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УВОД 
 

 

Кажу да постоји лепота које се човек никада не засити. Ако је тако онда то сигурно важи 

за сливно подручје реке Ибар. Толико је пуно синонима за овај део Србије да човек просто 

не зна одакле би почео упознавање овог чудесног предела. Велику помоћ самој природи 

која овде није штедела у „осликавању“ пејзажа дала је и људска рука, па је тако створено 

право богатство природних и антропогених туристичких вредности којих има на готово 

сваком кораку. Овај рад ће пружити само најосновније информације, тек толико да у 

онима који га буду читали пробуди жељу да и лично доживе овакву лепоту. 

 

У првом делу овог рада биће приказан туристичко – географски положај долине Ибра а 

затим и природне карактеристике које су уједно и атрактивни туристички атрибути. Сви 

они мање или више доприносе остваривању туристичког промета читаве регије. 

 

У другом делу рада приказан је друштвени део регије, почев од самог насељавања па до 

данас. Укратко је дат приказ највећих градова у којима се уједно и остварује туристички 

промет, као и приказ становништва по различитим критеријумима како би се што боље 

схватило одакле проистиче толика хетерогеност туристичке понуде. Јер, сваки крај је 

прича за себе, са различитим навикама и обичајима. 

 

Трећи, најважнији део односи се на саме туристичке мотиве, облике туризма који из њих 

проистичу као и преглед туристичког промета који се посредством ових мотива остварује.  

Циљ овог мастер рада јесте приказ туристичких потенцијала сливног подручја реке Ибар 

како би се стекао увид у туристичке вредности, али и врсте туризма које имају највеће 

могућности за развој на овом простору. 
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1. ТУРИСТИЧКО – ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 
 
 
Река Ибар извире у Црној Гори а протиче кроз југозападни део Србије и северне делове 

Косова и Метохије, па се за њу може рећи да представља граничну реку јер спаја односно 

раздваја више географских целина. Тако можемо рећи да су границе реке Ибар: 

Пештерска висораван на југозападу и планина Голија на западу, затим Западна Морава на 

северу и Копаоник на истоку, док на Косову јужну границу представља северни део 

косовске котлине.  

 
Слика бр. 1 – Ибарска магистрала у Србији  

и већи градови кроз које пролази  

Што се саобраћајног положаја тиче 

он је изузетно повољан, јер је 

изграђена Ибарска магистрала која од 

Краљева до Рожаја прати сам ток ове 

реке па је по томе и добила назив. Ова 

магистрала је државни пут I реда и 

повезује главни град наше земље са 

западном Србијом и даље са Косовом , 

Црном Гором и Македонијом.  

Пролази кроз следеће градове: 

Београд, Љиг, Горњи Милановац, 

Краљево, Рашку, Косовску Митровицу 

и скреће ка Скопљу. Од Новог Пазара 

се одваја крак ка  Рожају и даље се 

наставља у Црној Гори повезујући 

нашу земљу са Jадраном.  
      Аутор карте: Александра Филиповић 
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Од ове магистрале се одвајају и европски ( Е ) путеви:  

 

1. Е – 761: Б и Х ( Вишеград ) – Ужице – Чачак – Краљево – Крушевац – Појате – 

Параћин – Зајечар – Бугарска.  

2. Е – 763: Београд – Горњи Милановац – Прељина – Ужице – Пријепоље – Црна Гора 

( Бијело Поље ). ( Јовичић, 2009 ) 

 

Од Београда преко Крагујевца и Краљева долином Ибра иде пруга нормалног колосека 

која од Косовске Митровице даље иде према Скопљу. Ова пруга је такође важна јер 

омогућава туристичка кретања и железничким саобраћајем и то на међународном нивоу. 

Ваздушни саобраћај има такође велику улогу у развоју туризма, нарочито иностраног. У 

том смислу простор у долини Ибра има повољан положај јер је релативно близу 

аеродрома у Нишу, па је његово отварање итекако допринело туристичком развоју читаве 

земље. 

 

Туристички положај неке регије одређен је близином значајних саобраћајних праваца  и 

што је правац вишег ранга и положај туристичке регије је значајнији. Такође повољност 

положаја се посматра и са аспректа близине већих градова као центара туристичке тражње 

али и близине других туристичких мотива у окружењу. 

 

За подручје које се налази у сливу реке Ибар може се рећи да има релативно добар 

туристички положај пре свега због близине Краљева, где се укрштају путеви различитог 

ранга, али и због близине Копаоника који је добро посећен зимски туристички центар, као 

и због културно – историјских споменика којих има дуж читавог тока Ибра и његових 

притока. 

 

Ипак, може се рећи да повољност туристичко – географског положаја није искоришћена у 

довољној мери. Када се посматра ибарска туристичка зона без Копаоника, туристички 

промет није у сразмери са туристичким потенцијалом са којим ова регија располаже. 
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2. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

 

2.1.  Геолошка грађа 
 

 

Река Ибар представља извесну природну границу између старовлашко – рашких планина и 

копаоничке групе планина. Обе групе планина представљају део Динарског система 

тј.западну зону млађих веначних планина. За Копаоник се дуго времена сматрало да 

припада Родопској маси, управо због стена које га изграђују, међутим касније је утврђено 

да спада у прелазну групу, то јест да није типична родопска планина па је уврштен у 

Динариде. Стене које изграђују ову планину су разноврсне и због вулканске активности у 

прошлости  седементи који се налазе испод вулканског слоја били су прекривени.  Управо 

то је разлог зашто се дуго времена сматрало да је Копаоник родопска планина. 

 

По геолошком саставу ово је веома сложено подручје. Све планине из зоне Динарида 

настале су за време алпске орогенезе која је почела још у тријасу, периоду мезозоика али 

је главно убирање било у олигомиоцену. Састављене су од мезозојских кречњака, 

доломита и пешчара (Јовичић, 2009).  

 

Старовлашке планине и површи су на истоку омеђени Ибром и у овом појасу су 

заступљени пешчари, шкриљци, кречњаци, лапори и глине. Са друге стране „ језгро 

великог масива Копаоника чини интрузивна маса гранита, који је од серпентинске масе 

одвојен зоном шкриљаца. У састав ове планине улазе још и андезит и дацит, али и 

кречњаци и пешчари“(Марковић, 1966). 
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2.2. Рељеф као туристичка вредност 
 

 

Све планине које окружују сливно подручје реке Ибар припадају „западној зони млађих 

веначних планина“ које заправо представљају део Динарског система. Динарски систем у 

Србији подељен је на 6 целина а у овом раду биће обухваћене само 2 целине: копаоничка 

група планина и старовлашко-рашке планине. За већину планина које припадају овом 

систему карактеристично је да им је правац пружања готово исти а то је правац 

северозапад – југоисток. 

 

Копаоник – једна од највиших планина у Србији, носи још и назив „кров Србије“ управо 

због своје висине. Налази се између долина Ибра, Ситнице, Јошанице, Расине, Лаба и 

Топлице. Правац пружања му је северозапад – југоисток. Припада Динаридима мада је у 

прошлости ова планина сврставана у стару родопску масу. На овој планини се налазе и 

неки од наших највиших планинских врхова као што су: Панчићев врх (2017 m), Караман 

(1934 m), затим Гобеља (1834 m) и други. 

 

Са туристичког аспекта ова планина је од изузетног значаја јер представља најпосећенији 

зимски туристички центар у Србији. У том смислу најуређенији је део Равног Копаоника 

који има уређене стазе за алпско и нордијско скијање, као и стазе за слалом и велеслалом. 

Због разређеног ваздуха са мањим притиском, планински ваздух је лековитији од 

приморског и више погодује људском организму па је Копаоник веома посећен. 

 
Слика бр.2 – Зима наКопаонику                     Слика бр. 3 – Поглед са жичаре  

Извор: http://kopaonik-online.net/                         Извор: http://www.vivatravel.rs/ 

http://kopaonik-online.net/
http://www.vivatravel.rs/
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Иако од давнина познат по рударству, данас је Копаоник синоним за туризам у Србији. 

Током година је све посећенији јер се повећава и спектар туристичких активности које ова 

планина нуди током целе године па и туристичка сезона траје готово без прекида. 

 

Жељин је планина која се простире између доњег Ибра, Копаоника и Гоча и представља 

развође у изворишном делу Расине. Припада копаоничкој групи планина и већим делом је 

обрасла шумом изузев делова који су окренути ка реци Ибар и који су највећим делом 

огољени.  

 

Столови – такође припадају копаоничкој групи планина. „Највиши врх Столова је 

Усовица (1275 m), са којег се пружа видик према Копаонику, Краљеву, Ибарској долини“( 

Илић, 1969). На западним обронцима ове планине формира се источни део Ибарске 

клисуре. Управо на овим обронцима се и налази средњевековна тврђава Маглич о којој ће 

бити речи у даљем тексту. На Столовима се такође одржава и велики број туристичких 

манифестација током године. 

 

Голија – највиша планина југозападне Србије пружа се у облику латиничног слова „S“ на 

дужини од око 33 km. Припада старовлашко – рашкој групи планина. Највиши врх 

планине је Јанков камен (1833 m)  који је према предању име добио по косовском јунаку 

Јанку Сибињанину. Спада међу туристички познате планине у нашој земљи и због 

надморске висине представља климатско лечилиште. Позната је и по чистом ваздуху и 

незагађеној природи па је изузетно повољна за  развој сеоског и еко туризма.  

 

Планина Рогозна простире се изнад језера Газиводе на северу, Ибра на истоку и 

Јошанице, притоке реке Рашке на западу. Највиши врхови ове планине су: Црни врх ( 

1.479 m) и Ђуркова глава (1.248 m). Геолошки састав ове планине указује на постојање 

вулканске активности у прошлости па се зато у близини налазе термоминерални извори. 

Све то заједно са богатим шумским покривачем погодује развоју туризма. 

 

Радочело – планина која се налази у окуци реке Студенице. Правац пружања је 

северозапад – југоисток. Налази се на око 12 km од варошице Ушће а највиши врх је 
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Кривача (1643 m). Планина је претежно обрасла четинарском шумом а интересантан је 

податак да је управо са ове планине узиман мермер којим је обложена Богородичина 

црква у манастиру Студеница. 

 

Чемерно – је планина која се простире северно од реке Студенице, са леве стране Ибра. 

Такође као и све наведе планине припада Динаридима. Чемерно спада у средње високе 

планине са највишим врхом Смрдључ (1.579 m). На овој планини се налазе многобројни 

минерални извори од којих је најпознатији Савина лековита вода у Одмењу. 

 

Мокра гора је планина која се налази на самој административној граници југозападне 

Србије и покрајине Косово и Метохија. Смештена је између Ибра и Белог Дрима. Највиши 

врх ове планине је Поглед (2.154 m), па се сврстава у високе планине погодне за развој 

зимске туристичке сезоне. Језеро Газиводе које се пружа уз саму планину повећава 

могућност за туристичку валоризацију овог простора. 

 

Долина реке Ибар састоји се из две клисуре: у горњем и доњем току. Клисура у горњем 

току налази се између села Баћ и Газиводе и обухвата и језеро Газиводе. Друга клисура у 

доњем току је дужа и протеже се од ушћа Јошанице до близине Матарушке бање. Управо 

је ова клисура и названа „ Долином Јоргована“. 

 

У рожајској котлини Ибра очуван је флувијално – глацијални материјал али и речне 

терасе. За време неогена Ибар није био јединствен ток. Горњи и средњи део тока уливали 

су се у Косовско неогено језеро, а доњи ток је притицао Краљевачком језеру. Доњи ток је 

пробио развође код Дрена и Тврђена и извршио пиратерију средњег тока а касније је 

средњи ток пробио развође и спојио се са горњим током тако да Ибар улази у Косовску 

котлину код Косовске Митровице, где прима Ситницу и лактасто скреће према северу. 

 

Од крашких облика рељефа најзначајнија су два крашка поља: Пештерско и Коштам поље. 

Ова крашка поља припадају прелазном типу Косова. Пештерско поље спуштено је у 

Пештерској висоравни. Надморска висина поља је 1.150 m и по томе спада у највиша 

крашка поља у Србији. Коштам поље се налази на 950 m надморске висине и ово поље 



11 
 

представља скрашћено извориште реке Рашке. Вода избија у кречњачком терену у виду 

јаког врела, затим се руши у виду водопада и даље тече као река Рашка. У непосредној 

близини врела Рашке налази се манастир Сопоћани, уврштен у листу Светске културне 

баштине.   

 

На овом простору, такође, постоје и палеовулкански облици рељефа који указују на 

постојање вулканске активности у ближој или даљој геолошкој прошлости. „Поједине 

области Србије су биле изложене снажном вулканизму у прошлости. Најмлађи 

вулканизам у нашој земљи завршио се крајем терцијара. Једна од најзначајнијих области 

терцијарног вулканизма јесте између осталих и косовско – копаоничко – рудничка 

област“( Петровић, Манојловић, 2003).  

 

“Палеовулканских облика рељефа има највише у Рашкој. „ Нарочито се истиче кратер 

Ђурђевих Ступова код Новог Пазара. Купа разореног вулкана састављена је од вулканског 

туфа са лапилима и бомбама. На планини Рогозни има више вулканских купа у андезитско 

– дацитским стенама. Нарочито се истиче купа Јелач град са паразитским купама“( 

Марковић, 1966).  

 

Звечан код Косовске Митровице такође представља палеовулканску купу изграђену од 

риолита и риолитских туфова. За Звечан је иначе карактеристично богатство разноврсним 

рудама, пре свега олова и цинка. 

 

 

2.3.Клима као туристичка вредност 
 

 

Клима је вишегодишњи режим типова времена. Представља веома сложен природни 

фактор који има изузетно велики значај за развој туризма на неком подручју. Познато је да 

на климу Србије утичу велике географске области које је окружују као што су Атлантски 

океан, афричко копно тј. Сахара, Средоземље али и Сибир и Арктик који доносе хладне 

продоре са севера. Због ових утицаја је клима Србије различита, а у самом сливном 
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подручју Ибра заступљене су умерено – континентална која се јавља у долини Ибра и на 

висоравнима и планинска клима на планинама,са различитим варијететима. Тако је на 

Копаонику али и највишим деловима Голије заступљена субалпска клима 

.  

Одлике умерено – континенталне климе су топла лета и хладне зиме а јесени су топлије од 

пролећа. Овај тип климе се јавља на висинама од 800 m до 1400 m. Планинску климу 

одликују дуге, снежне зиме и кратка лета. У котлинама које су заштићене од ветрова јавља 

се жупна клима, за коју је типично да је и током лета и током зиме топлије од околине. 

 

За туризам највећи значај имају климатски елементи, па ће у наставку бити наведени они 

елементи који највише утичу на климатске прилике у долини Ибра и његових притока. 

 

2.3.1. Температура 
 

Температура неког места зависи од географске дужине, географске ширине и надморске 

висине. Обзиром на близину Средоземља и влажних утицаја са Атлантика западни део 

наше земље има више температуре у односу на источни део где се више осећају 

континентални утицаји. Међутим, управо у југозападном делу Србије забележена је 

најнижа температура од ˗˗39,9ºC на Пештерској висоравни. То се објашњава 

температурном инверзијом, када долази до „ујезеравања“ хладног ваздуха у котлинама  и 

низијама, док је у то време на већим висинама ваздух топлији. Ова појава је 

карактеристична и за косовску котлину ( Јовичић, 2009 ).  
Табела бр. 1 – Температура ваздуха за месец јун 2014. године ( ºC ) 

Извор: www.hidmet.gov.rs/podaci/meteo_godisnjaci/meteoroloski%20godisnjak% 

 

Град максимум минимум средња вредност 

Копаоник 14,5 7,0 7,5 

Краљево 25,4 14,3 11,1 

Нови Пазар 25,7 12,9 12,7 

Јошаничка бања 24,3 11,4 12,9 
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Најтоплији месец у нашој земљи без обзира на географску ширину јесте јули а 

најхладнији јануар. У месецу јулу најнижа температура је на Копаонику и креће се око 

12ºC. Копаоник је уједно и најхладнија метеоролошка станица у Србији са средњом 

годишњом температуром ваздуха од 3,7ºC ( Јовичић, 2009 ). 

 

2.3.2. Влажност ваздуха 
 

Ово је важан климатски елемент за туризам и посебно је битан његов утицај у зимским 

месецима, када умањује негативан ефекат ниских температура, посебно на планинама. 

Пошто влажност ваздуха зависи од извора влажности, у Србији се овај климатски елемент 

смањује идући од запада према истоку. Летњи месеци у нашој земљи сматрају се 

повољним за туристичка кретања јер се оптимална влажност креће између 50 – 75 %. 

 

2.3.3. Облачност и инсолација 
 

Облачност зависи од доба године а расте са порастом надморске висине. Облачност се 

такође смањује идући од запада ка истоку и од севера ка југу. Најоблачнији месец у нашој 

земљи је децембар а најведрији август. Јесени су такође доста ведре тако да то омогућава 

продужавање туристичке сезоне (Јовичић, 2009).  

 

Инсолација у великој мери зависи од рељефа. Планинске области примају мању количину 

сунчевог сјаја у односу на низијске терене. Међутим, Копаоник има 2.000 сунчаних сати у 

години што доприноси томе да туристичка сезона траје током целе године. 

 

2.3.4. Падавине 
 

На количину падавина у Србији пре свега утичу влажне ваздушне масе које долазе са 

Атлантика и Јадранског мора. Планински делови наше земље примају знатно већу 

количину падавина у односу на остале делове. Кише које падају у јесењим месецима 

јављају се због утицаја југозападних ветрова који долазе влажни са Средоземља. 

Количина падавина у Србији опада како се иде према истоку због веће континенталности 

(Јовичић, 2009). 
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„Најкишовитије подручје у Србији протеже се преко Таре, Голије, Копаоника, Јуничких 

планина и Паштрика. Ово подручје прима годишње између 1.300 и 1.338 mm падавина“( 

Родић, Павловић, 1994). Ако се посматра овај климатски елемент као фактор развоја 

туризма, Копаоник и Голија имају изванредне услове за развој  зимско – спортског 

туризма јер просечно трајање снежног покривача на Копаонику и Старовлашким 

површима и планинама износи између 50 и 160 дана.  

 

„Јужни, планински део Југославије, између Новог Пазара, Приштине и Лесковца има 

прелазне особине пливијалног режима – од медитеранског ка континелнталном. У овом 

делу Југославије падавине су најравномерније расподељене. Разлика између 

најкишовитијег и најсувљег месеца није већа од 3,5% “( Родић, Павловић, 1994 ). 
 

Табела бр. 2 – Падавине у ( mm) у Јошаничкој бањи – месечне вредности за 2014.годину 

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

Мах 4,7 3,8 26,1 50,1 45,6 24,0 30,6 20,8 41,6 40,1 16,0 14,9 

Бр.дана 16 13 9 19 15 14 31 1 23 23 19 29 

Извор: www.hidmet.gov.rs/podaci/meteo_godisnjaci/meteoroloski%20godisnjak% 

 
Табела бр. 3 –Падавине у ( mm) на Копаонику – месечне вредности за 2014.годину 

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

Мах 12,5 5,1 32,9 55,1 49,4 22,4 31,0 15,5 31,9 38,6 23,5 17,1 

Бр.дана 25 13 9 19 16 14 31 9 23 23 19 29 

Извор: www.hidmet.gov.rs/podaci/meteo_godisnjaci/meteoroloski%20godisnjak% 

 
Табела бр. 4 – Падавине у ( mm) у Новом Пазару – месечне вредности за 2014.годину 

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

Мах 9,4 2,4 18,7 17,1 38,0 12,8 27,0 13,8 29,9 35,3 28,2 17,5 

Бр.дана 20 13 9 17 26 17 23 1 3 23 19 29 

Извор: www.hidmet.gov.rs/podaci/meteo_godisnjaci/meteoroloski%20godisnjak% 
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2.4. Хидрографија 
 

 

Слив реке Ибар обухвата велики број његових притока, затим неколико вештачких 

акумулација  али такође и велики број термоминералних извора због сложености терена 

кроз који протиче ова река. Ибар спада у веће реке у нашој земљи и у његовој долини се 

налази такође и велики број антропогених туристичких вредности, што је наметнуло 

потребу за формирање ибарске туристичке зоне. Хидрографске туристичке вредности 

употпуњују туристичку атрактивност овог простора и доприносе томе да ово подручје 

постане важан туристички итинерер на туристичкој мапи Србије. 

 

2.4.1.Реке 
 

Ибар настаје од неколико крашких врела на планини Хајли на територији Црне Горе на 

надморској висини од 1360 m. Изворишни део његовог тока налази се дакле на територији 

Црне Горе а укупна дужина његовог тока је 272 km  након чега се недалеко од Краљева 

улива у Западну Мораву. Ибар је највећа притока Западне Мораве и типична је планинска 

река а припада Црноморском сливу. Укупна површина слива реке Ибар износи 8 059 km².„ 

Најпре тече кроз клисурасту долину и Рожајску колтлину па кроз дубоку клисуру, код 

Баћа. Код Косовске Митровице Ибар улази у Косовску котлину, прима Ситницу и 

лактасто скреће према северу“(Марковић, Павловић, 1995). 

 

Долина ове реке је композитна па је самим тим изузетно погодна за изградњу брана и 

образовање вештачких језера. Веће притоке Ибра са леве стране су Рашка и Студеница а 

са десне Ситница, Јошаница и Рибница. 

 

Рашка извире из врела код манастира Сопоћани. Дужина јој је 60 km, а у Ибар су улива 

код места Рашка. Најзначајније притоке су јој Људска река, Дежевка и Јошаница. 

Студеница је дуга 52 km и њена долина је усечена између планина Голије и Чемерна. У 

Ибар се улива код места Ушће. Од десних притока Ибра најзначајнија је Ситница. Тече 

кроз косовску котлину и после тока од 94 km улива се у Ибар код Косовске Митровице. 

Представља највећу косовску реку. Њене значајније притоке су: Грачанка, Приштевка и 
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Лаб са десне и Дреница са леве стране. Рибница је дуга 26 km и горњи ток јој се налази у 

подножју планина Гоч и Столови. Протиче кроз Краљево, тачније читав ток јој је на 

територији овог града. 

 

Са туристичког становишта река Ибар спада међу посећеније реке Србије и изузетно је 

атрактивна. Ибар као брдско – планинска река са брзацима, слаповима и клисурама 

погодна је за рафтинг, па се тако на овој реци сваке године одржава манифестација 

„Ибарски весели спуст“. Између осталог река је богата и великим бројем рибљих врста па 

је позната и међу љубитељима  риболова. Са великим бројем културно – историјских 

споменика у окружењу, затим Националним парком и великим бројем термоминералних 

извора, ствара се комплексна туристичка понуда. 

 

Иначе, за долину реке Ибар постоји велики број назива с обзиром на то да је на овој реци 

формирана прва српска средњевековна држава, па то данас још више повећава њен 

туристички значај и још више употпуњује туристичку валоризацију овог простора. Неки 

од назива за долину  Ибра су: Долина историје, Долина јоргована и Долина краљева.  

 

2.4.2. Језера 
 

Језеро Газиводе је вештачка акумулација која је настала преграђивањем реке Ибар. На 

потезу од Рибарића до села Газиводе долина Ибра је изразито клисураста да би након тога 

постала шира и плића. Брана која је добила назив по селу у чијој се близини налази је 

земљано – бетонска и дугачка 520 m а висина бране износи 107 m и једна је од највећих 

брана овог типа у Европи. 

 

Са туристичког становишта ово језеро је главна туристичка атракција Ибарског 

Колашина. Највише посетилаца на језеру је током летњих месеци када овде долазе 

посетиоци из Зубиног Потока и околине. На језеру је могуће упражњавање спортова на 

води а такође је и изузетно богато рибом па је стециште великог броја риболоваца. 
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Уколико би се уложили додатни напори, пре свега у пропаганди овог језера али и читавог 

Ибарског Колашина, ово језеро би по посећености могло да постане снажан конкурент   

нашим посећенијим језерима. 

 
Слика бр. 4 – Језеро Газиводе 

 
Извор: https://www.facebook.com/339198689429762/photos/ 

 

Језеро Придворица је друга вештачка акумулација у коју се слива вода Ибра. Вода се 

системом канала одводи до Косовске Митровице и суседних насеља. Брана овог језера 

висока је 5 m, а користи се за водоснабдевање насеља, наводњавање и у индустријским 

погонима (Дукић, Гавриловић, 2002).  

 

2.4.3. Бање као туристичка вредност 
 

У сливном подручју Ибра налази се велики број термоминералних извора што се тумачи 

„сложеним тектонским односима“, „због постојања бројних раседних линија и великог 

распрострањења магматских стена на територији наше земље“(Добрица Јовичић, 2009).   

Србија, као што је већ познато носи епитет „Република бања“ што нам јасно указује на 

значај ове врсте туризма за нашу земљу. Поред планинског, бањски туризам предњачи у 

туристичком промету и од ове врсте туризма се остварује велики промет на годишњем 

нивоу. У сливном подручју Ибра се налазе бање које имају велики туристички потенцијал 

али већина њих није валоризована у довољној мери и не остварује већи туристички 

промет. 

https://www.facebook.com/339198689429762/photos/
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Матарушка Бања је једна од најмлађих бања у Србији. Налази се на само 8 km 

удаљености од Краљева, на десној обали Ибра и око 160 km од Београда. Саобраћајни 

положај ове бање је изузетно повољан с обзиром на то да се налази на раскрсници путева 

који повезују све веће градове у нашој земљи и свега 700 m је удаљена од Ибарске 

магистрале. Термоминерална својства ове бање су разноврсна. „Према физичко – 

хемијском саставу ова минерална вода спада у ред алкалних, сумпоровитих хипертерми. 

Матарушка Бања има најјачу сумпоровиту воду у нашој земљи “(С. Илић, 1969).  

 

Богутовачка Бања је од Краљева удаљена 23 km. Смештена је у подножју планине 

Троглав и такође је саобраћајно добро повезана Ибарском магистралом. Термоминерални 

извори су пре свега богати радиоактивним елементима, слабо су сумпоровити и 

температура  воде је 24,7ºC. Спада међу слабије посећене бање Србије и материјална база 

је релативно скромна мада погодује лечењу разних врста болести пре свега нервних 

обољења и стабилизацији крвног притиска.  

 

Јошаничка Бања се налази у подножју Копаоника. По температури воде је на другом 

месту у Србији, одмах након Врањске Бање са тепмературом од 78,5ºC. С обзиром на то да 

надморска висина бање износи 550 m, она има и одлике климатског лечилишта. Лековите 

изворе ове бање користили су још Турци у XIV веку. Туристички значај бање повећан је 

самом чињеницом да она припада Националном парку Копаоник. Међутим и поред ове 

предности бања данас није валоризована у довољној мери. 

 

Новопазарска Бања налази се на надморској висини од 500 m, у сливу реке Рашке, леве 

притоке Ибра. Удаљена је свега 3 km од Новог Пазара а лековите воде ове бање први су 

каптирали Римљани. У XVIII веку у бањи је изграђен нови хамам у стилу исламске 

архитектуре. Бања данас располаже са 200 лежаја и мада по овом параметру спада међу 

најмање бање наше земље важан је центар за лечење дијабетиса. У бањи се данас налази 

14 минералних извора а позната је по Специјалној болници па је више медицински него 

туристички центар (Станковић, 2009).    
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На око 10 – ак km западно од Новог Пазара налази се Рајчиновића Бања. Смештена је у 

подножју планине Голије и кроз њу протиче истоимена речица која је иначе лева притока 

реке Рашке. Температура извора у овој бањи крећу се између 38º и 42ºC . Испитивања су 

показала да ове воде садрже највише хлор, хидрокарбонат, натријум, флуор и литијум. 

Вода се највише користи код лечења следећих обољења: органа за варење, јетре, бубрега и 

болести нервног система (Група аутора, 2007).  

 

Бањска подразумева термоминералне воде у истоименом селу. Налази се у близини 

Косовске Митровице па је зато некима позната и као Митровачка Бања. По хемијском 

саставу вода ове бање је слична Новопазарској бањи а користи се у терапијске сврхе. 

Највише се користи за лечење реуматизма и болести локомоторног апарата. Као и 

Новопазарска ни ова бања није валоризована у довољној мери и посећују је углавном 

становници околних места. Валоризацију ове бање у великој мери омета и политичка 

ситуација на Косову и Метохији. 

 

 

2.5. Биљни и животињски свет 
 

 

Слив реке Ибар обухвата подручје са различитим педолошким карактеристикама па се 

тако одликује разноврсним биљним светом што такође условљава да и животињски свет 

буде разноврстан у зависности од поднебља. Читав простор карактерише богатство 

биљних и животињских врста поготово на вишим надморским висинама али и у 

пределима које људска цивилизација још увек није деградирала својим активностима. Ту 

се пре свега мисли на планине Копаоник и Голију које спадају у заштићена природна 

добра, о чему ће више речи бити у даљем делу рада. 

 

На Копаонику се рецимо налази велики број ендемита од којих су свакако најзначајније 

Панчићева режуха и копаоничка љубичица, а нарочито су познате копаоничке боровнице 

у чијем брању могу учествовати и сами туристи као један од видова рекреације на овој 

планини. Од животиња су застуљени сури орао, сиви соко, дивља 
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мачка.(http://www.srbija.travel/priroda/nacionalni-parkovi/). Планину Голију, најшумовитију 

планину Србије због слабе насељености карактерише велико богатство шума, пре свега 

букових али су велике површине и под ливадама и пашњацима. Највиши делови су 

обрасли четинарима. Велики је број ендемита али и реликта који потичу још из терцијара. 

Најпознатија природна реткост Голије јесте планински јавор, биљка која је преживела 

ледено доба.  

 

Од животињског света овде су заступљени вукови, лисице, срне и зечеви, а  познато је 

такође да на Голији али и Рогозни и Чемерну од крупније дивљачи има и медведа. Овде се 

налази и преко 45 врста птица па је Голија и важна орнитолошка станица у Европи. 

Становништво ибарског краја највише гаји малине, житарице, кромпир и воће а по узгоју 

кромпира нарочито је позната планина Голија. 

 

И на осталим планинама су заступљене сличне биљне и животињске врсте, са том 

разликом што су на нижим планинама заступљеније листопадне шуме. Што се 

животињског света тиче најзаступљенији су зец, срна и дивља свиња. И сам Ибар и његове 

притоке познате су по великом богатству разних врста риба. Неке од њих су: шаран, сом, 

мрена, деверика, белка, а заступљеност риба зависи и од дубине реке, али и од терена кроз 

који протиче. Педолошки покривач у Ибарско – копаоничком крају чине ранкери, кисела 

смеђа и параподзоласта земљишта на силикатима. 

   

 

2.6. Заштићена природна добра 
 

 

Заштићена природна добра у нашој земљи заузимају око 6% укупне територије. У ову 

категорију спадају: национални паркови, паркови природе, споменици природе, природне 

реткости, резервати природе и предели изузетних одлика (Јовичић, 2009). Заштићених 

природних добара има у готово свим деловима Србије па тако и у сливу Ибра. Овде се као 

најзначајнија заштићена природна добра издвајају Национални парк Копаоник као и Парк 

природе и резерват Биосфере Голија али се и у оквиру њих издвајају природне реткости, 
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резервати и споменици природе и тако даље. И на Копаонику и на Голији налази се 

велики број ендемита и реликта који привлаче велики број посетилаца и љубитеља 

природе својим естетским и куриозитетним вредностима и готово на сваком кораку 

можете се сусрести са неким обликом заштићене природе на овим планинама.  

 

2.6.1. Национални парк Копаоник 
 

По површини најмањи од 5 националних паркова у Србији, Национални парк Копаоник 

простире се на 11 800 ha. Проглашен је 1981. године, спада у најмлађе Националне 

паркове у нашој земљи и обухвата територију две општине: Брус и Рашка. Националним 

парком су проглашени само најочуванији и највиши делови ове планине јер се на нижим 

деловима одвијају туристичке активности. У националном парку су издвојене три зоне 

заштите у зависности од тога који делови су најважнији за заштиту и најосетљивији на 

спољашне утицаје, па су и посете туриста тако ограничене само на II и III зону заштите. 

 

Овај национални парк има стимулативну климу пошто је реч о планини па је погодан за 

туристичко рекреативне активности. На планини је годишње 2000 сунчаних сати а то 

погодује упражњавању различитих активности, тако да овде постоје две изразите сезоне: 

зимска и летња. Најважнија река јесте Ибар. На територији Копаоника је регистровано 

преко 1.600 врста флоре  (Кићовић и сарадници, 2012). Од ретких биљних и животињских 

врста посебно се издвајају Панчићева режуха, копаоничка љубичица и чуваркућа, сиви 

соко, шумска шева али и 219 врста гљива. 

 

Национални парк Копаоник нуди велики број туристичких атрактивности: на самом врху 

планине налази се маузолеј Јосифа Панчића, познатог природњака по коме је и сам 

планински врх добио име, затим водопад Јеловарник за кога се сматра да је међу 

највишима у Србији, Семетешко језеро урвинског порекла познато по плутајућим 

острвима која су велика атракција, велики број стаза за шетњу и бициклисте али и за 

туристе који воле да уживају у нетакнутој природи, брању гљива и боровница.  
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Копаоник је због сложене геолошке грађе богат рудама и минералима и од давнина је 

познат по копању руде. Међутим, проглашење националног парка је потпуно супротна 

делатност претходној тако да се међусобно искључују. Велики је број копова који се 

налазе у непосредној близини самих туристичких објеката, што се негативно одражава на 

туристички доживљај али пре свега може довести и до озбиљних еколошких последица по 

сам Национални парк. Такође је велики притисак на Равном Копаонику што се тиче 

сатурације простора па би у наредном периоду требало обратити пажњу на ове претње 

које човек сам изазива. 

 

2.6.2. Парк природе Голија 
 

Дивља и неурбанизована, са још увек нетакнутом природом, чистим рекама и великим 

бројем ендемита - Голија која је 2001. године проглашена резерватом биосфере је 

најрепрезентативнији пример очуване природе у нашој земљи. Ово је уједно и први 

резерват те врсте у Србији а површина коју заузима износи 53.400 ha. 

 

Парк природе  Голија заузима површину од 75.000 ha и не обухвата само планину, већ и 

долину реке Студенице до истоименог манастира, планину Радочело као и југоисточне 

делове планине Чемерно. У оквиру парка природе као заштићено добро издваја се и 

природи резерват Дајићко језеро. Налази се на 1.450 m надморске висине и назива се још 

и Тичар језеро по узвишењу испод којег се налази. По постанку језеро је глацијалног 

порекла. Заштићено је пре свега због својих еколошких вредности а еколошку вредност 

планине Голије повећава и очуван прашумски комплекс Љуте ливаде који представља 

специјални природни резерват. 
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3. ДРУШТВЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

 

3.1. Србија у доба Немањића – Рашка држава 
 

 

Сматра се да су Срби дошли на Балкан још у VI веку а у IX веку су примили хришћанство. 

Почетком XI века српске територије Рашка, Захумље и Дукља су били вазали Византије. 

Српска држава тада је формирана у Рашкој и одатле почиње сједињавање територија. 

Стефан Немања, син Завиде који је због немирних прилика у земљи у то време напустио 

Србију са породицом, касније се враћа у Рашку. Немања је по одрастању добио на управу 

неколико области: Топлица, Ибар, Расина и Река. У то време на великожупанском 

престолу био је Немањин брат Тихомир који му је замерао градњу манастира без његове 

сагласности (Ћоровић, 2006). 

 

Након преврата у коме је свргао брата са власти, Немања постаје велики жупан, како се 

претпоставља 1168. године и тада почиње владавина династије Немањића која ће трајати 

све до пада Србије под турску власт. Обзиром на то да је држава била омеђена Византијом 

и без могућности ширења, Србија креће у борбу за независност. Крајем XII века Србија 

коначно добија независност. За време Немањине државе границе Србије су биле Босна, 

Угарска (којој је припадао данашњи Београд) и Византија (у њен састав су биле данашња 

Албанија, Македонија, Бугарска). Пошто је одрастао у Зети где су га крстили латински 

свештеници, по повратку у Рас, који постаје престоница, Немања је крштен по 

православном обреду у цркви Светог Петра и Павла (Група аутора, 1994).    

 

У овом периоду почињу да се развијају и српска књижевност и уметност. Сам Немања је 

био ктитор великог броја манастира и цркава на простору Рашке. У време његове 

владавине Рас је био средиште епископије и верски центар земље. Традицију градње 

манастира касније настављају и Немањини потомци тако да данас на територији 

некадашње „Немањићке државе“ имамо велики број сакралних објеката као сведоке 

некадашњег успона српског народа. На овом простору се налазе бројни манастири из 
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такозване рашке градитељске школе. Такође се овде  налази велики број утврђења, како из 

тог тако и из каснијих периода историје који најбоље потврђују бурну прошлост кроз коју 

је Србија током векове пролазила. О њима ће више речи бити у даљем раду. 

 

Све наведено уз природне туристичке вредности о којима је такође било речи, данас чини 

богату туристичку понуду читавог овог краја и из године у годину привлачи све већи број 

туриста из земље али и света. 

 

 

3.2. Становништво 
 

 

Ибарско – копаонички крај, Рашка област и део Косова који је обухваћен долином реке 

Ибар карактерише дуг континуитет насељености. О томе сведоче и бројни сакрални 

споменици који датирају још од IX века на овом простору, мада су ови крајеви 

настањивани и раније само што о томе нема сачуваних трагова. 

 

Косово током векова није било познато само као раскрсница путева, већ и по важним 

рударским местима, док је Косовска Митровица била познато средњевековно трговачко 

место. На Косову и Метохији је до Косовског боја 1389. године било доминантно српско 

становништво. Међутим, након тога  српско становништво почиње да се повлачи према 

северу Србије а са друге стране почиње интезивно насељавање албанског становништва. 

Тако је данас етнички састав становништва на Косову потпуно измењен. 

 

Ибарско – копаонички крај као и Рашку настанили су динарски досељеници, али је овај 

крај до прошлог века био слабо насељен малим бројем варошица. Из ових крајева су 

вршене миграције и то највише ка Шумадији у средњем веку услед продора Турака. 

 

Према попису становништва из 2011. године Рашки округ има 300.102 становника, мада 

од овог броја треба одузети број становника у Врњачкој бањи која припада овом округу 

али није обрађивана у раду јер није директно везана за долину реке Ибар. Према попису 
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становништва из исте године општина Косовска Митровица има 71.909 становника мада 

ове податке треба узети са резервом јер је велики број српског становништва бојкотовао 

попис па се сматра да је број становника већи за бар 15.000.( Републички завод за 

статистику)  

 
Табела бр. 5 – Број становника у градовима Рашког округа – подаци за 2011. годину 

Град  Година 

 2011.  

Краљево   60 030 

Нови Пазар  60 638 

Рашка   6 574 

Тутин   9 953 

Богутовац  443 

Матарушка бања  2 691 

Ушће  1 885 

Новопазарска бања  527 

Извор: Републички завод за статистику 

 

Што се етничког састава становништва тиче Рашки округ није хомогено подручје. 

Насљавају га Срби (60, 86%), Бошњаци (34,11%), Муслимани (1,70 %), Албанци (0,09%) и 

остале националне мањине. Што се већих градова тиче ситуација је следећа: у Краљеву 

већину чине Срби ( 120.267 становника ) а у Новом Пазару Бошњаци ( 77.443 становника ) 

од укупног броја становника из претходне табеле. Густина насељености у Рашком округу 

износи 76,6 ст./km². Због специфичне ситуације у јужној српској покрајини нема података 

из последњег пописа за Косовску Митровицу јер је попис на територији Косова био 

онемогућен. 

 

Са аспекта старосне структуре, може се рећи да је ситуација повољна у Новом Пазару 

(просечна старост износи  33,2  године) и Тутину (32,1 године), али се то не може рећи за 

Краљево које има просечну старост 42,3 године и Рашку са просечном староћу од 43 

године.  
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3.3. Привреда 
 

 

Најзначајније привредне делатности овог краја јесу пољопривреда, рударство и туризам. У 

већим градовима Рашког округа развијена је и прерађивачка индустрија, грађевина и 

трговина. У Краљеву је управо у овим секторима запослен највећи број радника. Слична 

ситуација је и у Новом Пазару, мада у овом граду све више опада учешће пољопривреде а 

расте удео терцијарних делатности. 

 

Пољопривреда све више замире у Ибарско – копаоничком крају. Ратарство је више 

развијено у долини Ибра док се становништво Копаоника углавном бави сточарством. 

Сточарство је данас развијено још и на Пештерској висоравни. 

 

Што се града Краљева тиче након II светског рата окосницу развоја чине фабрика вагона, 

индустрија ватросталног материјала „Магнохром“, дрвни комбинат „Јасен“ и још много 

пољопривредних, трговинских и ратарских предузећа. Нови Пазар је данас привредно 

веома развијен град, са преко 2.500 самосталних радњи од којих се већина бави израдом 

одеће од тексаса али је развијена и метална индустрија као и индустрија намештаја. Од 

значаја су следеће фабрике: текстилни комбинат „Рашка“, индустрија обуће „Рас“, 

фабрика растављача „Минел“, „ФРА Еуроалат“ која призводи прибор за алатне машине и 

Фабрика пнеуматике и хидраулике. Косовска Митовица спада међу највеће градове 

Косова и Метохије. Привреду овог града у великој мери обликовала је близина рудника 

Трепча у коме су се од XIX века експоатисале руде олова и цинка, па се и сам град 

развијао упоредо са рударством. „Трепча има сопствену ТЕ (1,4 MW) и располаже 

модерним уређајима за топљење и пречишћавање метала. Трепча је највећи олово – 

цинкани рудник у Европи и највећи европски центар металургије олова“(Марковић, 1966). 

Међутим, због политичких дешавања на Косову и Метохији у последње две деценије, али 

и застареле опреме, рудник Трепча полако али сигурно пропада. 

 

И планина Копаоник је позната по рударству, по коме је и добила назив. Од руда на овој 

планини заступљени су олово и цинк, гвожђе и кобалт. Највећи рудник магнезита се 
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налази код Баљевца у долини Ибра, а овде се вади и камени угаљ у рудницима Јарандол и 

Ушће. На планини Столови има графита. 

 

Велику шансу за развој туризма овог краја имају Краљево и Нови Пазар, јер се може 

формирати компексна туристичка понуда када се узму у обзир туристички потенцијали у 

окружењу. Нажалост, то не важи и за Косовску Митровицу због сложених политичких 

дешавања која се директно одражавају и на привреду у целини, па самим тим и на 

туризам. 

 

 

3.4. Насеља у долини Ибра 
 

 

Трагови насељености овог подручја Србије сежу у далеку прошлост, тачније још од VII 

века када Словени насељавају ове крајеве. Касније се овде формира и прва српска 

средњевековна држава а крећу да се формирају и насеља која постоје и данас. Тако се 

рецимо Нови Пазар помиње још средином XV века. 

 

Рашка је општинско насеље у Рашком округу, у близини већег града, Новог Пазара. За 

време владавине династије Немањића ово је био назив за српску жупу одакле се касније 

ширила српска држава. Општина Рашка данас има 24.680 становника, углавном Срба а 

демографска кретања показују да је број становника у опадању. Од привреде у општини је 

развијена пољопривреда,  нарочито сточарство и ратарство као и индустрија.  

 

Краљево је град који се налази близу ушћа Ибра у Западну Мораву и представља центар 

Рашког округа. Стари назив му је Карановац а кратко време је носио и назив Ранковићево. 

Данашњи назив граду дао је краљ Милан Обреновић. Од Београда је удаљен 170 km а 

карактерише га изузетан саобраћајни положај јер се налази у централном делу наше земље 

и на месту укрштања важних домаћих али и међународних путева. Општина Краљево 

данас има 124.554 становника и етнички је хомогено подручје са највећим процентом 

српског становништва. У Краљеву је 1882. године отворена Ратарска школа, најстарија 
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пољопривредна школа у Србији. Развија се у важан индустријски град између два светска 

рата, а данас има велики број основних и средњих школа, библиотека, књижевни клуб али 

је такође и град са дугом и богатом спортском традицијом.   

 

Косовска Митровица је градско насеље и центар истоимене општине северног дела 

Косова и Метохије. Налази се на северном ободу косовске котлине и удаљена је од 

Приштине мање од 40 km. Смештена је између Копаоника, Рогозне и Суве планине. 

Налази се у близини Ибарске магистрале и железничке пруге Београд – Краљево – 

Косовска Митровица – Косово Поље. Познато је као рударско насеље. Град је 

урбанистички и комунално добро опремљен, а према попису из 2011. године читава 

општина има 71.909 становника, мада је доста српског становништва бојкотовало овај 

попис па се сматра да је број становника већи. Што се етничког састава становништва 

тиче, доста је хетерогено подручје: у северном делу живе Срби, а у јужном Албанци. У 

граду се налази велики број школа, библиотека, одељење приштинског Универзитета, а 

такође ради и велики број предузећа која запошљавају велики број радника не само из 

Митровице већ и из околине.  

 
Слика бр.5 – Градски трг у Новом Пазару           Слика бр. 6 – Панорама Косовске Митровице 

 
     Извор: http://sandzakpress.net/                                        Извор: http://www.panacomp.net/ 

 

 

http://sandzakpress.net/
http://www.panacomp.net/
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Нови Пазар је градско насеље смештено у истоименој котлини, припада рашком округу. 

Од Београда је удаљен око 280 km. Према попису из 2011. године шире подручје града 

тачније општину насељава 92.776 становника. Етнички састав становништва је доста 

хетероген: Бошњаци, Срби, Роми и др. Смештен је на странама Људске реке и Јошанице, 

обе су притоке реке Рашке. „ Урбанистичким  планом обједињује више мањих делова који 

су распоређени око узвишења са Старим Градом: Чаршија, Подхамам, Град, Тесна 

Чаршија, Луг, Поток Мала и др“ (Стаменковић, 2002).  

 

Убраја се у старе српске градове а карактерише га оријентална архитектура. Помиње се да 

је у XVI веку био највећи град између Дубровника и Ниша (Марковић, 1966). Оснивачем 

града сматра се Гази Иса-бег Исаковић, али према новим истраживањима насеље је већ 

постојало и пре доласка турака. Град је смештен у богатом културно – историјском 

окружењу а и он сам има велики број споменика из различитих временских периода. 

Данас је Нови Пазар између осталог и универзитетски град са 2 универзитета и по 7 

основних и средњих школа, а у њему се налази и једина медреса (исламска средња школа) 

у Србији. И статистика иде у прилог овом граду,  Нови Пазар је најмлађи град у Европи са 

просечном старошћу од 33, 2 године.  
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4. АНТРОПОГЕНИ ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ 
 

 

4.1. Манастири као туристичка вредност 
 

 

„Ибар је као и Западна Морава, колевка најзначајнијег културно – историјског наслеђа 

српског народа “(Јовичић,2009).  Када се посматра у континуитету са долином Рашке ово 

је простор од изузетног туристичког значаја с обзиром на то да се на овако малом 

простору налази велики број културно – историјских споменика али такође и сакралних 

споменика како православне тако и исламске вероисповести. О вредности културног 

наслеђа овог краја довољно говори податак да се овде налазе и споменици који су уписани 

на UNESCO-ву листу Светске културне баштине. Неки од најважнијих сакралних 

споменика православне и исламске вероисповести биће наведени у даљем тексту. 

 

Црна Река је манастир који се налази на падинама Мокре горе у близини места Рибариће 

тј. на тромеђи између Новог Пазара, Косовске Митровице и Рожаја. Манастир је тешко 

приступачан јер се налази на самој литици на левој обали речице Црна Река по којој је и 

добио назив. Иако се не зна тачан датум градње манастира познато је да је он обновљен у 

XVI веку. 

 

Манастир Бањска налази се код Косовске Митровице у истоименом месту које је 

познато и као бања. Манастир је подигнут у периоду од четири године, између 1312. и 

1316. године и представља задужбину краља Милутина. У овом манастиру су се налазиле 

Милутинове мошти па се ова црква која је представљала гробницу по томе  и разликује од 

осталих Милутинових задужбина. Доста је страдао за време турско – аустријског рата а 

рестаурација је започета 1938. године. Када обнова буде завршена Милутинове мошти ће 

бити враћене из Софије где се данас налазе. Најважнији украс  је Богородица са Христом  

(Милеуснић, 2002). Познат је и по томе што су фреске рађене на златној подлози.  

 

 



31 
 

 
Слика бр.7 – Манастир Сопоћани 

Манастир Сопоћани који је заједно са старим  

градом Расом уврштен у објекте светске културне 

баштине налази се под заштитом UNESCO-а. 

Манастир се налази на 15 km од Новог Пазара. 

Црква коју је подигао краљ Урош Први 1260. 

године  посвећена је Светој Тројици. У цркви се 

налазе мошти краља Уроша Првог, његове мајке и 

архиепископа Јоаникија. Фреске из овог 

манастира које датирају још из XIII века спадају у 

најважнија сликарска остварења средњевековног 

фрескосликарства у Европи.  

 
    Аутор фотографије: Александра Филиповић 

Слика бр. 8 – Манастир Студеница 

 

 Задужбина Стефана Немање - манастир 

Студеница налази се у близини места Ушће на 

Ибру. Потиче из XII века, тачније сматра се да 

је подигнут 1190. године а посвећен је 

Богородици. У манастиру се и данас чувају 

мошти Стефана Немање који је након тога што 

се замонашио добио име свети Симеон, затим 

ту је сахрањена и његова супруга Ана и синови 

Стефан и Вукан. И овај манастир се налази на 

UNESCO- вој листи светске културне баштине 

од 1986. године.  

 
Извор: https://www.facebook.com/339198689429762/photos/ 

 

https://www.facebook.com/339198689429762/photos/
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Петрова црква потиче из IX века и представља најстарији споменик српског сакралног 

градитељства. Ова црква је уједно и једина преостала црква пренемањићке Србије. Црква 

је најпознатија по саборима: на једном од сабора су осуђени богумили а на другом је 

Стефан Немања предао престо сину Стефану Првовенчаном. Ова црква се такође налази 

на UNESKO- вој листи светске културне баштине а налази се на улазу у Нови Пазар.  

 

На левој обали Ибра недалеко од Рашке налази се и црква Кончул. Црква потиче из XII 

века а сматра се да је задужбина Стефана Немање. Црква је позната и под називом 

Никољача, а 70 - их година прошлог века у цркви су вршена археолошка испитивања.   

 

Манастир Ђурђеви Ступови налази се на узвишењу око 4 km северозападно од Новог 

Пазара изнад река Рашке и Дежеве. Манастир је посвећен Светом Ђорђу, а његов оснивач 

је Стефан Немања. Подигнут је 1168. године. Манастирску цркву је доградио краљ 

Драгутин и у овој цркви се и налазе његове мошти. Већина фресака из манастира је слабо 

очувана пре свега због вишегодишњих напада Турске војске у периоду од XV до XVIII 

века. 

 

На свега 12 km од пута Краљево – Рашка налази се женски манастир Градац. Манастир је 

задужбина краљице Јелене Анжујске, супруге краља Уроша I и припада рашкој 

градитељској школи а данас су у њему слабо очуване фреске из периода градње.  

 

Стара и Нова Павлица  су манастири који се налазе у месту Павлица, на заравни изнад 

Ибра. Нова Павлица се налази у непосредној близини тврђаве Брвеник. За Стару 

Павлицу се не зна тачан датум градње али се сматра да потиче из преднемањићког 

периода и једина је сачувана црква из тог времена, поред Петрове цркве. Нову Павлицу 

су подигли крајем XIV века браћа Мусићи, сестрићи кнеза Лазара. Самим тим што је овај 

манастир доста млађи од осталих у долини Ибра, он је сврстан у моравски стил градње. 

 

У близини манастира Студеница налази се манастир Придворица, у истоименом селу. 

Манастирска црква посвећена је Преображењу Господњем. Ктитор манастира није познат, 
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мада се сматра да потиче из XII века па се приписује Немањићима, највише због изгледа 

који упућује на рашку градитељску школу. 
                                                                                                     Слика бр.9  – Манастир Жича 

 
Манастир Жича представља средиште Српске 

Православне цркве. Манастир потиче из XIII века а 

ктитор манастира је Стефан Првовенчани. Према 

писањима неких биографа градња манастира је 

почела 1206. године, када је Свети Сава дошао са 

Свете Горе. Године 1219. проглашена је 

аутокефалност Српске православне цркве и Жича 

постаје прво седиште Српске архиепископије. 

Занимљиво је то да се манастир налази на 

подједнакој удаљености од византијског Цариграда 

и латинског Рима. Ово је иначе женски манастир 

где већ више деценија постоји иконописачка 

школа. 
Аутор фотографије: Александра Филиповић  

Слика бр.10 – Алтун Алем џамија 
 

Алтун – алем џамија налази се у Новом Пазару 

а потиче из XVI  века. У преводу реч алтун алем 

значи драги камен. Џамију је подигао 

Муслихедин Абдул Гани. Посебну амбијенталну 

целину представља градска тврђава са Старом 

чаршијом и комплакс око џамије. Иначе ова 

џамија се сматра најлепшом грађевином исламске 

архитектуре у Србији. 

 

 

 
       Извор: http://www.srbija.travel/ 

 

http://www.srbija.travel/
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Лејлек џамија представља једну од најраније помињаних џамија у Новом Пазару. Џамија 

се налази у насељу Ћуковац а назив је добила према лејлеку што у преводу са турског 

језика значи рода, птица која се међу муслиманима сматра скоро светом. Сматра се да 

џамија потиче још из XV века а према предању на том месту је најпре постојала црква а 

када је на њу слетела рода која се клањала то је био знак да је треба претворити у џамију. 

Међутим, ово никада није потврђено а према документима право име џамије је Ахмед - 

бегова џамија. 

 

Бор џамија односно Хаџи – Хуремова џамија једина је новопазарска џамија на којој 

постоји натпис о времену њеног настанка а то је средином XVI века. Према предању Хаџи 

– Хурем је подигао џамију у Новом Пазару, а његов брат је подигао хамам у близини, 

тачније у данашњој Новопазарској бањи. У оквиру џамије се налази и турбе – гробница у 

којој је сахрањен Хаџи – Хурем. 

 
 
 

4.2. Тврђаве 
 
 

 
Србија је земља са богатом и бурном историјом о чему сведоче бројне тврђаве из 

различитих периода историје. Због свог транзитног положаја на Балкану често је била 

мета освајача па су тако данас очувани бројни споменици који су најбољи сведоци 

времена која су за нама. Обзиром на то да је прва српска средњевековна држава основана 

у долини Ибра, управо овде се и налазе неке од најстаријих и најзначајнијих тврђава. 

Већина тврђава је претрпела ратна разарања јер им је првобитна функција била 

одбрамбена али је на њих траг оставило и време које незаустављиво тече.  

 

Стари град Рас представља прву престоницу немањићке Рашке државе. Налази се на 8 km   

западно од Новог Пазара. Утврђење некадашњег града налази се на локалитету Градина 

изнад Пазаришта. У доба владавине династије Немањића, Рас је био верски центар 

тадашње Србије. 
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Слика бр. 11 – Стари град Рас 

Извор: http://mondo.rs/ 

 

„У комплексу старог Раса уочавају се три археолошки сасвим дефинисана локалитета: 

утврђење на Градини, пећина са манастиром Св. Арханђела испод утврђења и насеље 

Пазариште ( Трговиште ) са урбанизованом структуром грађевина на чијој се периферији 

налази једнобродна црква, вероватно из XII или XIII в“ (Јанићијевић, 2005). 

 

Рас је током времена померањем средишта и ширењем српске државе губио свој значај, 

али је и до данас остао важан археолошки локалитет који чува многе тајне српске 

историје. 

 

Брвеник  представља средњевековни град чији остаци се налазе на ушћу реке Брвенице у 

Ибар. Град се налази на високом брду а у наслеђе су га добили браћа Мусићи – Стефан и 

Лазар, који су у близини изградили цркву Нову Павлицу. Град је био опасан зидинама и на 

улазу се налазила осматрачница.  

 

Звечан је средњевековно утврђење у истоименом месту, недалеко од Косовске 

Митровице. Тврђава се издиже изнад Ибра на 800 m надморске висине на угашеној 

вулканској купи. За време настанка се узима XI век, мада се сматра да је постојао и много 

раније. На тврђави се налазио и немањићки двор а данас је Звечан проглашен спомеником 

културе од изузетног значаја.(https://sr.wikipedia.org/sr ) 

http://mondo.rs/
https://sr.wikipedia.org/sr
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Јелач град налази се на планини Рогозни и то на једном од њених највиших врхова, јужно 

од Новог Пазара. Сматра се да је овај средњевековни град имао важну стратешку улогу у 

борбама Рашке са Византијом а везује се за краља Драгутина који је овде имао свој летњи 

дворац. Према неким записима краљ Драгутин је овде ловећи дивљач поломио ногу и баш 

у Јелач граду предао престо свом брату Милутину. Град је био опасан зидинама што 

потврђује да је имао пре свега одбрамбену функцију. 

 
Слика бр.12 – Средњевековна тврђава Маглич  

Маглич је средњевековни град који се 

налази у близини Краљева. Носи још и 

назив Јеринин град. Налази се на брду које 

је са три стране окружено реком Ибар. 

Сматра се да је пре свега служио за 

заштиту манастира Жича и Студеница али 

и за одбрану Рашке државе од продора са 

севера. Спада у споменике културе од 

изузетног значаја у Републици Србији. У 

граду се налазе остаци цркве посвећене 

светом Георгију, заштитнику ратника.                                 Извор: http://www.tt-group.net/ 

 

 

4.3. Споменици културе 
 

 

Главни мотиви посете неког града јесу културно – историјски споменици које има свако 

веће градско насеље. Градови су се развијали кроз векове и за њима су остали бројни 

споменици који  на неки начин осликавају историју али и „дух“ самог тог града.  

 

Народни музеј у Краљеву основан је 1950. године међутим, сталну поставку из своје 

уметничке и историјске збирке добио је тек 2008. године. Данас се зграда музеја налази на 

http://www.tt-group.net/
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листи заштићених непоктретних културних добара града Краљева као – споменик културе 

од великог значаја. 

 

Једна од најстаријих грађевина у Краљеву јесте Аџића кућа која се налази у центру града. 

И ова кућа је уписана на листу непокретних културних добара града. 

 
Слика бр.13 – Најстарија кућа у Краљеву           Слика бр.14 – Трг српских ратника у Краљеву 

 
Извор:https://www.google.rs/search?q=adzica+kuca    Извор: https://www.google.rs/search?q 

 

На централном тргу у Краљеву налази се Споменик српском војнику у част војницима  

који су погинули у I Светском рату. На врху споменика налази се фигура српског војника 

која је постављена на камен који запљускује море, док се на северној страни камена 

налази српски грб. Овај трг се и назива Трг српских ратника. 

 

Спомен парк Краљево настао је у спомен на 6.000 жртава које су изгубиле живот за 

време II Светског рата на територији овог града. Овај догађај из 1941. године познат је и 

под називом масакр у Краљеву. Спомен парк се простире на 12 ha површине.  

 

Усамљени споменик Ибарским јунацима из периода 1912. – 1918. године налази се у 

ибарској клисури на половини пута Краљево – Рашка. На стени из које је изникао црни 

бор, налази се исклесан српски војник са пушком. Споменик је подигнут 1930. године а 

данас је у лошем стању и потребна му је рестаурација.  

 

https://www.google.rs/search?q=adzica+kuca
https://www.google.rs/search?q
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Нови Пазар је препознатљив по градској тврђави из XV века са Кулом мотриљом, 

такозваном „старом извидницом“ коју је изградио сам оснивач овог града Иса - бег 

Исаковић. У XVIII и XIX веку је кула добила изглед који се одржао и до данас.  
 

      Слика бр.15 – Кула мотриља                      Слика бр. 16 – Хамам Иса- бега Исаковића 

 
Извор:https://www.google.rs/search?q=kulа            Извор: https://www.google.rs/search?q 

Хамам (купатило) је још један поклон Иса – бега Исаковића Новом Пазару. Хамам такође 

потиче из XV века а био је двојне намене: хамам су истовремено могли да користе и 

мушкарци и жене. Такво купатило је у то време постојало само још у Скопљу.  Данас је 

ово здање мало запуштено. 

 

На главном градском тргу који носи назив Трг Иса – бега Исаковића, налази се између 

осталог шадрван – чесма слична оној у Сарајеву. Управо одатле почиње пешачка зона. 

 

Музеј „Рас“ основан је 1953. године. Музејску поствку чине колекције из сфере 

археологије, историје и уметности. Музеј је од оснивања носио различите називе а 

данашњи назив носи од 1987. године. Музеј је на основу одлуке Владе Републике Србије 

проглашен институцијом од националног значаја. 

 

На тргу се такође налази и Амир – агин Хан који потиче из XVII века. После II Светског 

рата ова грађевина је национализована да би 2012. године ипак припала наследницима, 

породици Мурезић. Хан карактерише турски стил градње, а данас се користи као 

угоститељски објекат. Спада у споменике културе од великог значаја. 

https://www.google.rs/search?q=kulа
https://www.google.rs/search?q
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Слика бр.17 – Споменик рударима из НОБ-а 

На узвишењу изнад Косовске Митровице 

налази се споменик рударима јунацима из 

НОБ-а. Подигнут је 1973. године у част 

партизанима српске и албанске националности 

који су се борили за ослобођење Југославије у 

II Светском рату. Висок је 19 m и дело је 

архитекте Богдана Богдановића. 

 

 
                                                                                   Извор: http://www.panoramio.com/ 

 

Црква Светог Димитрија у Косовској Митровици изграђена је 2005. године након 

немилих догађаја који су се дешавали у јужној српској покрајни када је Косовска 

Митровица подељена на северну и јужну, па је српско становништво остало без верског 

места (црква Светог Саве налази се у јужном делу Митровице и недоступна је Србима). 
 

Слика бр.18 –Црква Св. Димитрија у Косовској Митровици 

 
Извор: https://www.facebook.com/%C4%8Carolije-Republike-Srbije-339198689429762/ 

 

У Јошаничкој Бањи се налази споменик Милунки Савић, жени борцу, народном хероју 

из I Светског рата. Ова жена храброг срца једина је жена на свету која је одликована 

француским Ратним крстом са златном палмом, па је названа српском Јованком 

http://www.panoramio.com/
https://www.facebook.com/%C4%8Carolije-Republike-Srbije-339198689429762/
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Орлеанком. Грађани Јошаничке Бање су јој се одужили спомеником у њену част 

(http://josanickabanja.rs/2013/09/).  

 

Панчићев маузолеј налази се на 2017 m надморске висине, тачније на највишем врху 

Копаоника који управо и носи назив по овом чувеном ботаничару. Иако по пореклу Хрват, 

Јосиф Панчић по завршетку медицинских студија у Бечу долази у Србију где остаје до 

краја свог живота. Посвећује се упознавању природе Србије и том приликом открива 

велики број биљних врста које данас носе његово име. Обишао је доста планина у нашој 

земљи али на Копаоник се враћао чак 16 пута. По својој великој жељи сахрањен је на 

највишој тачки Копаоника која по њему носи назив Панчићев врх, у ковчегу од Панчићеве 

оморике, ендемита кога је управо он открио. 

 
Слика бр. 19 – Панчићев маузолеј на Копаонику 

 

 
Извор: http://staro.skijanje.rs/Ski_Centri/Kopaonik/pancic.htm 

 

Поред наведених најзначајнијих споменика културе на Ибру, али и околини постоји још 

много тога што није поменуто. Овде се пре свега мисли на старе школе које су данас 

углавном претворене у музеје или су очуване у првобитном облику, затим библиотеке са 

богатим збиркама књига, галерије и споменике историјским личностима које представљају 

праве амбијенталне вредности наведених места и које заиста вреди обићи.  

 

http://staro.skijanje.rs/Ski_Centri/Kopaonik/pancic.htm
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5. ОБЛИЦИ ТУРИЗМА 

 
 
 
Различити туристички мотиви иницирају различите врсте туристичких кретања. Док је у 

прошлом веку најзаступљенији вид туризма био приморски туризам, данас све већи значај 

и веће учешће у туристичким кретањима имају континентални облици туризма и то пре 

свега културни туризам. У долини реке Ибар и њених притока туристичка понуда је 

комплексна јер на релативно малом простору Србије имамо велики број туристичких 

атрактивности па су самим тим и облици туризма на овом простору разноврсни. 

 

 

5.1. Планински туризам 
 

 

Ово је најважнији вид континенталног туризма, не само у Србији већ и у свету а његов 

значај у нашој земљи је утолико већи јер Србија нема излаз на море. Копаоник, наша 

најпосећенија планина налази се у непосредној близини Ибра и у том погледу употпуњује 

укупну понуду ибарског краја. На Копаонику се јављају две различите сезоне: летња и 

зимска а свака омогућава посетиоцима упражњавање различитих активности. На планини  

су уређене стазе за пешачење, вожњу бицикла, жичаре, ски стазе... Поред тога добра 

саобраћајна повезаност са главним туристичким дисперзивама, изграђеност саобраћајне 

инфраструктуре и близина других мотива доприноси томе да Копаоник из године у годину 

буде све посећенији. 

 

Од осталих планина које окружују реку Ибар, већи туристички значај има још Голија. 

Планина позната по очуваним шумама и биодиверзитету уопште, затим по ледничким 

језерима, али и великом број манастира у окружењу. Све то заједно са четворомесечним 

трајањем снежног покривача и на Копаонику и на Голији ствара примамљиву туристичку 

понуду за љубитеље природе. 
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5.2. Бањски туризам 
 

 

Као што је већ раније у раду речено, Србију незванично називају „ Републиком бања“.  У 

сливном подручју реке Ибар смештене су 6 афирмисане бање у којима се остварује 

туристички промет али и велики број још увек недовољно истражених минералних извора. 

Неки од њих су: Одмење у близини Краљева, Мурска вода, Дежева  и Луково у околини 

Новог Пазара, затим Горњи Градац и Рудница код Рашке и др. (Група аутора, 2007) 

 

Већ претходно наведене бање које се посећују имају различите природне погодности за 

лечење и опоравак али и просторне предиспозиције за развој туризма. Рецимо, 

Богутовачка и Јошаничка Бања имају изузетан туристички положај, јер ибарски правац 

пресеца различите просторе. Матарушка Бања се налази у близини Краљева па су због 

тога ове бање и посећеније од Новопазарске, Рајчиновића Бање и Бањске иако по 

природним вредностима ове бање не заостају. 

 

 

5.3 Језерски туризам 
 

 

Језерски туризам је такође значајан облик туризма али у нашој земљи језера углавном 

имају велики хидроенергетски а мањи туристички значај. Обзиром на то да им туристичка 

функција није примарна углавном су комплементарног карактера. У долини реке Ибар 

нема природних језера али су изграђене вештачке акумулације за различите потребе па 

између осталог и за потребе туризма, мада туристички промет који се остварује није на 

завидном нивоу. Највећи значај од свих ових језера има језеро Газиводе на коме може да 

се одвија купалишни, наутички, спортско - рекреативни туризам, али за сада је језеро 

недовољно валоризовано и слабо посећено. 
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5.4. Сеоски ( рурални ) туризам 
 

 

Све већи степен урбанизације и загађености у градовима наметнуо је потребу за новим 

видом туристичких кретања, одмору у сеоској незагађеној средини. Сеоски туризам у 

нашој земљи има добру основу за развој јер постоји велики број пре свега планинских 

места која су слабо насељена, па је самим тим животна средина доста очувана и без 

утицаја човека. И поред великих могућности за развој овог вида туризма у Србији је он 

још увек на скромном нивоу. 

 

Сеоска домаћинства која се баве пружањем туристичких услуга туристима углавном се 

налазе у централној Србији. У општини Краљево регистрована су домаћинства која 

располажу смештајем у традиционалним сеоским кућама. Једна од првих планина на којој 

су мештани почели да се баве сеоским туризмом јесте Голија. Туристички промет 

остварују места Међуречје, Кушићи, Дајићко Село и мотел „Голијска река“ који има и 

добре скијашке терене (Боснић и сарадници, 2010).  

 

 

5.5.  Верски туризам 
 

 

Под овим обликом туризма могле би се подвести групне посете манастирима или црквама. 

Да је верски туризам све заступљенији показује чиљеница да се из године у годину све 

више повећава број ходочасника широм света. Такође, међу њима је и велики број људи 

који сакралне објекте посматрају са културно – историјског или архитектонског аспекта, 

тј. они који желе културно обогаћивање.  

 

У том смислу, долина Ибра има богату туристичку понуду. Као што је већ напред речено, 

у сливном подручју ове реке налази се права ризница цркава, манастира и џамија из 

различитих периода развоја наше земље. Међутим, и поред велике важности и 

атрактивности ови туристички мотиви у нашој земљи нису валоризовани у довољној мери, 

па би им у будућности требало посветити већу пажњу.  
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5.6. Културни туризам 
 

 

Ова врста туризма подразумева посете културно – историјских споменика и знаменитости 

попут позоришта и галерија и углавном се везују за посете градовима. Карактерише их 

краћи боравак и дужи радијус кретања обзиром на то да се посећује већи број 

знаменитости. Већи градови у долини Ибра, Краљево, Нови Пазар и Косовска Митровица 

имају богат културно – историјски садржај који је у недовољној мери презентован на 

туристичком тржишту. 

 

 

5.7. Манифестациони туризам 
 

 

Манифестације представљају догађаје које за циљ имају презентовање одређених 

туристичких вредности или производа. Постоји пуно подела самих манифестација а неке 

од тих врста се одвијају управо у долини Ибра. Свакако најпознатија манифестација јесте 

„ Весели спуст“ која се одржава на потезу Маглич – Краљево у јулу и привлачи 

љубитеље рафтинга и оне који воле вожњу чамцима по брзацима и слаповима, затим 

Жички духовни сабор, „Дани Јелене Анжујске“ који се одржавају у њеној задужбини 

манастиру Градац, „Дани меда у Краљеву“ ( септембар ), ауто – мото трке на Берановцу 

код Краљева, музички фестивал „Стари град“ у Новом Пазару,„ Ноћ Музеја – стари 

занати“ такође у Новом Пазару, рашке духовне свечаности – на манифестацији се од 

2000. године додељује награда „Стефан Првовенчани“ за изузетан допринос српској 

култури, регата „ Тврђава“ на Ибру у општини Рашка, „Нарцисима у походе“ који се се 

одржава у мају на планини Столови, „Дани јоргована“ такође у Краљеву, „Јаворски 

сабор двојничара“ на Голији у коме се чују традиционални инструменти, „ сабор ловаца“ 

на Голији у фебруару, Краљевачко културно лето, „Пасуљијада – Сребрни казан“, 

„Дани боровнице“ такмичење у брању и спремању прозвода од боровнице и „Дани 

вргања“ обе на Копаонику, међународна ликовна колонија „ Студеница“ и многе друге. 
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Посебно је значајна манифестација „Дани крањице Јелене“ која се сваке године у мају 

месецу одржава у Краљеву у знак сећања на краљицу Јелену Анжујску, супругу краља 

Уроша I која је била јако цењена у народу. И сама клисура у доњем току реке Ибар назива 

се „Долина јоргована“ по томе што је краљ Урош I наредио да се дуж целе клисуре засаде 

стабла јоргована како би Јелену подсећали на родну Провансу.  

 

 

5.8. Спортско – рекреативни туризам 
 

 

За љубитеље спорта и рекреације река Ибар и њено окружење престављају прави рај. Што 

се саме реке тиче ту је све популарнији рафтинг по брзацима и слаповима у клисури Ибра 

за оне најискусније али и сплаварење од Маглича па све до Краљева. За оне који воле 

риболов Ибар је прави избор. 

 

И планине Копаоник и Голија пружају различите могућности и видове рекреације. На 

Копаонику има преко 50 km уређених алпских скијашких стаза за љубитеље скијања, а 

такође постоје и стазе за слалом и велеслалом. Али, ова планина нуде различите 

активности и ван зимске сезоне. На Копаонику постоје школе јахања, тениса, кошарке а 

организују се и пешачке и планинарске туре. Голија такође и поред тога што још увек није 

туристички развијена планина нуди различите видове рекреације за своје посетиоце. 

Постоји обележена „Стаза здравља“ која води до највишег врха Голије а места у којима 

има смештајних капацитета поседују и терене за фудбал, одбојку, рукомет. На Голији 

постоје и богата ловишта али и много лековитог биља и дивљих јестивих плодова. 

 

 

5.9. Градски туризам 
 

  

Градски туризам узима највеће учешће међу свим осталим облицима туризма у нашој 

земљи. То се пре свега објашњава транзитним положајем који Србија има на Балканском 

полуострву. Свакако највећу пажњу привлачи Београд као главни град али такоће и 
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градови који се налазе на важним комуникативним правцима као што је Краљево. Чак 70% 

иностраних туриста у нашој земљи посећује наше градове. 

 

Посете градовима се углавном везују за културне мотиве који се брже исцрпљују од 

рекреативних потреба тако да ову врсту туризма карактерише краће задржавање туриста. 

Оно што се може сматрати туристичким мотивом неког града су нарочито стара утврђења, 

амбијентални делови града у којима је очуван дух прошлих времена, живот и дело важних 

историјских личности, посете галеријама, представама али и велики број различитих  

манифестација које се одржавају током читаве године.  

 

 

5.10. Излетнички туризам 
 

 

Овај вид туризма се јавља углавном као комплементарни што значи да не може 

самостално деловати на туристичком тржишту. Најчешће служи као допуна неком од 

претходних видова туризма. Овакви излети су једнодневни и служе као допуна туристичке 

понуде на поменутој локацији. У овој регији постоји више излетничких места које 

посећују туристи из околних градова али неретко долазе и из удаљенијих градова Србије 

али и из иностранства. 

 

На пример, код посете планини Копаоник организују се излети до оближњих манастира, 

посете винаријама у близини или излети у природи где се упражњавају различите 

активности попут брања лековитог биља или гљива. 

 

 

5.11. Еко туризам 
 

 

Дефиниција еко туризма гласи: „ Еко туризам представља еколошки одговорно путовање 

и посету релативно очуваним подручјима ради уживања у природи и пратећим културним 

објектима и збивањима“(Кићовић и сарадници, 2012). Прва асоцијација на ову дефиницију 
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јесте планина Голија. Ово је планина са можда највећим екотуристчким потенцијалом у 

целој Србији. Највећи екотуристички потенцијал имају највиши врхови Голије где се 

налази велики број заштићених природних добара. Такође и делови Копаоника који су 

проглашени Националним парком одликују се великим бројем естетско – куриозитетних 

атрибута. 

 

 

5.12. Конгресни туризам 
 

 

Ово је вид туризма који се релативно скоро развио у свету и код нас. Сматра се обликом 

манифестационог туризма. Организовани развој конгресног туризма у Србији почиње 

1977. године а најважнији центри су Београд, Нови Сад, Ниш, Врњачка Бања и Копаоник. 

Овај вид туризма постаје све значајнији највише због велике потрошње коју остварују 

учесници оваквих кретања. У долини Ибра постоје могућности за развој конгресног 

туризма нарочито у већим градовима и на Копаонику. Управо се на Копаонику налазе  

најбоље опремљени хотели који располажу и великим конгресним дворанама па је тако 

омогућено да туристичка сезона траје током целе године јер овакви скупови немају 

сезонски карактер. Учесници конгреса често  посећују и атрактивне туристичке атрибуте у 

окружењу.  
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6. ТУРИСТИЧКА ПОНУДА  
 

 
 
Туристичку понуду чине: мотиви, смештај, пратећи капацитети и услуге, саобраћај и 

остала инфраструктура. У наставку следи преглед најпознатијих смештајних објеката у 

местима у којима се остварује туристички промет у Ибарском крају. 

 

Туристичка понуда данас је јако хетерогена и прилагођена свим типовима потрошача, па 

се поред хотела данас на туристичком тржишту налазе и мотели, хостели, апартмани, 

виле. Највећи број смештајних објеката у Ибарском крају налази се на Копаонику, нашем 

најпосећенијем зимском туристичком центру. 
Слика бр.19  –„ Grand & SPA“  

„ Hotel Grand & SPA****“ један је од 

најлуксузнијих хотела на Копаонику. Налази се на 

1770 m надморске висине и обједињује различите 

садржаје: одмор, wellness & spa центар али и 

модерно опремљене сале за одржавање конгреса, 

семинара и манифестација. Укупни капацитет овог 

хотела је 165 соба. Хотел располаже и спортским 

садржајима, дечијом играоницом и рестораном. 
Слика бр.20  – Хотел „Angella“                                       Извор: http://www.tckopaonik.com/ 

 

Још један хотел са 4 звездице јесте „ Hotel 

Angella****“  који се налази на пар метара од ски 

стазе. Хотел је модерно опремљен и располаже са 

130 луксузно опремљених соба. И у овом хотелу 

се налази конгресна сала на чак пет нивоа у којој 

се сваке године одржавају семинари и конгреси.  

 

 
           Извор: http://sab.travel 

http://www.tckopaonik.com/
http://sab.travel/
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Обзиром да на Копаонику постоји више локација на којима се налазе смештајни објекти а 

укупан број смештајних објеката је 75, у наредној табели биће приказани само неки од 

објеката у којима се остварује туристички промет, а који су од стране гостију добили 

највише оцене. 
Табела бр.6– Најбоље оцењени смештајни објекти на Копаонику 

Назив објекта Локација Тип смештаја Број смештајних 

јединица 

Junior*** Брзеће Хотел 12 соба, 2 апартмана 

D&M Викенд насеље 
Треска 

Вила 4 апартмана 

Andrejić Копаоник Апартман Студио са балконом 

Milmari Resort*** Копаоник Хотел 20 кревета, 6 соба 

Kraljevi Čardaci*** Копаоник Хотел 16 кревета, 5 соба 

Višnja 

Apartment*** 

Копаоник Апартман Студио за 5 особа 

Apart Hotel & Spa 

Zoned 

Копаоник Апарт хотел 54собе,  
председнички 

апартман 
Trag*** Копаоник Вила Студио, 4 апартмана 

Srebrna lisica*** Суво рудиште Хотел 43 кревета 

Srebrnac** Копаоник Хотел 60 кревета 

Извор: http://www.booking.com/searchresults.sr.html?sid=430c4cbc0a73e74edfeba4463547f68 

 

И град Краљево располаже већим бројем хотела различитих категорија и на различитим 

локацијама. Поред хотела у граду се налази и велики број пансиона, апартмана, мотела и 

хостела. Због положаја у средишту наше земље, Краљево има транзитни положај па су 

смештајни капацитети добро попуњени током године, а уколико би се побољшала 

пропаганда, у будућности би туристички промет могао бити и већи.  

 

„Hotel Turist****“ налази се у Краљеву на Тргу српских ратника и спада у најлуксузније 

хотеле у овом граду. Има 72 собе а гостима овог хотела на располагању су и паркинг, 
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башта, ресторан, бар, мењачница и бесплатан Wi – Fi како у собама тако и у осталим 

просторијама хотела.  

 
Слика бр.21 – Хотел „ Turist “ у Краљеву 

 
Извор: http://www.hotel-turist.net/home/ 

 

Слика бр.22 – Хотел „ Botika “ 

„Hotel Botika****“ још један луксузан хотел у 

Краљеву, располаже са 29 соба. Додатни 

садржаји у хотелу су рум сервис, паркинг, бар, 

спа центар, сауна, масаже, могућност 

изнајмљивања аутомобила. 

 

Поред наведених хотела у овом граду се налазе 

и следећи туристички објекти: „Crystal 

Hotel****“,  „Hotel Royal***“, „Hotel 

Belvedere**“ затим апартман, „Saint Paul 

Accommodation“ и још велики број мотела и хостела. Од пратећих садржаја намењених 

туристима издваја се велики број кафана, ресторана и кафића а у близини Краљева предах 

и уживање могући су у Етно кући „Оаза мира“ у селу Лопатница, затим кафани „код 

Мира“ у Богутовцу. 

 

„Hotel Vrbak**“ у Новом Пазару је најпознатији хотел у овом граду јер се налази на 

главном градском тргу на самој реци Рашки. Хотел располаже са 30 соба, једнокреветних 

http://www.hotel-turist.net/home/
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и двокреветних, а поседује и конференцијску салу и апартмане. Свака соба има TV и 

интернет а гостима је на располагању и паркинг хотела. 

 
Слика бр.23 – Хотел „ Vrbak “ у Новом Пазару 

 
Аутор фотографије: Александра Филиповић 

 
Слика бр. 24 – Хотел „OXA“ Нови Пазар  

„ Hotel OXA***“ удаљен је око 5 km од 

центра Новог Пазара. Хотел располаже са 39 

модерно опремљених смештајних јединица. 

Собе су двокреветне и трокреветне, модерно 

опремљене и климатизоване. У понуди хотела 

је и бар и ресторан са локалним али и 

интернационалним јелима. У свакој соби 

налази се мини – бар, а паркинг хотела је 

бесплатан. 

 
                                                                                                         Извор: http://www.hoteloxa.com/ 

 

У Новом Пазару се такође налазе и „ Atlas Imperial Hotel“, „ Hotel TadzND“, мотел 

„Jagnjilo“ на пола пута Нови Пазар – Рашка, затим мотел „KM Dvori“ у близини Рашке, 

пансион „ B&B Kosovo“, а велики је и број кафића, ресторана и посластичара у самом 

http://www.hoteloxa.com/
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граду. Међутим, и поред добре материјалне базе за развој туризма туристички промет 

ипак није на завидном нивоу ако се овај велики град упореди са другим градовима исте 

величине у Србији.  

 

Хотел „ Termal***“ смештен је у Матарушкој бањи. Хотел има стандардни део у коме се 

налазе 105 собе и LUX део са 16 соба. Располаже и салама за конгресни туризам. У оквиру 

цене која се плаћа за смештај у хотелу укључен је и бањски лист и терапије које прописује 

лекар. 
         Слика бр. 25 – Хотел „Termal“                            Слика бр. 26 –Хотел „Mineral“  

 
       Извор:http://www.seloturizam.com/                       Извор:http://www.seloturizam.com/ 

 

Хотел „ Mineral**“ у Богутовачкој бањи располазе са 208 лежаја у 100 двокреветних соба 

и 4 апартмана. Омогућава лечење пацијентима јер има издвојени лекарски блок али и 

објекте за спорт и рекреацију. 

 

Хотел „ Oaza“ смештен је у Јошаничкој бањи. Располаже са 21 собом и све собе су 

модерно опремљене телевизором, телефоном и подним грејањем. У оквиру хотела се 

налази бензинска пумпа и продавница. Хотел се налази на мање од 20 km од Копаоника. 

 

 

 

 

 

 

http://www.seloturizam.com/
http://www.seloturizam.com/
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7. ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ 
 
 

Туристички промет је „сплет односа и појава који проистичу из кретања и потрошње 

туристичке клијентеле. Подразумева, такође, просторну детерминату и економске ефекте 

који резултирају из потрошње и одређених инвестирања у саобраћајну инфраструктуру и 

објекте за смештај и боравак туриста“ (Ивановић, Јовичић, 2005). 

Туристички промет у сливном подручју Ибра је јако тешко одредити јер се не ради о 

јединственој регији већ ово подручје обухвата више засебних географских целина, па ће у 

наставку бити приказан преглед оних дестинација које остварују највећи промет. 

Од свих планина у нашој земљи Копаоник остварује највећи промет и по питању домаћих 

и страних туриста. Према подацима Републичког завода за статистику из 2013. године на 

Копаонику је остварено 293.746 ноћења домаћих туриста што је повећање у односу на 

претходну годину за 12% , а 47.553 ноћења иностраних туриста што је такође пораст за 

чак 29%.  
Табела бр. 7 – Број туриста и ноћења на Копаонику у периоду од 2008. до 2012. године 

Година Туристи Ноћења Просечан 

боравак 

домаћи страни укупно домаћи страни укупно домаћи страни 

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

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

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

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

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

Извор: Републички завод за статистику 

 

Из табеле можемо видети да у туристичком промету Копаоника доминирају домаћи 

туристи са 77%. Од иностраних туриста највише њих долазе из Босне и Херцеговине 11%, 

затим следе туристи из Словеније са 9%, Немачке 5%, Италије 4% и из Аустрије 2%. 

Домаћи гости се у просеку задржавају 4,4 дана, а страни 4,7%. 
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Иако спада међу најтоплије бање у Србији, Јошаничка бања не бележи завидне резултате у 

туризму. Ипак, бања је посећена пре свега због близине Копаонике, који преставља наш 

најпосећенији зимски туристички центар. 

 
Табела бр.8 – Број туриста и ноћења у Јошаничкој бањи за период 1987. – 2011. године 

Година Туристи ноћења туриста Просечан 

боравак туриста 

Свега Домаћи Страни Свега Домаћи Страни домаћи страни 

1987. 1.893 1863 30 8751 8711 40 4,7 1,3 

1989. 1922 1908 14 9445 9431 12 4,9 1 

1990. 907 905 2 9410 9408 2 10,4 1 

1993. 181 181 / 2152 2152 / 11,9 / 

1997. 95 95 / 361 361 / 3,8 / 

2004. 182 182 / 718 718 / 3,9 / 

2008. 443 425 18 4515 4299 216 10,1 12 

2010. 383 383 / 3887 3887 / 10,1 / 

2013. 342 342 / 3593 3593 / 10,5 / 

Извор: Републички завод за статистику 

 

У Јошаничкој бањи доминантно је учешће домаћих туриста у укупном туристичком 

промету. Међутим, задњих година је забележен пад броја туриста који посећују бању, пре 

свега због застареле инфраструктуре, недовољно смештајних капацитета, слабе 

туристичке пропаганде. 
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ЗАКЉУЧАК 
 

 
Незагађена животна средина, високе планине са прелепим пејзажима, интересантна језера, 

богатство ретких биљних и животињских врста, богато културно наслеђе, гостољубиви 

људи и различите архитектонске и амбијенталне целине на простору од 200 km 

представља богатство какво се не среће често,  смештено је у сливу реке Ибар. Овакав 

мозаик природних и антропогених туристичких вредности  обогаћен је великим бројем  

манифестација и гостољубивим људима. Наравно, не смемо заборавити ни гастрономију 

по којој је Србија надалеко позната, а у овом крају важи за најбољу. Овакав сплет 

различитих туристичких атрактивности ствара комплексну туристичку дестинацију која 

туристима нуди доживљаје које ће памтити целог живота. 

На основу свега наведеног до сада, може се закључити да је сливно подручје Ибра прави 

бисер Србије, који још увек није довољно валоризован и није на адекватан начин 

представљен домаћим и страним туристима. Иако би по богатству природних и културно 

– историјских вредности овај део Србије могао да заузима водећу позицију у земљи због 

лошег управљања туризмом, недостатка стручног и школованог кадра, мањка финансија и  

недовољне презентације туризам не остарује жељене резултате.  

Долина Ибра још увек је недовољно истражена због чега је природа очувана у њеном 

изворном и најлепшем облику. Али је на нама људима да водимо рачуна о томе да 

природа остане таква каква је сада; дивља и нетакнута а опет приступачна и цењена. Тек 

када ово схватимо и усвојимо,научићемо и да боље чувамо и користимо реткости које су 

нам пружиле природа и историја. 

Иако се долини Ибра, као туристичкој дестинацији, не посвећује довољно пажње, а 

нарочито финансијска средства, ипак сваке године ово подручје посећује велики број 

туриста, привучених пре свега живописном природом, али и турбулентном историјом. 

Због тога када једном посетите долину Ибра, желећете што пре да јој се вратите. 
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