалне воде износи 1350 ± 90 година.  

Температура свих вода Пролом бање креће се од 25 до 38,5°C и то их сврстава у 

групу термалних, субтермалних тј. хипотермалних вода, без мириса и укуса. Бистре 

изворске воде Пролом бање имају ипак врло висок садржај SiO2 и pH – 9.0 као што се 

види из табеле 20. 

Табела 20. Хемизам вода Пролом бање (mg/l) 
 

 

 

 

 

 

Извор: Протић Д., 1995 

Наиме, воде Пролом Бање припадају азотним, силицијумским, слабо 

минерализованим алкалним термама, које пружају могућност за веома широке 

индикације. Воде овог типа се примењују у хидротерапији при обољењима нервног и 

кардиоваскуларног система, кожних и гинеколошких болести, као и неких поремећаја 

метаболизма. Унутрашња хидротерапија, односно, пијење воде примењује код 

обољења органа за варење и бубрежних болести.   
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Поред вода значајну улогу у бањско – терапијском лечењу има лековито блато 

(пелоид). Оно је стварано радом вода у дужем временском периоду и на више места у 

Пролом бањи. Данас се користи блато добијено исушивањем воде и земље из околине 

извора „Пупавци“. Најчешћи облик коришћења су терапије у блатним водама или у 

виду облога, а најбољи резултати се постижу код кожних обољења, реуматских 

обољења, вена, као и неких обољења простате. 

Лековито блато које се данас употребљава у терапијске сврхе у Пролом Бањи, 

добија се мешањем термалне воде са органским и неорганским материјама. Садржи 

натријум, силицијум, калцијум, хлориде, сумпор, гвожђе, алуминијум и слободне 

гасове као што је азот. У зависности од обољења користи се топло, индиферентно и 

хладно лековито блато у блатним кадама или у виду облога.  

Користећи вишегодишња позитивна искуства у пићу Пролом воде, потврђених  и 

од надлежних институција, а.д. „Планинка“ из Куршумлије је почела пуњење и 

флаширане воде 1990. године познате под називом „Пролом вода“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 8. – Спољни рекреативни базен   Слика 9. Препознатљив међународни 

  у Пролом Бањи       производ из Србије „Пролом вода“ 

 Извор: www.facebook.com/photo   Извор: www.planinka.rs 

 

Термоминерални извори у Куршумлијској Бањи. Анализу лековитих вода 

Куршумлијске Бање извршио је Марко Т. Леко 1885, 1890. и 1922. године. Утврђено је 

да воде спадају у алкално-киселе топле воде, да су температуре воде од 37,5оC до 

51,2оC, да у два извора има јода, у једном арсеника, а у другом литијума и борне 

киселине. По подацима из 1922. године постоји неколико извора вруће воде са 

температуром 37-59оC који су укупно давали у 1 минуту око 50 л воде. Куршумлијску 

Бању је 1927. године обишао експерт министарства народног здравља професор др. 

мед. Александар Шчербаков и дао шири опис минералних извора. Он је минералне 

изворе поделио у две групе: на јужну и северну групу минералних извора. Према 

Ненадовићу А. (1936) у бањи је десетак минералних извора са температуром до 62°С. У 

циљу каптирања термалних извора, 1963. године је Ж. Капетановић извео плитка 

бушења, чиме је добијено 11,1 l/s топлих и хладних минералних вода чије су се 

температуре кретале од 14 до 55оC. Према анализи Балнео-климатског института из 

Београда, рађене такође 1963. године, воде Куршумлијске Бање припадају по свом 

хемијском саставу алкалним сумпоровитим хипертермама. Просечна температура им је 

од 45о до 55оC. Друга фаза истражних радова обављена је 1974. године, где су изведена 

обимнија хидрогеолошка истраживања, са бушењем 5 дубљих бушотина (дубине 70 – 
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220 m), чије су температуре биле 35о, 46о, 50о, 61о и 62оC и 6 плићих истраживачких 

бушотина. Хемизам воде у свим бушотинама углавном био уједначен. Утврђено је да 

воде имају изузетно болнеолошко својство посебно због присуства великог садржаја 

силицијумске киселине до 111 mg/l, метаборне киселине до 80 mg/l, литијума од 3 mg/l, 

флуорида до 4,5 mg/l, водоник сулфата до 5,6 mg/l, угљене киселине 760 mg/l итд. 

Током 1984. године, избушена је између Б-1/74 и Б-2/74 нова бушотина Б-3/84, дубине 

70 m. Добијено је на самоизлив (кад су бушотине Б-1/74 и Б-2/74 затворене) 8 l/s 

термалне воде тепературе 65 степени. Најзад, током 1991/92. године, утврђене су две 

бушотине: истражна, до дубине 273 m и експлотациона до дубине 175 m. Истражна 

бушотина је бушена углавном кроз флишну наслагу, па нису добијени задовољавајући 

хидрогеолошки резултати. Експлоатационим бунаром захваћена је термоминерална 

вода у вулканитима: оквифер је на дубини 108 - 170 m. Црпљењем се експлоатише 20 

l/s воде температуре 680C, али су природни термални извори у бањи пресушили. Иначе 

узводно од Бање (око 1 km) је избушена до сада најдубља истражна бушотина до 480 m 

дубине; бушена је претежно кроз дијабазе, па је хидрогеолошки негативна (Вукоичић 

Д., 2008). 

 Експлоатациона бушотина је укључена у систем грејања бање тако да нису 

извршена стандардна испитивања и осматрања, чиме би се добио потпунији увид у 

постигнуте резултате истраживања. Ипак, може се рећи да су добијена значајна 

повећања количине термалне воде за експлоатацију али не и значајније повећање 

температуре воде. Резултати су остварени највише на рачун заштите термалних вода од 

превеликог мешања са обичним подземним водама, изоловањем горњих делова терена 

погодном конструкцијом бунара. Термоминерална вода је HCО3-Nа типа, укупне 

минерализације 3,12 g/l, pH-7,1 (Протић Д., 1995). 

 

 

Табела 21. Хемизам воде Куршумлијске Бање (mg/l); 

CO3 0,0 Na 713,0 Li 2,13 Ti 0.007 
HCO3 135,0 K 34,0 Sr 1,12 Pb 0,006 
Cl 28,0 Ca 26,0 Rb 0,094 Mo 0,003 
SO4 14,0 Mg 33,0 Cs 0,080 As 0,002 
F 2,0 NH4 6,0 Mn 0,037 Ni 0,001 
Br 0,03 Fe2O3 0,45 Ba 0,035 Co 0,001 
J 0,02 Al2O3 0,42 Zn 0,017 V 0,001 
HPO4 0,90 HBO2 60,0 Cu 0,014 Sb 0,006 
HAsO4 0,01 SiO2 120,0 Cr 0,012 Sn 0,002 

Извор: Протић Д. (1995) 

 

 

Куршумлијска бања је располагала јединственим минералним блатом које се 

вековима стварало на блатним котлинским изворима. Ове наслаге блата су извађене и 

сасушене приликом изградње хотела “Жубор”. 
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4.3 Реке 

 

У Копаоничкој регији не отичу веће реке, већ многобројни потоци и речице. Пре 

свега, због скромнијих количина падавина и одсуства врела или јаких извора, од којих 

би се одмах образовали већи токови. 

Река Јошаница припада сливу Западне Мораве и главна је артерија одвођења вода 

са Равног Копаоника, Бањског Копаоника, а донекле и са суседног Жељина. Она 

настаје спајањем потока Коњске и Бранковине, испод врха Јелице (1.776 m) на 

надморској висини од 1.660 m и после 39 km улива се у Ибар са падом од 32,9%. 

За реку Јошаницу као и њену највећу притоку Самоковску реку важи правило да 

стварају подводне терене, или на алувијалним равнима, или на местима где се уливају 

њихове десне притоке. Слив Јошанице чини 141 притока. Веће притоке Јошанице су 

Гобељска река, Кукавица и Рудничка река са притокама Варвском и Лисинском реком. 

Самоковска река је лева притока Јошанице коју ствара већи број притока 

(Карамански поток, Марина вода, Дражина вода и др.) на 1.730-1.750 m надморске 

висине. До ушћа у Јошаничкој бањи има ток дужине 11 km и површину слива од 52 km. 

Доњи ток ове реке се називао Вележтица, по оближњем вису Вележ. 

Гобељска река је лева притока Јошанице, извире испод Точура на северној падини 

Велике Гобеље и на надморској је висини од 1.770 m надморске висине. Има 13,8 km 

дуг ток и површину слива 35 km². 

Плочску и Криву реку чине потоци који су дужине 21,9 km.  

Ибар је река, која извире под Хајлом (2.400 m) у Црној Гори, а пошто одводњава 

60% воде са Копаоника, па представља највећу реку у овој регији. Укупна дужина је 

276 km,  ширина се креће просечно од 20 до 40 m на појединим местима и 70 m, док 

дубина је најчешће од 0,7 до 2 m. Ибар је највећа притока и припада сливу Западне 

Мораве (Црноморски слив) у коју се улива недалеко од Краљева. Важније притоке Ибра 

су: Ситница са Лабом и Јошаница са десне стране, Рашка и Студеница са леве стране. У 

сливу Ибра је и густа мрежа мањих река и речица. 

 

 
Слика 10. Река Ибар 

(извор :  w ww. k l ub mo n arh i s t a . r s / r ek e - i - j e ze ra - s rb i j e )  
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Река Расина (извире испод Жељина и Гоча под Црним Врхом 1.340 m), одводи 

више вода са Жељина, него са Копаоника све до Западне Мораве, чијем сливу припада 

и у који се улива у близини Крушевца. Површина слива реке Расине је 981 km², дужина 

тока 92 km. Њене притоке су: Грашевачка река са Копаоника и Блаташница, која се 

улива код Разбојне. 

Лаб је река дуга је 59 km  која припада сливу Западне Мораве. Извор јој је на 

југоисточним обронцима Копаоника, близу села Палатна, а настаје од Мургулске 

речице. Улива се у Ибар на 10 km од Вучитрна код Прилужја.  

Ситница је река, која читавом својом дужином тече кроз Косово и Метохију. 

Извире на планини Жегавац (996 m) и после 90 km код Косовске Митровице улива се у 

Ибар. 23% њеног слива одводи воде са јужног и југоисточног Копаоника.  

Топлица је једина река, која одводи воду са Копаоника, а припада сливу Јужне 

Мораве (највећа притока). После 130 km дугог тока улива се у Јужну Мораву, код 

Дољевца. Површина слива је 2.180 km², од чега 769 km² или 35% се налази на 

Копаонику. Најзначајније притоке су Косаница, Луковска и Бањска река. Извире на 

источној страни Копаоника, испод Панчићевог врха под називом Дубока (леви 

изворишни крак Топлице). У насељу Блажево тече истоимена река (Блажевска река), а 

непосредно испод насеља Блажева улива се Бораначка река која настаје од Радуњске и 

Витошке реке. На коти од 675 м надморске висине, у Блажевску реку улива се и 

Ђерекарска река, која настаје од Бозољинске реке, па заједно код Судимље, чине леви 

крак Топлице. Остале притоке овог левог изворишног крака реке Топлице су: 

Качаруша, Мала река, Маговски поток и Паваштички поток. Десни изворишни крак 

реке Топлице извире испод планине Пилатовица (1700 m) на Великим ливадама. Она се 

најпре назива Штавска река која се са Требињском реком састаје испод Луковске Бање 

на 660 m надморске висине чинећи Луковску реку. Требињска река настаје од Бачићког 

потока, Бачићке реке и Парадског потока. 

 Штавска река настаје од три хладна, бистра и брза планинска тока (Вигањске, 

Пардушке, Грашничке реке), чија су изворишта на висинама од 1.400 до 1.600 м, спајају 

у селу Штава и одатле водоток носи назив Штавска река. Неки аутори узимају као 

почетак Штавске реке њен западни изворишни крак - Вигањску (Копривничку) реку. 

Међутим, Пардушка река је најдужа и водом најбогатија саставница па само њени 

извори могу представљати право извориште Штавске реке. Грашничка река је најкраћа 

и водом најсиромашнија од саставница Штавске реке. Укупна дужина водотока, од 

изворишта Пардушке реке испод Пилатовице и Копривнице до ушћа Луковске реке, је 

26 км. Веће притоке Штавске реке су Трешњичка и Мрчка река. 

Луковска река која је очигледно назив добила по селу Лукову, настаје спајањем 

Штавске и Требињске реке, и код Мерћеза се улива у Топлицу, тачније на 11 – ом km 

од Луковске бање. Дужина речног тока 22 км. Луковској реци пртичу Сеочка река, 

Врањи поток, Гужвенички поток, Вулетићки поток, Праворадски поток,  Брестовачки и 

Нешићки поток . 

Река Ранковица настаје од више изворишних кракова на висини од 940 до 1.220 

m, испод Мадљике и Алиловице (1.167 m), код села Растелице, тече клисурастом 

долином и улива се у Топлицу између Пачарађе и Селове. Дуга је око 8 km, има 

површину слива око 32 km.  
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Бањска река је десна притока реке Топлице у коју се улива у самој Куршумлији и 

спада у њене веће притоке. Слив се формира на североисточним падинама планине 

Копаоник са највишим врхом Мадљика (1.318 m), настаје у Куршумлијској Бањи од 

Буњачке реке и Преполачког потока на 450 m н.в. Површина слива је 198 km2 , а 

дужина тока је 22 km.  

Косаница је највећа (18,2 km) десна притока Топлице, 1,5 km низводно од 

Куршумлије. Настаје од Мале (10,5 km) и Велике Косанице (15,5 km) код села 

Саставци. Мала Косаница настаје од Мердарског потока с леве стране и групе мањих 

потока са десне стране (Станков поток, Црквени поток, Лакетића поток и Милутинов 

поток) који извиру у насељима Васиљевац, Мачја стена и Дегрмен. Велика Косаница 

настаје у насељу Добри До од Трнске реке и Гајовића реке на 600 m н. в.   

Проломска река настаје од више потока са Радан планине и до Рудара, где се улива 

у Косаницу, најдужа притока Косанице. Укупна дужина реке износи 23 km.  

 

4.4 Језера 

 

Геолошка грађа Копаоничке регије условила је и стварање не великог, али 

значајног, броја језера на овом простору.  

На западној подгорини Копаоника налазе се три урвинска језера: Семетешко, 

Дугачко и Мало језеро. 

 Семетешко језеро се налази на 

северозападним падинама Копаоника, на 872 m 

надморске висине изнад истоименог села у 

подножју виса Чукуре. Настало је у урвинској дољи. 

Димензије језера су 70 x 90 m, и познато је по 

плутајућим острвима, која се користе као атракција 

за бројне посетиоце. Дубина језера је око 15 m. 

Температура воде језера у јулу је око 10°C, док је у 

августу просечно 20°C и пријатно је за купање. 

Карактеристично је да ниво воде Семетешког језеро 

је сталан, без обзира на атмосферске падавине.        Слика 11. Сметешко језеро 

                    www.npkopaonik.com 

 

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

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

северозападним обронцима Копаоника. Обрасло је барском вегетацијом и личи на 

мочвару. У сушним периодима губи воду. 

Мало или Доње језеро, налази се у истом пределу на висини од 610 m. Ово језеро 

је дужине 61 m, а ширине 34 m, настало је у тањирастој вртачи. Прилично је дубоко и 

не пресушује.  

У околини Пролом бање постоји пет природних језера: Радојичино на 

Соколовици, Проломско, Бачијско и језеро испод Соколовог врха на Соколовици. 
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Удаљено од  бањског комплекса 3,1 km. Ово језеро налази се на надморској висини од 

710 m, никад не пресушује у летњем периоду, а његове димензије су 60 x 30 m. 

Вишенаменска акумулација Селова налази се на 18 km од Луковске бање и исто 

толико од Куршумлије. Главни речни токови који напајају језеро су Луковска и 

Блажевачка река, а мање дотоке језера су Паваштички поток, Паваштичка река, 

Аџовски поток и Ранковица. Отока језера је река Топлица. Врло перспективан пројекат 

почет је са изградњом 1986. године, да би уз велике финансијске проблеме били 

завршени грађевински радови на самој брани 2008. године. За завршетак овог пројекта 

потребно је још: изградња заобилазног пута, чишћење хумуса у будућем језеру, 

изградња фабрике воде као и постављање водоводних цеви до Ниша. 

Поред водоснабдевања Ниша и шест топличких општина акумулација би имала 

значајну намену у заштити од поплава, производњи електричне енергије, као и развоју 

рибарства и туризма. Окончањем овог пројекта појачала би се и туристичка понуда 

целог краја, а нарочито Луковске бање (www.srbijavode.com).  

На Расини, у Златарској клисури, 1979. године образовано је акумулационо 

језеро Ћелије намењених за потребе града и индустрије Крушевца. Акумулација 

Ћелије се налази на надморској висини од 134 m. Поред ње и преко ње пролази пут 

којим се из централне Србије путује за Копаоник и оставља пријатан утисак на 

путника. Бетонска брана, којом је преграђена река, висока је 48 m и са свим 

пратећим објектима добро је уклопљена у клисурасти део долине. Највећа дубина 

језерске воде при максималном водостају, је 45 m,   а њена провидност је 5 m. 

Својим димензијама,посебно ситно разуђеном обалом и веома повољним условима за 

спортски риболов, акумулација Ћелије привлачи велики број љубитеља природе 

(Зборник реферата, 1990). 

5. Педолошки покривач 

 

 Земљиште представља један од најважнијих ресурса у производњи хране. Као 

ограничено и уништиво добро, оно се са једне стране, у дуготрајном процесу 

педогенезе, споро образује али у процесу производње често врло брзо уништава и 

оштећује, односно деградира. Квалитет земљишта је дефинисан као способност 

земљишта да остварује своје функције у границама екосистема, одржавајући биолошку 

активност и обезбеђујући животну околину за биљке и животиње. Сматра се да појам 

квалитет земљишта укључује физичка, хемијска и биолошка својства. Хемијска 

својства земљишта подразумевају ph вредност, садржај органске материје, садржај 

хранива и способност земљишта да веже и акумулира хранива. Физичка својства 

земљишта се односе на структуру, текстуру, водна и ваздушна својства земљишта. 

Биолошка својства земљишта укључују бројност и микробиолошку активност. 

Земљиште високог квалитета дугорочно обезбеђује продуктивност биљака са 

минималним утицајима на животну средину. Плодност земљишта је уско повезана са 

квалитетом земљишта и представља способност земљишта да омогући задовољавајућу 

производњу усева уз минимално коришћење ђубрива и стајњака (Хансен Б., 2001).  
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 Структура педолошког покривача Копаоничке регије се одликује изузетном 

разноврсношћу и сложеношћу. Основне карактеристике ових земљишта на подручју 

регије су: богатство варијетета, класа и поткласа, неуједначен степен плодности или 

бонитета и мозаичност у његовом просторном размештају. Педолошки састав 

земљишта настао је под утицајем више педогенетских фактора: геолошког састава, 

рељефа, воде, климе, вегетације, човека и фактора времена. Од типова земљишта у 

Копаоничкој регији заступљени су: алувијално земљиште, смоница, гајњача, ранкери, 

дистрична смеђа земљишта, камењари, параподзол. На овим типовима земљишта данас 

се узгајају ратарске, воћарске и ливадичко-пашњачке културе. 

 Велики део геолошке подлоге Копаоничке регије, изграђен је од серпентина који 

се пружа дуж Ибра, затим обухвата југоисточни део Копаоника између Сувог Рудишта, 

Бањске, Брзећа, Лукова и Звечана. На целом овом подручју доминирају стрми нагиби, 

плитка земљишта, трошни материјал који је склон одношењу. На овој геолошкој 

подлози, развили су се ранкери, смеђа и параподзоласта земљишта.  

Ова планинска регија, велике апсолутне висине терена и велике релативне 

висинске разлике указују на могуће постојање бројних природних ограничења простора 

за развој, како пољоприведе и шумарства тако и других привредних и непривредних 

делатности. У оквиру укупне територије Копаоничке регије пољопривредне површине 

заузимају 49,1 %, шумске 45,1%, а неплодне површине 5,8 %.   

 Основна природна ограничења за развој пољопривреде су: од најнижих делова 

дна долина до највиших терена Копаоника климатске карактеристике се мењају, па су 

агроклиматски услови за производњу одређених пољопривредних култура све слабији; 

са све  већим нагибом услови за одржавањем земљишног покривача су све слабији па је 

и његова производна способност све слабија, а услови за појаву и развој ерозије су све 

повољнији; са порастом нагиба терена све су слабији услови за примену агротехничких 

мера заштите и унапређења квалитета земљишта и примену пољопривредних машина у 

обради земљишта.   

 За потребе развоја шумарства има зантно мање природног ограничења простора 

него за пољопривреду, јер шумска вегетација може да се развија и на свим земљиштима 

на којима се гаје пољопривредне културе, као и на стрмим нагибима. У том смислу, 

цела регија може се сматрати повољном за развој шумарства. 

6. Биљни свет 

 

 Разноврстан геолошки састав, морфолошки, климатски и педолошки фактори 

допринели су расту и бујности биљних врста у Копаоничкој регији. Ова регија је 

одувек привлачила пажњу ботаничара, из тих истраживања проистекао велики број 

научних публикација о флори и вегетацији. Разноврсна флора проистекла је пре свега 

због разноврсности климе, а са тиме повезане и смене вегетацијских зона.  

 Најнижи појас који се простире од 300 m  до 500 m надморске висине, 

представља зону хидрофилне и поплавне шуме саводеном зељастом (ливадском) 

вегетацијом у речним долинама. Од дрвећа у овом појасу често се среће више типова 
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врбе (Salih Babilonical, Salih Alba), затим јова (Alnus incana,Alnus glutinosa), топола 

(Populus nigrа) и храст лужњак (Quercus robun). 

 Одмах изнда њих надовезује се термофилни брдски простор, одликује се већим 

пространствима храстових шума до 600 m надморске висине. Поред храста сладуна 

(Quercus conferta), китњака (Quercus petraca), цера (Quercus cerris), ређе су шуме са 

црним бором. Црног бора (Pinetum) има на Јеленском осоју и ове шуме представљају 

најочуваније налазиште у Србији. 

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

надморске висине: 

 1. појас букових и буково-четинарских типова шума, 

 2. појас четинарских типова шума и 

 3. појас субалпских жбунастих четинара и лишћара. 

Појас букових шума. Букове шуме могу се наћи у појасу од 600 до 1.750 m 

надморске висине. Поред букових се јављају и заједнице јеле и смрче у пределима 

изнад 1.500 m. 

Појас четинарских типова шума. Четинарске шуме, које карактеришу овај појас 

налазе се на висинама од 1.600 m до 1.750 m надморске висине. Најчешће заједнице, 

су шуме смрча (више врста), јела и букве. 

Појас субалпских четинара и лишћара. Овај појас се простире од 1.750 m до 1.950 

m. У доста сиромашној флори могу се издвојити ниске субалпске смрче, жбунасте 

полегле клеке и доминантна заједница боровница. Земљишта су лоших хемијских 

карактеристика и са минималном производном вредношћу, а међу њима су 

најпродуктивнија кисела, односно, хумусно силикатна земљишта (Зборник реферата, 

1990).У вишим деловима овог појаса и деловима који допиру до највиших планинских 

врхова смењују се високопланински сувати, алпске зељасте и на крају камењарске 

вегетационе заједнице. 

Шумске пропланке, планинске пашњаке, долине река, као и остале делове 

Копаоничке регије, настањује разно дивље воће. Од шумских плодова овде су 

заступљени: леска, малина, јагода, купина, дрењина, боровница, шипурак и друге мање 

значајне врсте. 

Леска је распростањена на целом Копаонику до 1.200 m. Најбоља станишта су јој 

око изворишта и по долинским странама, где се ипак издвајају у долини Јошанице, 

Топлице, Луковске и Грашевачке реке. 

Дивља малина и јагода срећу се свуда по Копаонику чак до 1.950 m надморске 

висине. И оне су распрострањене дуж долина река тако да овог обојеног воћа најчешће 

има дуж Брзећке реке (Гаринац и Широки до), Бугарске и Качандолске реке као и око 

Сребрнца и Сувог рудишта. 

Најкомпактније распрострањено шумско воће на Копаонику, које покрива велике 

површине, је боровница. Могу се навести и два типична потеза на којима успева 

боровница Рендаре - Сребрнац – Гобеља и Јарам – Бећировац – Пајино пресло. 

Одличног квалитета оне представљају извор додатних прихода становника 

поткопаоничких села, а свакако туристичку атракцију и освежење при пешачким 

турама. 

Појава дрењина на већем броју површина условила је да поједина места добију 
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називе Дрењак, Дрен, Дренова, Дреновачка кука итд. Највеће пространство од 15 hа под 

дрењином je у општини Лепосавић. 

Шипурак је планинско воће, које успева на скоро свакој земљаној подлози. Тако 

отпорно, среће се на надморским висинама од 1.400 m и у условима, где друго шумско 

воће не опстаје. Користи се за чајеве, сокове, џем и слатко и то у природном, осушеном 

или прерађеном стању (Зборник реферата, 1990). 

На Копаоничкој регији заступљене су 219 врста печурке, од којих су најпознатије 

јестиве: вргањ, лисичарка, сунчаница, смрчак, шампињон, буковача, млечница, пухара и 

др. Oд отровних печурака могу се наћи и оне смртоносне: зелена пупавка (најотровнија 

печурка у Србији), ушиљена пупавка, пантеровка, мухара, лудара, смрдљива 

сунцобранка и др. Врло распростањене печурке успевају на шумовитим и влажним 

планинским пределима. Такође су и значајна ставка привређивања људи овог краја. 

 

 
Слика 12. Глациални ендемит Рунолист 

 (Фото: Бојовић Г., 2008) 

 

Богатство Копаоничке регије огледа се и у многобројним врстама лековитог биља 

и шумског цвећа. Најпознатије врсте шумског цвећа које овде успевају су: нарцис, ружа, 

брондизијана, кукурек, врес, љубичице, каменике, китице, зелена нада (суноврат), 

перуника и др. Алпски цвет (Rododendron) се јавља код Метођа и Козјих стена. У нижим 

деловима Копаоника расту цикламе, дивље руже, хајдучка трава, висибабе, срчаник 

(линцура), салеп и др.  

Лековито биље на Копаонику је такође распрострањено, а најчешће камилица, 

гороцвет, хајдучка трава, бели слез, мајчина душица, кантарион и друго. 

У вишим деловима по планини срећу се још: маслачак, клека, планика, ђурђевак, 

луна, зова, подбел, боквица и столисник (Зборник реферата, 1990). На простору 

Копаоника расте 825 врста и подврста биљака (Лакушић Д., 1995). Ретко која регија 

може да се мери са Копаоничком регијом по богатству рудама, водом, шумама и 

пашњацима. Међутим управо то неизмерно природно богатство је довело да ово буде  
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најугроженија регија на овом простору Србије. 

Почев од старих Римљана, преко Срба,  затим Саса, Турака, рудно богатство 

Копаоничке регије је експлоатисано више од хиљаду година. Остаци тог копања 

присутни су од самог подножја па до највиших врхова планине. Копање руде пратила је 

и неконтролисана сеча шума, као и интезивно сточарење на непрегледним пашњацима. 

Због таквих вишевековних активности Копаоник је данас потпуно оголео. Посебно је 

изражено на страни према долини Ибра. Међутим и највиши део Копаоника је данас у 

опасности од велике деградације и промене великих површина станишта због развоја 

туризма. На самом врху планине изградњом комплекса хотела, скијашких стаза и 

жичара, угроженост живог света Копаоника, на известан начин достиже свој максимум. 

Без обзира на велике напоре Националног парка да их заштити, многе су 

врсте данас на подручју Копаоникчке регије на ивици опстанка. На десетине врста је 

угрожено а стотинак веома ретких биљака веома лако могу бити угрожене ако се 

настави тенденција развоја туризма на самом врху Копаоника. Ради заштите неопходно 

је одмах обуставити све активности које утичу на даљу деградацију простора 

превасходно на бесправну градњу. 

7. Животињски свет 

 

Разноврсност биљног света Копаоничке регије условила је богат и врло 

интересантан животињски свет. У овој регији може се срести: срна, дивља свиња, зец, 

вук, лисица, веверица, пух, дивља мачка, куна златица, куна белица, ласица, више врста 

голубова, грлица, фазан, јаребица, препелица, сова ушара, сова шумска, јастреб 

кокошар, кобац птичар, сиви соко, луња, гавран, сива врана и још неке пернате и длакаве 

ситне животиње, од којих неке у врло малом броју.  

На хладним и високим деловима, среће се сибирски скакавац и живородни гуштер 

(Lacerta vivipara), који насељавају само највише планине Европе. Већи број ових 

животиња је у сталном или дужем временском третману заштите. 

Oд 289 врста дневних лептира Балканског полуострва на простору Копаоника је 

утврђено постојање 135, а међу њима је нарочито јединствен Colias balcanica (Јакшић 

П. и Ђурић М., 2007). 

Копаоник располаже далеко бољим могућностима за развој риболовног него 

ловног туризма. Чисте и незагађене воде пружају изванредне услове за живот и 

популацију поточне пастрмке. Потоци, речице и реке у којима је поточна пастрмка 

најбоље очувана су: Бугарска, Ковачка, Самоковска, Мургулска,  Крива и Плочска 

река, Грашевачка, Гобељска, Варска, Бистричка, Паљевштица и Јошаница. 

По истраживањима и публикованим радовима на Копаоничком масиву живи 

преко 1.600 врста биљака, 6 врста водоземаца, преко 170 врста птица и 39 врста сисара 

(Лакушић Д., 1995). 
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Слика 13. Срна на Копаонику  

(Извор: Национални парк Копаоник) 

 

 Организовани и неогранизовани лов, ловокрађа, криволов и слаба заштита један 

су од најизраженијих фактора, који су осиромашили живи свет Копаоничке регије. 

Истраживаним простором газдује више организација и ловачких друштава из Рашке, 

Бруса, Александровца, Блаца, Куршумлије и Лепосавића, које поред слабије 

организације и међусобне несарадње врло мало улажу у ловишта. Са пошумљавањем 

Копаоника и стварањем квалитетних пашњака створили би се повољни предуслови и за 

опстанак и развој животиња на овој планини. Уз бољу организацију ловочуварске 

службе и издвајања одређених финансијских средстава за већи број резервата, нарочито 

у оквиру Националног парка Копаоник, могуће је заштитити постојеће угрожене, а 

обновити одређене животињске врсте, којима су пространства Копаоника била 

станишта. Конкретно може се навести могући пример Козјих стена и Кадијевца, као 

природног станишта балканске дивокозе. Метође би са својим шумским потенцијалом 

моглода представља природни ловни резерват за дивокозе и срнећу дивљач (Бојовић 

Г.,2012). 
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III  ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОПАОНИЧКЕ РЕГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ 

ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА 

 

Природни ресурси представљају основне факторе привредног развоја, без којих се 

не може замислити функционисање савремених економија тј. било ког економског 

процеса. Практично, сваки производ човековог рада је састављен од мањег или већег 

броја природних ресурса, који у комбинацији са човековим радом и другим ресурсима 

(технолошким, информационим и сл.) стварају висококвалитетне производе. 

Према истраживањима сви ресурси који утичу на економски раст и развој могу се 

класификовати у 4 групе (Самуелсон П., 1994): 

1. људски ресурси (образовање, понуда радне снаге, мотивација и сл.), 

2. капитални ресурси (машине, фабрике, путеви и сл.) 

3. природни ресурси (земљиште, рудна и енергетска богатства, клима и сл.) и 

4. технолошки ресурси (наука, информациони ресурси, предузетништво и сл.). 

 Не оспоравајући улогу осталих ресурса који доприносе привредном развоју, 

многи истраживачи, који су проучавали допринос природних ресурса привредном 

развоју, залажу се за вредновање природног ресурсног потенцијала и његовог 

посматрања као инпута процеса стварања вредности. 

 Постоји узајамна повезаност између степена економске развијености и обима и 

структуре коришћених природних ресурса. По правилу, што је једна економија 

развијенија то је обим коришћених риродних ресурса већи, али је и структура 

разноврснија. Развијеније економије користе природне ресурсе у трансформисаном 

облику, док неразвијене земље користе природне ресурсе углавном у свом изворном 

облику (Миленковић С.,2014). 

 Познавање и утицај природног потенцијала Копаоничке регије кључан је у 

пројектовању будућег привредног развоја, а у многоме утиче и на избор приоритетних 

привредних грана и делатности.  

 Својим природним потенцијалима Копаоничка регија пружа могућност развоја 

низа привредних грана.   

 Општине које се налазе у овој регији убрајају се у најнеразвијеније у Републици 

Србији. Традиционалне привредне делатности копаоничких општина какве су  

сточарство, занатство, рударство и експлоатација шума, током времена су изгубиле 

некадашњи значај. Овакво стање је условљено смањењем броја становника у сеоским 

насељима, ако не и затварањем мањих и већих занатских, рударских и индустријских 

погона у варошицама и градским насељима. Најновији процеси приватизације и 

власничке трансформације, некада познатих привредних објеката, још увек нису до 

краја изведене на прави начин, те такви објекти не дају одговарајуће економске 

резултате.  

 Вишегодишња економска криза, уз то и погранични положај неких општина 

према Косову и Метохији, из којих се иселио знатан број становника, уз недостатак 

саобраћајне инфраструктуре јасно утиче на економску стагнацију ове регије. Близина 

новопазарског санџака и најновији немири у овом делу Србије, који је знатним делом 

комплементаран са овом регијом, такође умањује економске ефекте. 
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1. Пољопривреда 

 

 По морфографији терена ово је брдско-планинска регија, са мало равничарских 

површина, које се јављају у долинама река. Већина насеља у Копаоничкој регији одувек 

се бавила пољопривредом. У њима је одувек пољопривреда била основ опстанка, мада 

је становништво појединих насеља налазило допунске приходе и у рударству. У 

структури коришћења пољопривредних површина доминантне су ливаде и пашњаци 

(57,2 %), док оранице и баште чине 32,0 %, а 10,8 % су воћњаци и виногради. 

Структура пољопривредних површина је и најбољи показатељ о постојећој структури 

пољопривреде и њених грана. Поменута морфографија терена (брдско-планински 

простор), климатске прилике, квалитет (бонитет) земљишта више погодују развоју 

сточарства него ратарства. Ратарски производи своде се углавном на производњу 

крмног и сточно биља што је опет један од услова за развој сточарства. Имајући у виду 

природне одлике ове регије овде постоје повољни услови за развој и воћарства (јабука, 

крушка, шљива, малина, јагода, па и вишња) мада је за сада мали проценат земљишта 

под воћњацима. 

 На заостајање у развоју пољопривреде утицали су уситњеност поседа, мало 

пољопривредних површина у друштвеном сектору, слаб бонитет земљишта, недовољна 

механизација, недостатак радне снаге, недовољна организованост и стручност 

пољопривредног становништва, али и поремећене комуникације, односно, однос на 

релацији село-град.  

 На основу података Републичког завода за статистику који се односе на пописе 

становништва од друге половине XX века па све до прве деценије XXI века,  може се 

констатовати да је становништво ове регије захваћено неповољним демографским 

процесима. Смањење броја становника настало је као последица негативног природног 

прираштаја и интензивног процеса емиграције са  овог простора. Природни прираштај 

је прилично неуједначен, у сеоским насељима Копаоничке регије, због неповољне 

старосне структуре,  прети биолошко гашење. Савремена миграциона кретања млађег 

становништва према граду, довела су до демографске угрожености сеоских делова ове 

ове регије, као и на промену густине насељености. Да би се ови негативни демографски 

процеси до некле ублажили, неопходно је предузети мере за побољшање услова живота 

људи на селу. Оне између осталог подразумевају саобраћајно повезивање планинских 

села са њиховим центрима и стимулисати дневне мигранате  да остану на селу, путем 

давања кредита за изградњу индивидуалних сеоских домаћинстава. Унапређење 

пољопривредне производње организовањем шире откупне мреже и већим 

инвестирањем у развој пољопривреде од стране државе и локалне заједнице, било би од 

великог значаја онима који желе да остану да раде и живе у сеоским подручјима ове 

регије. 
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1.1 Сточарство 

 

 Имајући у виду природне ресурсе (57,2%  под ливадама и пашњацима), потом 

климатскебрдско-планинске прилике сточарство би требало да буде основна грана 

пољопривредне производње на овом простору. Имајући у виду доминантност ливада и 

пашњака у структури пољопривредних површина, требало би да говедарство, 

свињарство и овчарство имају примат у развоју сточарства. Традиција, заснована 

добрим делом на природним условима овог краја, уз остале факторе допринели су томе 

да је сточарство доминантна пољопривредна грана копаоничке регије. Села ове регије 

вековима су живела од сточарства и сточарских производа. Данас, на почетку 21. века, 

сточарство би требало да буде будућност пољопривредне производње ове области. 

 Забрињавајућа је појава што рапидно опада чувено сточарство, а поготово што је 

смањен број оваца. Број грла оваца у последњих пола века је био у порасту све до 1983. 

а потом се тај број смањује. То показују подаци да се тај број кретао: 1971. 123.335 

грла, затим 1983. 89.574 грла. У задњој деценији број оваца се драстично смањује, око 

40.000 грла (статистика обављена 2012. године), као што је било и у претходној 

деценији. 

 Говедарство је такође најзначајнија грана сточарства и у Копаоничкој регији. У 

периоду  након II Светског рата па све до средине 70–их година број говеда (78.379 

грла) се стално повећавао. Након тог периода долази до континуираног смањења, што 

је до 2012. године резултирало смањењем укупне популације говеда за 53,3%. У 

говедарској производњи постоји неколико специјализованих фарми за тов јунади. Ове 

фарме раде услужни тов као коперанти за поједине велике фирме. Доминантна раса у 

говедарству је сименталац и домаће шарено говече у типу сименталца. У прошлости је 

гајена раса буша претежно за домаће потребе и нешто преосталих грла за тржиште. 

Говеда се углавном одгајају у наменским објектима и преуређеним објектима који су, 

међутим, углавном стари и нефункционални. Штале су простране, али не одговарају 

зоотехничким условима, немају пратеће објекте, и често су лоциране поред куће. Стока 

се углавном држи у везаном систему држања током целе године, мада има и села у 

којима се стока изводи на испашу током летњих месеци. Ретке су фарме које имају 

штале са испустом (слободни систем држања). За испашу се користе сопствени 

пашњаци и напуштене парцеле (утрине). Стока се храни на основу сопствених сазнања 

(нема припремљених рецептура) и у појединачним случајевима на основу савета 

личних стручних лица и добијених норматива. У исхрани се користи зелена маса са 

травњака (испаша, покошена зелена маса, сено са природних травњака и сејаних 

ливада, сено детелине, луцерке, итд.). Удаљенији пашњаци се напуштају. Основа 

прихране је кукурузно зрно. Већа газдинства користе кукурузну силажу у исхрани 

говеда. У исхрани говеда се на средњим и већим фармама хране концетратима, 

премикси и компоненте сточне хране (нпр. сточно брашно) који се набављају на 

тржишту. 

 Да би овчарство и говедарство добило на значају какав им припада неопходно је 

побољшати крмну базу (сточно биљке). За побољшање квалитета ливада и пашњака 

неопходно је урадити посебне програме мелиорације, хемизације и осталих 

агротехничких мера. Неопходно је побољшати расни састав стоке. Развој би пратила 
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изградња мањих погона за прераду (кланице, млекаре, сушаре). У овим погонима би се 

прерађивали, али и откупљивали производи са дефинисаним, гарантованим 

географским пореклом. Ови, а и други производи са оправданим називом “здрава 

храна”, лако би пронашли купца на светском тржишту, а за сада су препознатљиви на 

домаћем тржишту. 

 Као и комплетна сточарска производња, и домаће свињарство је пало на ниске 

гране, а спас се назире једино у бољој организованости производње и укрупњавању 

фарми. Екстензивна породична производња, као и производња на мањим газдинствима 

оптерећена је великим трошковима из којих произилазе високе цена меса. 

1.2 Ратарство 

 

 Ратарство, као грана пољопривреде, за сада је слабије развијено. Имајући у виду 

из изложеног да би сточарство требало да буде основ за развој пољопривредне 

производње ове регије, то би ратарска производња требала бити усмерена углавном на 

производњу сточне хране. Просечни приноси пшенице и кукуруза су релативно 

скромни. За повећање постигнутих приноса неопходно је повећати просечну површину 

под овим културама и применити савремене агротехничкемере.  

Потребно је извршити сортну рејонизацију, обраду и предсетвену припрему и 

сетву извести квалитетно и на време, повећати дозе минералних и органских ђубрива, 

благовремено обавити примену пестицида како би се приноси подигли на виши ниво. 

 Приноси пасуља и кромпира као најзначнијих врста повртарских култура су на 

веома ниском нивоу. Да би се постигли виши и стабилнији приноси потребно је 

обезбедити квалитетан семенски кромпир.  Најзначајнији проблем са којима се срећу 

произвођачи кромпира је отежани пласман кромпира на домаћем тржишту који је 

смањио интерес произвођача за гајењем ове биљне врсте.  Томе треба додати и 

недостатак квалитетног садног материјала, неадекватну заштита кромпира од 

најзначајнијих  проузроковача болести и штеточина. Имајући у виду све чињенице 

везане за развој ратарске производње може се рећи да се у будућности не очекује њен 

значајнији развој. Она у овој регији може послужити као добра основа за развој 

сточарства. 

1.3 Воћарство и виноградарство 

 

 Воћарство и виноградарство у Србији подложно је различитим осцилацијама,  

пре свега у обиму производње,  квалитету, приносу и ценама. За квалитетну воћарску 

производњу потребно је одабрати сорте које би биле прилагођене климатским и 

земљишним условима, а свакако ту треба додати и тржишне услове. Неопходна је 

примена одговарајућих агротехничких мера и механизације. На територији Копаоничке 

регије постоје повољни услови за развој воћарске производње. Доминантне су 

коштичаве воћне врсте,  затим следе јабучасте, јагодасте, а најмање су заступљене 

језграсте воћне врсте. У структури воћарске производње доминантно место припада 

шљиви. У овој регији успевају јабуке и крушке, а у речним долинама и орах. Развој 
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воћарства, у овој регији, условљен је пре свега климом, потом педолошким супстратом 

а затим врстом и сортом воћке. Због природних одлика овог терена неопходно је 

одабрати сорте које касније цветају и раније завршавају вегетациони период, а да при 

томе остварују добре приносе. Да би се могли развијати поједини сектори воћарства 

(пре свега производња малине) неопходно је подићи прерађивачке капацитете, али и 

објекте за чување, складиштење и замрзавање производа. Скоро нетакнута природа, 

значајне површине под ливадама и пашњацима  и шумама омогућавају производњу 

квалитетног меда. Такође, у овој регији не треба занемарити ни производњу лековитог 

биља и шумских плодова. 

2. Рударство Копаоничке регије 

 

Рудно богатство је условљено сложеном геолошком грађом ове регије. 

Концентрација различитих метала и минерала у стенама је последица дуготрајног 

терцијерног магматизма. Поред олова и цинка, као доминантних метала, у овој регији 

су утврђене значајне резерве и других метала, које ће бити сагледане кроз локалитете 

налазишта и руднике за експлоатацију. Али, нису сви делови Копаоничке регије 

подједнако богати минералним сировинама. 

Налазишта разноврсних метала јесу природна основа за развој индустрије, самим 

тим и привреде. У оквиру Копаоничке регије налазе се значајна лежишта олова, цинка, 

сребра, гвожђа, бакра, злата,живе,магнезијума и др.  

Олово је било познато старој цивилизацији неколико хиљада година пре нове ере, 

а у античко време је већ увелико коришћено. Коришћење цинка, међутим, нешто 

позније датира, али је по свему и он метал старе цивилизације, судећи по предметима 

изграђеним од бронзе и месинга у којима има цинка.Због блиских геохемијских 

карактеристика, олово и цинк се у природи јављају у истим лежиштима, у природи  са 

оловом припојено је и сребро. Због значајног садржаја сребра у олову, многи наши 

рудници, у старом и средњем веку, били су познатији као рудници сребра, а не олова. 

Најважнија налазишта и рудници ових руда су: Трепча, рудник Сува руда са коповима 

Кижевак и Саставци, Зимовник, Липовица, рудно поље Кремићи, Бело брдо, Запланина, 

Рудница, Брзеће, рудно поље Копорић - Штаве, Бадањ, Шипачина, Тиоџе, Росуље, 

Крива река, Бећировац, Караула и други. 

Рудно поље Рашке обухвата многобројне рудне појаве и неколико 

хидротермалних лежишта олова и цинка, која се налазе у простору између Кремића на 

северу, пружајући се преко Козје главе до Липовице, на југу. Међу бројним појавама и 

лежиштима која садрже руду олова и цинка, као најзначајније појаве издвајају се 

Саставци, Кижевак, Карадак, Липовица и Зимовник, али  за сада од економског значаја 

једино је Кижевак и Саставци. 

У атару села Бадања, у трахитима, на изворишту Радешћинског потока, на 

југозападној падини Јадовника, налази се велики број рудних жица сребро-олова, дуж 

којих се још и данас виде остаци старих рударских радова. На простору Шипачина, 

Зимовника, Тиоџе, Руднице, Кардак и Липовице запажају се велики обим рударских 

радова, у облику  низова окана, који указују на постојање олова.  
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Лежиште и рудник Бело брдо налази се у близини Лешка, 8 км јужно од 

Панчићевог врха, и обухвата рудна тела испод планинског врха Војетин. То је једино 

лежиште у оквиру северног и централног Коапаоника, које је и данас у експлоатацији. 

Терен на коме је отворен рудник покривен је многобројним старим радовима који се 

групишу око Царичине стене, Војетина, Каменице, Белог брда, Марушића и Запланине. 

Овај терен је био у власништву Николе Пашића, све док није одкупила енглеска 

компанија. После другог светског рата, на терену Бело брдо обновљени су радови и 

основано ново предузеће под именом РО Рудници и флотација Копаоник, у чији састав 

су ушли погони: Бело брдо, Јелакце, Црнац, Жута прлина и Копорић (Јовановић П., 

2008). 

На крајњем североисточном делу копаоничке рудне области, у рејону Криве реке, 

уочене су појаве руде олова и цинка. Истраживањима из 1984. године утврђено је да 

ових појава има на више места: у Ђурићима, Брусини, Кривој реци и у Рокцима. С 

обзиром на недовољну истраженост лежишта, није могуће дати оцену о економској 

вредности. 

Југоисточно од рудног поља Бело брдо налази се рудно поље Копорић-Штава. У 

Штави и Луковској бањи руда се експлоатисала, а затим транспортована у Трепчу на 

прераду. Олово-цинкана руда откривена је и на локацији Кучавица и Сребренца, на 

подручју Требиња. 

Под рудним пољем Трепче подразумева простор у југоисточном делу Копаоничко 

металогенетске области, у коме су већ од раније утврђена лежишта и појаве руде олова, 

цинка или неких других корисних минерала. Данашњи рудник Трепча, са својим 

најважнијим рудним телом Стари трг, налази се северозападно од Косовске Митровице, 

у атарима села Шаља и Звечан. Трепчански рудни рејон, са рудницима у Старом Тргу и 

околини, био је познат и активан још у време средњовековне српске државе. Површина 

рудног поља износи око 50 км2. Минерална налазишта у Старом Тргу и шире 

истраживана су још од 1924. године, рударски радови на отварању рудника почели су 

1927. године, а експлоатација руде из овог рудника почела је од октобра 1930. године. 

Производња руде из рудника Трепча у Старом Тргу реализована је у континуитету, са 

малим прекидом (око осам месеци) током 1945. године. Производња је трајала све до 

1991. године, када је рудник практично затворен након насилног отпуштања радника 

Албанаца са посла. Геолошке резерве у руднику “Трепча” су добро истражене и 

практично је свако рудно тело “дотакнуто” рударским радовима и узорковано. Узорци 

који су узети са неколико радилишта на хоризонту X (десет) током 2003. године и који 

су анализирани у лабораторији ОМАЦ у Ирској, указали су на много већи квалитет од 

података у ранијим геолошким елаборатима. Ове чињенице повећавају поузданост 

резерви Старог Трга. Рудник Трепча има модерну инфраструктуру у складу са 

савременим моделом подземних рудника, има три одводна и вентилациона канала, 

развијен је на 12 хоризоната, а између три последња хоризонта изграђене су рампе које 

омогућавају примену савремене механизације у припреми и експлоатацији руде. 

Рудник са својом инфраструктуром и савременом методом пуњења, има капацитет за 

експлоатацију руде од 500.000 до 650.000 тона руде годишње. Постизање пуног 

капацитета рудника условљено је одговарајућим бројем радника и улагањима 
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предвиђеним за освежавање механизације и отклањање “уских грла” (Стратегија за 

рударство Републике Косово за период 2012-2025., 2012). 

Рудник у Старом Тргу са околним налазиштима, има резерве од око 35 Mt, или 

изражено кроз количину метала у рудама 1.349.579 тона олова, 1.080.504 тона цинка и 

2.280.224 kg злата, и тренутно представља један од најважнијих потенцијала сулфидних 

руда Pb и Zn у региону (Рудне резерве као ресурси (без категоризације) у рудницима 

Трепче, Митровица, 2012). 

 Мора се имати у виду да је већина рудника олова и цинка запуштена и да су пре 

њиховог активирања потребна знатна улагања, па се, узимајући у обзир количине још 

неоткопаних рудних маса, за многе од њих поставља питање рентабилитета, односно 

оправданости тих улагања. 

На основу својстава да је лако топљив, мекан, кован, веће густине и легирања са 

појединим металима, олово је нашло примену у многим индустријским гранама. То је 

првенствено индустрија акумулатора (тврде легуре са Sb), каблова, војна, а затим као 

екран од радиоактивног зрачења и др. Цинк захваљујући антикорозионим својствима 

највише се користи у металном виду (поцинковани лимови, цеви).  

Базалт је откривен јужно од Луковске бање, на Раденовцу-Кркина чука, 

Угљарском кршу и западно од Луковске бање на локацији Врело. Доказане су и 

потврђене рудне резерве, квалитет и примена. У индустрији базалт се користи као 

сировина за производња  базалтне вуне (термоизолациони материјал, ватростално 

термоизолациони производи и сл.), базалтне пластике, аутокорозивних материјала, 

ливени производи и др. 

У Копаоничкој области позната су лежишта и појаве хризотил-азбеста, од којих су 

нека била у експлоатацији. На западним падинама Копаоника, међу лежиштима са 

хризотил-азбестом, по величини и садржају руде истичу се Корлаће, Кремићи, 

Гокчаница и Белци,од којих је најзначајније лежиште у Корлаћама (у близини Брвеника 

на Ибра). На источним падинама Копаоника познато је више појава хризотил-азбест, од 

којих су неке и прелиминарно истраживане. Појаве хризотил-азбеста константоване су 

од Митровог поља на северу до Пецеља на југу (Бзеница, Штава, Рајићева гора, 

Витоша, Пицељ). 

У рудном пољу Копорић-Штаве регистровано је више појава и мањих лежишта 

антимонске минерализације, али најважније су оне око Рајићеве горе (Свињарац, Доње 

ливаде, Равно осоје, Чука, Караула, Ивјак, Љута раван, Јабланов јаз и др.). Лежиште у 

Рајићевој гори је детаљније истраживано 70-их година, чак је и експлоатисано. 

Међутим данас је овај рудник затворен. Користи се при производњи батерија, 

акумулатора код моторних возила, неких лекова,као и додатак у легурама цинка и 

олова. 

 Антимон се јавља недалеко од села Јелакца испод врха Оштра чука (1.262 m), на 

чијој су јужној страни откривене и наслаге волфрама. На Рајичевој гори, такође, су 

била присутна налазишта антимона, због којих је истоимени рудник радио све до серије 

земљотреса. 

Молидбена има на локалитету Гвоздца, 4 km северозападно од Панчићевог врха, 

као и у долини реке Дубоке. Руда гвожђа је карактеристична за Суво рудиште, Суву 

руду, Корлаће и Кремићке планине. Жива се јавља у Врлатници и Вранштици, 
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југозападно од Блажева. У подножју Пилатовице откривене су појаве магнезита, као и у 

атару села Рвати (Рашка). 

Планинско подручје Копаоника карактерише се присуством различитих стена 

погодних за коришћење као украсни камен. На овом подручју има каменолома-мајдана. 

У њима се експлоатишу андезит, дацит, пешчари и друге стене. Каменоломи су 

отворени на подручју Руднице, Лешка, Лепосавића, Шумника, Попинској реци и на 

другим локалитетима. 

Највећи економски значај има експлоатација борних минерала у Пискањи 

(резерве руде износе осам милиона тона) и Побрђу, али су за сад потребна знатна 

улагања у геолошка истраживања како би се добила јасна представа о економској 

оправданости отварања лежишта (Обрадовић Ј., 1992).  

3. Геотермални потенцијал Копаоничке регије 

 

Планински масив Копаоник налази се у геотермалној зони који је веома повољан 

и у њој се налазе многа позната и веома богата налазишта енергије и бројне 

геотермалне појаве. Геотермална потенцијалност Копаоничке регије је огромна услед 

присуства младе, још неохлађене гранитоидне интрузије, и услед присуства других 

стена са различитим хидрогеолошким функцијама и улогама. Геотермална 

истраживања нису детаљно вршена. 

У подручју Копаоника присутне су две врсте геотермалних налазишта, тј. 

петрогеотермална и хидротермална. Петрогеотермална налазишта представљају топле и 

вреле суве стене унутар гранитоидног интрузива, а хидротермална налазишта 

редстављају различите порозне стене по његовом ободу са термалним водама. Значајна 

хидротермална налазишта налазе се на подручју Јошаничке и Луковске бање.  

Суштина експлоатације геотермалне енергије је да се на одређеној дубини где 

стенска маса има потребну температуру вештачким путем створи потребна порозност и 

успостави вештачка циркулација воде као средства за изношење геотермалне енргије до 

површине терена. Гранитоидни масив Копаоника предстваља идеалну геотермалну 

средину за експлоатацију геотермалне енергије која може да се користи за загревање 

хотелско-туристичког комплекса, али и за производњу јефтине електричне енергије без 

угрожавања природе овог простора (Природа Копаоника-заштита и коришћење, 1990). 

Експлоатација геотермалне енергије из термалних вода представља други начин 

снабдевања хотелско-туристичког комплекса. За ту намену долазе у обзир термалне 

воде Јошаничке и Луковске бање. Геотермална енергија значајна је за развој туризма на 

овом простору,  а највише се користи у балнеолошке и спортско-рекреативне сврхе. 

Коришћење геотермалне енергије за грејање и друге енергетске сврхе је у почетној 

фази и веома скромно у односу на потенцијал геотермалних ресурса. 
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4. Развој туризма Копаоничке регије 

 

 Копаоничка регија богата је разноврсним природним и антропогеним 

туристичким вредностима. Оне представљају солидну основу за развој више врста 

туризма (планински, бањски, излетнички, спортско-рекреативни, манифестациони, 

рурални, ловни, транзитни и други облици туризма), битних за туристе и туристичка 

кретања али и за локално становништво. Туризам на Копаонику је нагло почео да се 

развија почетком осамдесетих година прошлог века и то у најлепшим деловима ове 

регије. У то време, тачније 1981. године оснива се Национални парк Копаоник, са 

основним циљем и задатком очувања природе и животне средине на овој планини. 

Парк обухвата највише делове планине Копаоник, који садржи природне екосистеме 

високог степена очуваности, сложене фауне, пејзажне и амбијенталне вредности 

изузетног колорита. Под посебном заштитом Националног парка је 698 ha издвојених у 

11 резервата, 8 хидролошких и 15 објеката сврстаних у непокретна културна добра. 

Природни резервати Националног парка Копаоник су: Козје стене, Мркоња, Јанкова 

бара, Гобеља, Барска река, Самоковска река, Метође, Јелак, Суво рудиште и Дубока. 

 Степен туристичке валоризације туристичких вредности Копаоничке регије, 

посебно њених планинских пространстава и термалних извора, односно климатских и 

бањских места, није задовољавајући. Формирањем простране туристичке регије која 

обухвата Копаоник, бање у његовој подгорини, али и одговарајуће културно – 

историјске споменике, манифестације, сеоска и градска насеља у окружењу, ствара се 

систем комплементарности који подразумева међусобно допуњавање понуде којом се 

могу постићи жељени резултати. 

 Копаоник је данас постао престижно зимско скијалиште и врло посећен 

туристички центар. Зимски туризам је доминантан у свим видовима туристичке понуде 

ове планине. Током зимске туристичке сезоне туристи упражњавају спортове на снегу, 

алпско и нордијско скијање, сноу борд, трке на санкама и др. Да би туристима учинили 

боравак на планини интересантнијим, туристичке организације организују такмичења и 

многобројне дневне и ноћне ски хепенинге. Планински туризам на Копаонику, 

покушава да у пар задњих година се наметне туристичкој клијентели и са летњим 

садржајима у којима превасходно доминирају капацитети са „wellness“ центрима, 

спортским халама и теренима, као и мноштвом активности у природи (пешачке стазе до 

врхова и појединих извора, вожња и трке квадова, школа јахања и др.). С друге стране, 

бање своје активности усмеравају на максимално искоришћавање термалних извора. 

Неке су у плановима за пуњење и флаширање киселих вода, неке су већ афирмисане на 

том и сличним пољима, док неке, одређене активности усмеравају ка зимском туризму. 

Сувишно је спомињати да је у бањама број терапија све већи и да се шири спектар 

различитих врста терапија. 

 Копаоничка регија има изванредне природно географске услове за развој сеоског 

туризма. Сеоска насеља расута су на падинама и пропланцима, испресецана шумама и 

пространим пашњацима. Садржај боравка у сеоским срединама је разноврсна и 

атрактивна. Сеоска домаћинства могу се укључити као даваоци роба и услуга 

туристима и туристичкој привреди на више начина. Уз богату понуду смештаја и хране, 
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уз бистрину извора, предивних стаза за шетњу кроз шуме, воћњаке, ливаде и др., 

доживљавају се непоновљиви тренуци одмора. Природне погодности и најбржи развој 

туризма на овом простору имају сеоска насеља Лисина, Црна Глава и Крива река на 

Равном Копаонику, Ђерекаре и Блажево у источном подножју Равног Копаоника, као и 

Требиња, Мрче, Штава и Луково. 

 По свим туристичким вредностима, овај простор није рационално 

неискоришћен, што сигурно није добро за целокупну регију. Неповезивањем 

потенцијала без обзира на територијално–општинску подељеност доноси кроз 

финансијске ефекте управо највише штете општинама у којима се налазе. Не треба 

заборавити да је нарочито у последњих пар година туризам у неким од ових општина 

био не само главна него, можда, и једина делатност са позитивним салдом. 

Недовољна сарадња општина између себе, условила је нелојалну конкуренцију, 

слабу туристичку пропаганду и недовољну афирмисаност на домаћем и иностраном 

туристичком тржишту. Стање се може постепено поправљати, заједничким акцијама на 

развоју планинског и бањског туризма који су вишеструко комплементарни, тј. 

допуњују се на више начина и доприносе како продужењу туристичке сезоне и укупном 

броју туриста и ноћења, тако и оствареним економским и друштвеним ефектима 

Туризам би, захваљујући овим центрима, првенствено Копаонику али и његовој 

комплементарности са бањским лечилиштима, могао да постане носилац развоја не 

само у централној Србији него и у целој Републици Србији а сигурно и у ширем 

региону. (Бојовић Г., 2012). 

IV СТАНОВНИШТВО 

 

 При планирању привредног и регионалног развоја неопходно је у обзир узети 

демографске карактеристике јер становништво представља људски ресурс који је битан 

како у фази производње, тако и у фази потрошње добара. Копаоничка регија на почетку 

XXI  века суочена је са великим демографским проблемима, са смањеном 

репродукцијом и њеним најтежим последицама: старењем становништва и без 

перспективношћу младе генерације.  

 

Табела 22. Кретање броја становника у пописима 1948.- 2011. године 

 Година 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Блаце 
градска 1824 2181 2564 3373 4409 5228 5465 5253 

остала 21852 22427 19535 15958 12929 10481 8294 6501 

Куршумлија 
градска 2797 3134 3848 7518 10748 1710 13790 13306 

остала 34487 36638 33048 24154 16881 10880 7818 5907 

Брус 
градска 769 1223 940 2434 3406 4558 4653 4636 

остала 22722 24362 24666 2247 19273 16773 14111 11681 

Рашка 
градска 3799 4515 5178 6828 8712 9347 9409 9108 

остала 22038 23493 2467 22539 20763 19400 17572 15570 
извор: Републички завод за статистику 
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 Из табеле 22 се може закључити да је кретање становништва у свим општинама 

у паду. Највећи број становника у свим општинама забележен је 1953. године, а највећи 

број домаћинстава 191. године. Уочена Уочена разлика при неуједначеном кретању 

броја становника и домаћинстава, објашњава се као последица нестајања породичних 

задруга и стварања више самосталних домаћинстава. Упоредним прегледом броја 

становника на селу и броја становника у граду, за период од 1948. до 2002. године, 

уочава се потпуна супротност у њиховом кретању. Како је број становника у селима од 

1961. године у наглом паду, с друге стране број становника у граду је од 1961. године у 

наглом порасту. Ово се објашњава великим миграционим таласом, који је захватио ове 

просторе још од 60-их година прошлог века, а највећи узрок томе је неразвијеност 

подручја, лоша саобраћајна повезаност са већим центрима и погранична линија са 

Косметом. 

 

Табела 23. Кретање броја домаћинстава у пописима 1948.- 2011. године 

 Година 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Блаце 
градска 383 494 692 1056 1334 1552 1675 1674 

остала 3608 3862 4129 4085 4008 3546 3198 2551 

Куршумлија 
градска 817 810 1079 2147 3171 3709 4378 4518 

остала 5102 5480 5773 5379 4978 4002 3315 2586 

Брус 
градска 208 269 289 805 1089 1341 1476 1507 

остала 3109 3371 3936 4139 4338 4351 4364 3813 

Рашка 
градска 1020 1129 1321 1948 2607 2814 2985 3092 

остала 3547 3700 4356 4817 5540 6006 5967 5350 

извор: Републички завод за статистику 

 

V ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ КОПАОНИЧКИХ ОПШТИНА 

 

 Општине које се  налазе у Копаоничкој регији  по низу показатеља, нарочито из 

домена привреде, убрајају се у најнеразвијеније у Републици Србији. Традиционалне 

привредне делатности копаоничких општина какве су сточарство, занатство, рударство 

и експлоатација шума, током времена су изгубиле некадашњи значај. Овакво стање је 

условљено смањењем броја становника у сеоским насељима, ако не и затварањем 

мањих и већих занатских, рударских и индустријских погона у варошицама и градским 

насељима. Процеси приватизације и власничке трансформације, некада познатих 

привредних објеката, још увек нису до краја изведене на прави начин, те такви објекти 

не дају одговарајуће економске резултате. 

 

5.1 Општина Рашка 

 

 Општина Рашка се налази у југозападном делу Србије и захвата површину од 

666 km2. Oпштина Рашка се морфолошки дели на котлински (у басенима река Ибра, 

Рашке и њихових притока) и брдско планински део (огранци Копаоника, Голије, 
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Рогозне и Жељина). Долином Ибра, која има меридијански правац пружања, ова 

општина је на северу повезана са знатно развијенијим регијама Западним Поморављем 

и Шумадијом, а јужно са Косовом и Метохијом. Источно је долином Јошанице, десне 

притоке Ибра, повезана са Топлицом и Александровачком жупом, а на југозападу, 

долином реке Рашке повезана је са општином Нови Пазар (Војногеографски институт, 

1970).  Иако се ради о општини која територијално није велика,  она поседује добро 

развијену мрежу регионалних и локалних путева, значајне природне ресурсе и 

културно-историјско наслеђе из различитих историјских епоха. Први резултати пописа 

2011. године показују да је број становника општине Рашка 24.680.  

  Од изузетног значаја за регионални развоја општине Рашка је рационално 

искоришћавање природних ресурса. Најзначајнији природни ресурси ове општине јесу 

минералне сировине,  термиоминерални извори, пољопривредно земљиште и шуме. Од 

минералних сировина идвајају се камени угаљ, борни минерали, магнезит, олово,цинк, 

азбест, грађевински и украсни камен. Нека лежишта су била у експлоатацији или се и 

сада експлоатишу (камени угаљ), док се појаве неких минерала сматрају перспективни 

за регионални развој општине Рашка. Према расположивим резервама минералних 

сировина, рударство се у будућности може сматрати основним правцем регионалног 

развоја општине Рашка. 

 Термоминерални извори су за сада још увек недовољно искоришћено природно 

богатство општине Рашка искористила могућност да се афирмише као здравствено-

лечилишно и туристичко-рекреативно место. Њене вредности нису адекватно 

валоризоване у досадашњим плановима развоја туризма на овом простору. Разлог за то 

је што се годинама улагало у развој туризма на Копаонику, па су бањске функције 

потпуно запостављене. Високе температуре воде извора Јошаничке Бање представљају 

и значајан енергетски потенцијал, који се може користити у пољопривреди и у 

домаћинствима за загревање просторија. Са тог аспекта, у будућим просторним 

плановима се термоминералне воде којима располаже општина Рашка морају посебно 

уважавати, јер оне могу да допринесу њеном равномернијем регионалном развоју. С 

тим у вези, дугорочним планом општине Рашка и државе, предвиђено је рационалније 

искоришћавање термоминералних вода. Да би се Јошаничка Бања афирмисала као 

здравствено-лечилишно и туристичко- рекреативно насеље, неопходно је улагати у њен 

развој. 

 За развој пољопривреде од највећег значаја су површине обрадивог земљишта 

(оранице и баште, воћњаци, виногради и ливаде), с обзиром на то да је погодно за 

најинтензивнију производњу. Тако квалитетна земљишта се налазе у атарима сеоских 

насеља лоцираних у долинама река Ибра, Рашке и Јошанице, као и на нижим деловима 

обода Рашко-баљевачке котлине. Ограничавајући фактор са становишта земљорадње 

односи се на нагибе терена, на којима је све чешћа појава ерозије. Од укупних 

пољопривредних површина општине Рашка ливаде и пашњаци заузимају 64,30%, то се 

сточарство може сматрати најперспективнијом пољопривредном граном (Општине у 

Србији, 2010). 

 Површине под шумом такође представљају један од значајних природних 

ресурса општине Рашка. Значајно учешће шума у укупној површини општине Рашка, 

својим квалитетом даје основу за интензивнији развој дрвно-прерађивачке индустрије 
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на овом простору. На тај начин би се обезбедило запошљавање локалног сеоског 

становништва, а цео производни процес од примарне обраде дрвета до добијања 

готових производа, завршавао би се на територији општине. Да би се повећала 

економичност и рентабилност у газдовању шумама, неопходно је стално одржавати и 

подизати нове шуме и јачати њихове функције – производњу дрвета и шумског семена 

високог квалитета, заштиту тла од ерозивних процеса и слично (Љешевић М., 2004). 

 

5.2 Општина Куршумлија 

 

 Општина Куршумлија налази се на југу Србије, у горњем сливу реке Топлице и 

њених притока Косанице и Бањске, на југоисточним падинама Копаоника и 

северозападним падинама Радан планине. Општина је брдско-планинског карактера.  

Заузима површину од 952 км² и према својој величини спада међу 

најраспрострањенијим у Србији, а административно припада Топличком округу. 

Граничи се са општинама: Брус, Блаце, Прокупље, Медвеђа, Подујево и Лепосавић. 

Југозападним делом у дужини од 105 км наслања се на АП Косово и Метохија, са два 

главна превоја: Мердаре и Преполац. Према првим резултатима пописа из 2012. године 

број становника у општини Куршумлија је 20.109 становника. Општина Куршумлија 

има површину од 952 км2. Територијом општине пролази стратегијски важан путни 

правац Ниш-Приштина (Топличка магистрала). Регионалним путним правцем, преко 

Блаца, општина Куршумлија је повезана са Брусом, односно Крушевцем и даље 

Београдом. Долином Топлице и Косанице пролази железничка пруга Ниш-Прокупље-

Куршумлија-Косово Поље (данас је ван функције). 

 Општина Куршумлија обилује природним ресурсима. Најзначајнији природни 

ресурси ове општине јесу термоминерални извори, шуме и пољопривредно земљиште. 
Велика разуђеност рељефа је условила учесталу појаву шума, које заузимају 60.441 ha 

(2007), на основу чега је дрвна индустрија у једном прошлом периоду представљала 

главну привредну грану. 

 Пољопривредне површине се простиру на 40,3% укупне површине општине 

Куршумлија. Од тога ливаде и пашњаци заузимају 72,5%, оранице и баште 21,3%, а 

воћњаци свега 6,2% пољопривредних површина. 

 Носиоци тренутног привредног развоја општине Куршумлија су “Планинка” 

А.Д. и “Симпо ШИК” Д.О.О. који запошљавају највећи број радника. Поред ова два 

највећа предузећа у нашој општини постоји и неколико приватних предузећа из 

области текстилне индустрије (“Ексклузив” Д.О.О., “Вутекс” СЗР, “Перфект” СЗР), из 

области металне индустрије (“Металац company”, СЗР “Дељанин”, “Данком” Д.О.О, 

“Зона ДИС”), као и из области пољопривреде (“Фригонаис” Д.О.О, “Жуч воће” Д.О.О), 

односно дрвне индустрије (“Владива” Д.О.О, “Топлица дрво” Д.О.О).  

У послератном периоду развој привреде општине Куршумлија заснивала се на 

развоју предузећа из области дрвне индустрије ШИК “Копаоник”, текстилне индустрије 

МК “7. јули”, металне индустрије “Металац” а.д, као и предузећа из области туризма 

“Планинка” а.д., односно Завод “Жубор” Куршумлијска Бања.  
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 До 90-их било је само у привреди општине Куршумлије било запошљено око 

5.000 људи који су били запошљени пре свега у овим предузећима. Међутим услед 

лоше приватизације горе наведених предузећа, економске кризе у свету, дошло се до 

тога да у Куршумлији има тренутно око 3.200 укупно запослених, од тога у привреди 

незванично око 1.500 запослених, што је и основни разлог за велику миграцију 

становништва пре свега у велике центре наше земље, као и одлазак у иностранство.  

 Основни правци развоја привреде на територији општине Куршумлија базирају 

се на искоришћавању природних богатстава, пре свега на даљем развоју туризма, 

развоју пољопривреде (воћарства и сточарства), дрвне индустрије, искоришћавање 

обновнљивих извора енергије. Такође даљи привредни просперитет се базира и на 

даљем развоју радно интензивних грана индустрије, пре свега из области текстилне и 

металне индустрије, односно даљем развоју осталих услужних делатности. Општина 

Куршумлија спада у ред најнеразвијенијих у Србији,има скоро дупло мању запосленост 

у односу на стање запослености у Србији. 

На територији општине Куршумлија у претходном периоду приватизација 

друштвених предузећа је била неуспешна па је то и основни разлог постојања велике 

незапослености.  

Само је предузеће “Планинка” А.Д. успешно спровело поступак приватизације по 

старом закону и сада је ово предузеће међу најуспешнијима. Остале приватизације 

посебно ШИК “Копаоника” и МК “7.јули” су безуспешно приватизоване, тако да је 

дошло до раскидања Уговора о приватизацији, па је велики број радника остао без 

посла. Одлуком Владе РС, преко Министарства за економију и регионални развој и 

компаније “Симпо” из Врања, почетком 2010. године формирано је предузеће “ШИК 

Симпо” које тренутно запошљава око 600 радника које је сада такође у великим 

проблемима. Над МК “7.јули” након раскидања Уговора о приватизацији са 

претходним власником је спроведен и окончан поступак стечаја а целокупна имовина је 

прешла у јавну својину Републике Србије. Исто се односи и на бившу ЗЗ „Будићност“ 

Куршумлија. Предузеће “Металац” А.Д. је продато из стечаја и сада послује под 

именом “Металац company” и запошљава одређени број радника.  

На овако лошу ситуацију у приватизацији, односно у привреди општине 

Куршумлија, треба додати и да Специјална болница “Жубор” Куршумлијска Бања 

последњих шест година не ради.  

Агенција за приватизацију је расписала оглас у циљу подношења писма о 

заинтересованости за приватизацију ШИК „Копаоник“ АД, ДП „Селова“ Куршумлија и 

Специјалну болницу “Жубор” Куршумлијска Бања, и очекује се утврђивање модела 

приватизације за ШИК „Копаоник“ АД, док је за ДП „Селова“ Куршумлија и „Жубор“ 

Куршумлијска бања поступак нешто компликованији због посебног значаја ова два 

приведна субјекта (Локални акциони лан запошљавања општине Куршумлија за 2015. 

годину). 
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5.3 Општина Блаце 

 

Општина Блаце је смештена у Топличкој котлини, на источним обронцима 

Копоника и југозападним обронцима Јастребца. Иако има периферни структурни 

карактер у односу на главне магистралне коридоре, Блаце чини раскрсницу путева 

према Косову и Метохији, Копаонику, Крушевцу и Прокупљу, што представља 

повољан транзитни положај (најкраћи пут између Топличке и Крушевачке котлине). По 

површини је мања копаоничка општина (306 км2), у којој  се налази 40 насеља. 

Општина Блаце се граничи са територијама општине Куршумлија, Прокупље, 

Крушевац н Брус. 

 Најзначајније привредне активности општине у којима грађани и предузећа 

отварују доходак су: пољппривреда (воћарство, сточарство, ратарство, органска 

пољопривреда), агроиндустрија (прерада воћа, прерада млека, млинско-пекарска 

индустрија), грађевинарство, трговина, туризам, угоститељство и услужне делатности, 

производња и промет моторних уља и мазива, текстилна индустрија и трикотажа, 

гумарска индустрија. На територији општине активно ради стотинак малих и средњих 

предузећа, више од 300 предузетничких радњи свих врста делатности и 30-ак 

издвојених пословних просторија и предузећа са седиштем у околним општинама. 

 Подручје општине Блаце припада сточарско-воћарско виноградарском 

макрорејону. На Подручје општине Блаце простире се на површини од 30.656 хектара. 

Од ове површине пољопривредно земљиште заузима 17.934 hа или 58,51%, шума 

11.461hа или 37,38% и неплодно земљиште 1.261 hа или 4.11%. Подручју општине 

Блаце шумски ресурси заузимају 37% од укупне површине и указује да је територија 

општине Блаце богата шумом. 

 Најзаступљеније су оранице и баште (од 50% до 80%), травњаци (до 30%), 

пашњаци (до 10%), воћњаци (максимално заступљени, изнад 10%) и виногради (од 1% 

до 5%). Пoљопривредна прoизвoдња у општини Блаце је организована на ситним 

сеоским газдинствима (3-4 hа), у структури је мешовита. Сточарска производња је у 

стагнацији због неповољне старосне структуре становништва и због све лошијих 

климатских прилика, односно неприлика: суша, мраз итд. У ратарској производњи 

доминира производња кукуруза, пшенице, јечма, детелине а остало су ливаде. Воћарска 

производња је у експанзији последњих десетак година, посебно шљива, вишња, јабука, 

крушка, дуња и др. Има и нешто мањих површина под малином, купином и јагодом. 

Шљива је водећа воћна врста у Блацу са око 5.000 hа и око 2.000.000 стабала, са 

приносом од 30-50 кг по стаблу. Основни проблеми пољопривредне производње у 

општини Блаце су уситњени поседи, остарела домаћинства, недостак и дотрајалост 

пољопривредне механизације и опреме, недостатак обртних средстава и развојних 

програма (Стратегија одрживог развоја општине Блаце). 

Туризам као привредна грана није до сада била укључена у привредне токове 

којима би значајније могла да допринесе развоју општине. Најзначајнији туристички 

потенцијал је манифестација туристичко-привредног карактера-фестивал шљиве 

"Шљиво моја..", сигурно бренд блачког краја, која на најбољи начин промовише 
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локалне туристичке и (пољо)привредне потенцијале и из године у годину окупља све 

већи број посетилаца, учесника и излагача. 

Најзначајнији привредни субјекат и практичан носилац привредног развоја 

општине је Д.О.О. „Лазар“, са седиштем у Блацу, привредно друштво које у свом 

саставу има савремену млекару, фарму млечних (600) крава и сопствену малопродајну 

трговинску мрежу. Прерађује око 60.000 литара млека дневно. У области 

агроиндустрије важно је поменути експанзију млинско-пекарске производње и прераде, 

чији су носиоци привредна друштва: О.Д. „Миа“ и Д.О.О. „Аки комерц“ са седиштем у 

Блацу, Д.О.О. „Млин Тимотијевић“ са седиштем у Кашевару, као и привредно друштво 

Д.О.О. „Midi organic“, са седиштем у Доњем Гргуру, главног промотера органске 

пољопривредне производње и прераде (Стратегија одрживог развоја општине Блаце).  

 

5.4 Општина Брус 

 

Општина Брус простире се у централном и југоисточном делу Републике Србије. 

Смештена у подгорини северног Копаоника и уској котлини Грашевачке реке. 

Површина општине износи 605 км2. Просечна надморска висина општине Брус је 450 

м. Општина Брус граничи се са општинама: Рашка, Лепосавић, Куршумлија, Блаце, 

Крушевац и Александровац. Припада Расинском округу. Брус иако има врло добро 

позициониране путне правце Брус - Брзеће - Копаоник (35 km) дуж Грашевачке реке, 

Брус- Крива Река - Копаоник (40 km), као и путни правац дуж реке Расине према 

Крушевцу Е-761 и даље према ауто путу Е-75, може се рећи да је њен географски 

положај доста неповољан. Брус укупно располаже са 537 km путева, од чега регионални 

104 km и локални 433 km. Од Бруса до Копаоника, једном дневно, саобраћа редовна 

повратна линија (Подаци туристичке организације Брус, 2009). 

Подручје општине Брус располаже и рудним резервама. Локалитет „Раићева гора“ 

располаже одговарајућим количинама антимона, олова и цинка. На локалитету „Врело“ 

откривене су знатне количине базалта. У руднику „Бело Брдо“ врши се експлоатација 

олова и цинка, а веће резерве ових руда налазе се на локалитету „Запланина“. На 

локалитету „Јарам-Дубока“ утврђене су и откривене резерве волостанита. Веће 

количине руде зеолита откривене су на подручју села Игрош. 

 Подручје општине богато је и минералним водама. Карактеристичне 

хидролошке појаве су: „Бруска бања“ (бушотина топле сумпоровите воде) и природни 

извори „жаревачке киселе воде“ и киселе воде у Судимљу.  

 Општина Брус располаже са око 34.470 ха обрадивог земљишта, 43,09% 

површине чине шуме, 8,43% су воћњаци и виногради, а осталу површину заузимају 

оранице, ливаде и пашњаци.Пољопривредно земљиште је погодно за узгој великог 

броја култура укључујући ту и еколошки здраву храну. 

Већина становништва општине Брус живи од пољопривреде и сточарство им је 

основно занимање. Основна ратарска култура у Брусу је кукуруз, док се знатно мање 

одгаја јечам и пшеница, углавном у функцији сточарске производње, односно 

валоризује се кроз пласман стоке и млека. Ратарска производња се заснива на малим 
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парцелама. Од воћарске производње гаје се шљиве, малине, купине, јабуке, крушке и 

грожђе. Основни проблем у производњи шљиве је непостојање тржишта, односно 

изузетно ниска цена у откупу шљиве. На територији општине Брус су и данас повољни 

услови за развој сточарства, као и воћарства али због велике економске кризе људи 

нису у могућности да улажу много у пољопривреду и да у потпуности искоришћавају 

ове привредне ресурсе, већ их користе само за основне потребе. 

 Најперспективније туристичко насеље у општини Брус је Брзеће. Од засеока на 

надморској висини 1.100 m ово насеље израста у мини туристички центар источне 

подгорине Копаоника. Постављање жичара Бела река 1 и 2 (1988) утицало је на 

изградњу савремених угоститељских објеката, а самим тим омогућило је и већи промет 

туриста. Карактеристично брз развој условио је да Брзеће има више хотела него неки 

наши градови. 

 Индустријски развој општине Брус почиње шездесетих година овога века, када 

се на овом подручју изграђују индустријска предузећа у области текстилне ( Фабрика 

трикотаже „Брусјанка“ Брус) и металске индустрије (огранак трстеничке петолетке 

„ФУД“ Брус, погон „14. октобар“ Крушевац), хладњача З.З Копаоничанка Брус. 

Производни капацитети су углавном смештени ван града: на уласку у град налазе се 

фабрика текстила и трикотаже “Модитал”, фабрика уређаја и делова “Фуд” и фабрика 

машинске индустрије “14. октобар”; на изласку из Бруса је фабрика машинске 

индустрије ДОО “ВИС”; фабрика воде „Брзмин“ се налази у селу Брзеће које је 18 км 

удаљено од Бруса; фабрика воде “Попекс” се налази у насељу Расадник; фабрика 

пластике „Полиплејт“ се налази у оближњем селу Батоте. Поред ових фабрика на 

територији општине ради и око педесет малих и средњих предузећа која се углавном 

баве прерадом воћа и поврћа („Плажа компани“, „Тргокомерц Обрадовић“, „Панићи 

груп“, „Свит хом“, „Воћепродукт“, „Професионал“, „Паникоп“, „Будимград“, 

„Копифуд“, „Фудленд“, „Воћар Копаоник“, „АС груп“) и лоцирана су у околним 

селима општине Брус. Такође и ова предузећа своје производе продају како по 

Републици Србији тако и по иностранству (Стратегија локалног развоја општине 

Брус,2010). 
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ЗАКЉУЧАК 

 

Копаоничка регија има повољан саобраћајно - географски положај, али и веома 

осетљив геостратешки положај. У овом простору, испуњеном планинама, речне долине 

и котлине олакшале су његово отварање према другим просторима. Ова регија налази 

се у контакту са Ибарском магистралом и спојен је са путевима Јужне Мораве и 

Западне Мораве, што повећава вредност положаја. Значај простора је још и у томе што 

представља везу између централне Србије са покрајином Косово и Метохија и 

Јадранским морем.  

Ова регија својом величином, разноликим рељефом и квалитетом, односно 

обиловањем природних ресурса као и условима за производњу одређених врста 

производа значајно детерминише облик и структуру економског развоја. Поједини од 

наведених природних ресурса имају већи или мањи ресурсни потенцијал и за сада 

недовољну планску и стратешку искоришћеност, што захтева дефинисање јасних 

секторских политика и стратегија, уз проналажење правих механизама за њихово 

коришћење. У генералном осврту, Копаоничка регија, поседује природне ресурсе који 

би јој омогућили развој.  

У раду је истакнуто неколико облика природних ресурса за који могу да 

представљају основу за развој појединих привредних грана. Најзначајнији природни 

ресурс је земљиште , које је на овом подручју задовољавајућег квалитета и које може да 

представља базни ресурс развоја пољопривредне производње и компатибилних 

прерађивачких индустријских грана. У досадашњем периоду земљиште није адекватно 

валоризовано, што је резултирало недовољан економски ефекат финалних производа 

који су резултат његове експлоатације. Поред пољопривредног, добар ресурсни 

потенцијал има и шумско земљиште,  које може да обезбеди солидну основу за развој 

шумарства, али и да буде индиректно валоризована његова употребна вредност у 

туризму.  

 Копаоничка регија има огроман потенцијал геотермалне енергије (топле воде). 
Постоје сви хидрогеолошки предуслови да хидрогеотермални ресурси термалних и 

лековитих вода на територији Копаоника постану извор њеног дугорочног богатства. 

Доминантна је тенденција развоја одрживог туризма, при чему посебну погодност 

представља могућност енергетски ефикасног и економичног искоришћавања топлотне 

енергије расположивих ресурса термалних вода. Термалне воде у бањама на овом 

простору нису у потпуности искоришћене са аспекта развоја туризма и других 

пратећих делатности. Развој геотермалних ресурса и геотермалне технологије треба да 

постане примарни интерес ове регије. Са економске тачке гледишта и са тачке 

гледишта у вези заштите животне средине, домаћи чисти енергетски ресурси у стању су 

да се инкорпорирају у државну економију зато што нуде предности које не могу да 

понуде други енергетски ресурси. У свету је доказано да је геотермална енергија 

конкурентан енергетски извор у односу на неке друге могуће, свуда где је на 

располагању и где је њена имплементација и експлоатација добро организована. 
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Значајан природни ресурс Копаоничке регије је рудно благо. На овом простору 

налазе се бројне појаве и лежишта металичних и неметаличних минералних сировина. 

У већини случајева обављена су детаљна истраживања. Поједине минералне сировине 

експлоатисане су још у доба Римљана. На то указују остаци старих рударских радова, 

где је овај простор раскопаван, што је оставило видне последице на пејзажно-естетски 

простор. Тренутно стање у рударском сектору не омогућава остваривање циља, због 

тога је потребно реформисање и реструктурирање рударског сектора засновано на 

принципима одрживог развоја и максималне добити за друштво и државу од 

експлоатације минералних ресурса. 

 Демографске промене су значајне за планирање економског развоја јер је 

становништво људски ресурс битан како у фази производње тако и потрошње роба и 

услуга. Привредни и друштвени развој, као и други фактори условили су интензивне 

унутрашње миграције становништва. Посебно су биле изражене миграције из слабо 

развијених брдско-планинских подручја према урбаним центрима и индустријским 

зонама, што је довело до неуједначене насељености појединих подручја у овој регији.  

Проблеми привредног развоја је висока стопа незапослености која је вишеструко 

увећана после неуспешних приватизација. Недовољни привредни развој утицао је на 

развој саобраћајне инфраструктуре, развој електронске комникационе мреже и опреме, 

где су у последње време постигнути значајни резултати.  

Ова регија поседује велики број бања, релативно незагађену средину, земљиште 

које је погодно за производњу здраве хране, повољне климатске услове, повољан 

географски положај и друго, што може да се искористи за развој туризма, за 

побољшање енергетског система, развој индустрије и пољопривреде. Повољни услови 

за развој сеоског туризма на овом простору још увек нису искоришћени али се суштина 

развоја ове врсте туризма буди у свести локалног становништва. 

Бројни конкретни појединачни пројекти могу регији донети економски раст и 

развој усмерен на побољшање услова рада и привређивања, а тиме и виши животни 

стандард. Природни ресурси Копаоничке регије морају имати испуњену економску, 

социјалну, развојну и управљачку димензију, како би били на добробит садашњим, али 

и будућим генерацијама. Експанзиван и неконтролисан развој углавном бива праћен 

еколошким, социјалним и културним последицама. То намеће потребу за одрживим 

развојем и за повећањем свести о очување природе и њених ресурса, јер је то једини 

начин да се дође до квалитетног раста и развоја привреде. 
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године уписује мастер студије географије и завршава 2015. године. У  току студирања 

објавила  је научно-истраживачки рад „Власотиначко виногорје – благодет за енологе и 

винољупце. 
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