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Увод 
 

Златиборска туристичка регија спада у веома развијене туристичке регије 

Србије. Заузима западне и југозападне делове наше земље и има велики број 

туристичких вредности и потенцијала за даљи развој туризма у будућности. Златибор 

представља окосницу развоја ове регије, а поред њега ту су и Тара, Сирогојно, градови 

Ужице, Бајина Башта, Пријепоље, као и велики број културних споменика и 

манифестација. Због свих тих туристичких богатстава којима Златиборска туристичка 

регија обилује, овде су се развили разни облици туризма попут планинског, спортско-

рекреативног, здравствено-лечилишног, сеоског, градског и културног и , наравно, 

манифестационог туризма. Материјална база ове регије је прилично добро развијена, 

али има ту простора и за побољшавање. Највећу посећеност, односно највећи број 

долазака и ноћења страних и домаћих туриста бележи Златибор. 

Предмет рада заснован је на истраживању Златиборске туристичке регије, 

утврђивање њених природних и друштвених карактеристика, антропогених 

туристичких вредности, као и облика туризма, материјалне базе и промета туриста ове 

регије. 

Циљ рада је утврђивање главних туристичких вредности, туристичког промета и 

могућности за даљи развој туризма на простору Златиборске туристичке регије.  

Мотивацију за одабир баш ове теме добила сам истражујући и читајући о 

лепотама Западне Србије, а још већи подстрек добила сам након реализације теренске 

наставе у Западној Србији, коју је предводио мој ментор, Селим Шаћировић. Такође, 

искористила бих ову прилику да се захвалим члановима комисије и свом ментору на 

указаном поверењу и стрпљењу. Захваљујем се и својим ближњима на подршци коју су 

ми пружили у току писања овог рада. Велико хвала и Одељењу статисике у Ужицу које 

се налази у оквиру Републичког завода за статистику Србије. Без њихове помоћи и 

података који су ми дали мој рад не би имао овакав облик. 
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1. Туристичко-географски положај 
 

Златиборска туристичка регија убраја се у најразвијеније регије у Србији. 

Обухвата: Тару, језеро Перућац на Дрини, Златибор, Златар, Златарско језеро, Јадовник, 

Јавор и градске центре: Ужице, Бајину Башту, Сјеницу, Пријепоље, Нову Варош и 

Чајетину. 

Ова регија обухвата делове западне и југозападне Србије. Граница ове регије 

могла би се дефинисати на овај начин: на северу то би била замишљена линија која 

спаја Ужице и Бајину Башту, затим на севрозападу граница је река Дрина, а на западу је 

државна граница Србије и Босне и Херцеговине све до Пријепоља. Од Пријепоља преко 

планине Јадовник све до Сјенице иде јужна граница. Од Сјенице преко планине Јавор, 

па све до Ужица иде источна граница Златиборске туристичке регије.   

Има веома добар, како туристички, тако и саобраћајни положај. Друмска и 

железничка саобаћајна веза чине ову регију лако доступном, што је велика предност у 

даљем развоју туризма. Повољност положаја повећавају саобраћајнице које повезују 

Београд, Војводину и остале градске центре у Србији са Црногорским приморјем. 

,,Путеви Србије подељени су у три основне категорије: магистрални, регионални 

и локални. У оквиру магистралних путева налазе се и Е правци (европски правци).“  

(Јовичић, Д. 2009). 

Кроз Златиборску туристичку регију пролазе таква два правца и то: 

 ,,Е-761 : Босна и Херцеговина (Вишеград) – Ужице - Чачак – Краљево – 

Крушевац – Појате – Параћин – Зајечар – Бугарска 

 Е-763 : Београд – Горњи Милановац – Прељина – Ужице – Пријепоље – Црна 

Гора (Бијело Поље)“ (Јовичић, Д. 2009). 

Златиборска туристичка регија је од Београда удаљена око 250 километара 

(зависно од места: од Златибора 230, од Сјенице 250, од Таре нешто мање од 200, од 

Ужица 167 километара). Од Београда до ове регије најбоље и најбрже се може доћи 

Ибарском магистралом. Taкође је веома важна и Златиборска магистрала. Сјеница се 

налази на путу Нови Пазар - Сјеница - Нова Варош и спаја Ибарску са Златиборском 

магистралом. За љубитеље дужих путовања може се кренути и железницом, јер пруга 
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Београд - Бар пролази кроз Ужице. Аутобуске линије су редовне готово из свих већих 

градова Србије до градова Златиборске туристичке регије. 

До Таре се најбоље може доћи следећим магистралним правцима: 

 Београд - Ваљево - Бајина Башта - Кремна - Вишеград 
 Београд - Чачак - Ужице - Кремна  - Мокра Гора - Вишеград 
 Нови Сад  - Шабац - Лозница - Љубовија - Бајина Башта 
 Ниш - Крушевац - Краљево - Чачак - Ужице - Кремна - Вишеград 

До Златара се може доћи:  

 асфалтним путем - пут Београд - Златибор - Нова Варош - према Јадранском 
мору 

 железницом - Прибој (35 km) на прузи Београд - Бар, а од Прибоја иде аутобуска 
линија до Златара. 

,,Регија се може поделити на 3 зоне: 

1. Златиборска зона 

2. Зона Таре са кањоном Дрине, Перућцем и Бајином Баштом 

3. Зона Златара која обухвата планину Златар до Лима и Бистрице, као и језера на 

Увцу (Радоињско, Златарско и Сјеничко).“ (Јовичић, Д. 2009). 

Слика 1. и 2. Положај Златиборске туристичке регије у Србији.  
Извор:www.google.com 
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2. Природне карактеристике 
 

2.1.Геолошке карактеристике 
 

Планине Златиборске туристичке регије спадају у Динариде, а геолошки гледано 

претежно су састављени од кречњачких стена које су настале у доба мезозоика. Дакле, 

најзаступљенији облици у рељефу су крашки или карстни облици. Динарске планине 

представљају најбољи пример за карст у читавој Европи.  

Златибор је претежно изграђен од перидотита и серпентинита, тзв „зелених 

стена“, а њихова дебљина износи неких 1000 до 1200 метара. То је највећи 

серпентински масив у Србији. Међутим, на северним и источним деловима планине 

налазе се кречњаци и доломити који леже преко перидотита и палеозојских шкриљаца. 

Од седиментних стена доминирају кречњаци и доломити, затим долазе на ред пешчари 

и глиници. У границама Златибора дефинитивну доминацију од свих  стена имају 

кречњаци из тријаса. ,,Карбонатне стена заузимају 340 km2, што је 34% површине ове 

планине. У њима се наравно налазе и најмаркантнији спелеолошки објекти Златиборске 

туристичке регије као што су Стопића и Потпећка пећина, као и Ушачки пећински 

систем. У пределу Златибора откривено је 98 пећина и 44 јаме.“ (Ђенић, М. 1970). 

Тара има веома бурну геолошку прошлост о чему сведоче бројне и разноврсне 

стене. Оне најстарије потичу чак из палеозоика, а ту су и стене из тријаса, јуре и креде. 

Пешчари и конгломерати се јављају у подножју према Дрини, а преко њих леже 

тријаски седименти. Као и код Златибора, кречњаци средњег и горњег тријаса чине 

главну масу седимената и код Таре. Дебљина им опада од севера ка југу, управо јер је 

на југу израженија ерозија и има бројних пукотина. Серпентински перидотити се налазе 

на југу и распростиру се на великим површинама и то највише у Заовинама и на 

Расишту на Калуђерским барама. Од метаморфних стена, којих иначе мало има, 

доминирају серпентини и амфиболити. Од магматских стена заступљен је габро у 

долини реке Дервенте. 

Средишњи део Јадовника састоји се од тријаских пешчара и кречњака који се 

налазе у дијабаз - рожњачком терену. Југоисточни делови планине су махом изграђени 

од серпентина. 
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2.2.Геоморфолошке карактеристике 
 

Наша земља има веома сложену структуру и могу се наћи различити облици у 

рељефу. ,,Србија је претежно планинска земља, јер планине заузимају 38,5% 

територије, представљајући доминантан обик рељефа.“ (Јовичић, Д. 2009). Планинска 

зона Србије може се поделити на: Источну зону млађих веначних планина, Средишњу 

зону громадних планина и котлина и на крају Западну зону млађих веначних планина. 

Западна зона млађих веначних планина у које спадају планине Златиборске 

туристичке регије припада Динаридима. Они се протежу правцем севрозапад - 

југоисток, прате Јадранску обалу и настале су током алпске орогенезе у олигомиоцену. 

На северозападу се састају са Јулијанским Алпима, а на југоистоку се додирују са 

Шарско - Пиндским планинским системом. ,,Укупна дужина Динарског ланца је 644 

km.“ (www.wikipedia.com). 

Динариди у Србији заузимају западни и југозападни део земље. Западна зона 

млађих веначних планина се може поделити на више различитих целина, а то су: 

Подрињско - ваљевске, Шумадијске, Копаоничке, Проклетијске, Шарске и нама 

најбитније Старовлашко - рашке планине и површи у коју спадају и планине 

Златиборске туристичке регије.  

,,Старовлашко - рашке планине и површи омеђене су Дрином на западу, 

Ђетињом и Западном Моравом на северу, Ибром на истоку и југоистоку и Лимом на 

југозападу. У овом појасу различитог геолошког састава (пешчари, шкриљци, 

кречњаци, доломити, лапори и глине у котлинама) чести су крашки облици, али нема 

крашких поља и понорница, које карактеришу праве крашке терене. У рељефу Старог 

Влаха истичу се простране висоравни и благо нагнуте површи (Златиборска и површ 

Беле реке).“ (Јовичић, Д. 2009). 

  ,,У рељефу доминирају површи које имају просечну надморску висину од 900 до 

1.200 m. Са њих се уздижу планине средње висине и планински гребени. Највиши врх 

ове регије налази се на Јадовнику - врх Катунић 1.734 m.“ (www.bastabalkana.com). 

Генерално гледано, цео овај крај испресецан је клисурастим, често и кањонским 

долинама Дрине, Лима, Увца, Ђетиње, Рзава, Милешевке и другим рекама. На тај 

http://www.wikipedia.com/
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начин крај је подељен на мање висоравни са којих се уздижу планински масиви Таре, 

Златибора, Златара, Јавора и Јадовника. 

У Златиборској туристичкој регији природне вредности доминирају у односу на 

антропогене. Као што је већ наглашено доминантни облици у рељефу су планине , али 

и пећине. 

 

2.2.1. Планине 
 

2.2.1.1.Златибор 
 

 ,,Златибор је пространа заталасана површ, са које се диже неколико заобљених 

брда. У обликовању планине учествовали су тектоника, абразија, флувиоденудациони и 

крашки процеси. Сви ови процеси делују и данас, изузев абразије.“ (Димитријевић, М. 

1996). ,,Простире се на површини од око 1000 km2 , дужини од 55, а ширини од 20 km.“ 

(www.wikipedia.com).  Пружа се правцем севрозапад - југоисток.   

Са Златибора се издвајају више врхова: Торник, Бријач, Чигота, Лиска, Коњодер 

и Вијогор и ако са неких од њих посматрамо околину видећемо ливаде прошаране 

групацијама борова. ,,Просечна надморска висина је око 1000 m, а највиши врх ове 

планине је Торник (1.496 m).“ (Ђенић, М. 1970). 

Источне и североисточне падине Златибора су јако изражене. Кренимо од 

североистока... Граница планине почиње Савиним брдом, затим се наставља преко 

Груде, Ћавике, Обадовог брда и завршавају се Градином од које почиње источна 

граница. Источна граница се издваја висином и стрмошћу, а најбољи пример је Чигота. 

Према југозападу  граница се јасно издваја и то гребеном Торника. ,,Овај гребен 

почиње код Борове главе, па се одатле према северозападу постепено издиже, да би на 

Равном Торнику (1.431 m) и Великом Торнику (1.496 m) достигао највеће висине.“ 

(www.zlatibor.org.rs). Западне границе Златибора нису јасно изражене. 

 

 

 

http://www.wikipedia.com/
http://www.zlatibor.org.rs/
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2.2.1.2.Тара 
 

Тара је једна од најлепших планина Србије. Налази се на крајњем западу земље, 

на самој граници са Босном и Херцеговиом. На западу је омеђена кањоном Дрине који 

прави лакат око ње. Са југа и југоистока, Тара се ослања на Златибор и Мокру Гору и  

оивичена је реком Камишном и Креманском котлином. На североистоку, граница је 

река Пилица. На северу је кањон Дрине, на севрозападу се налази река Дервента, док је 

на западу омеђена Белим Рзавом.  

,,Површина Таре износи 183 km2, дужина око 50, a ширина око 20 km. Просечна 

надморска висина je 1.200 m, док је највиши врх Козји рид, висине 1.591 m.“ 

(www.panacomp.net). 

На овој планини можемо издвојити узвишења са две изражене површи. Прва се 

простире преко локалитета Калуђерске Баре и има надморску висину од око 1.000 m. 

Друга је нешто виша, има висину од 1200 m и благо је нагнута ка северу и 

североистоку. Обе површи су испресецане долинама река и потока. 

Геоморфолошке карактеристике омогућиле су да се на Тари оформе три 

скијашке стазе. Налазе се у близини Митровца, на северу планине. Током зиме ове 

стазе су веома атрактивне, јер пружају могућности за спортове на снегу. Међутим, 

услови за алпско скијање су ограничени јер је висинска разлика мала, а и дужина стаза 

не прелази 2 километара. Најбоље стазе на Тари су у околини Предовог Крста. Рељеф 

ове планине има рекреативна својства, а мали нагиби пружају веома повољне 

могућности за шетњу, јахање, спортске активности и сл. 

    

2.2.1.3.Златар 
 

Златар се налази изнад Нове Вароши. Лежи на десној страни Лима и налази се 

између Милешевке, Међанске и Косаничке реке на југу и Увца на северу. Благо 

заталасани терени Јавора су веома повољни за развој туризма. Ова планина је 

прекривена травом и шумама ,,Највиши врх је Голо Брдо (1.627 m).“ (www.srbija.travel). 

,,Планина је дуга 22, а широка 12 километара.“ (www.glassrbije.org). Рељеф Златара је 

http://www.panacomp.net/
http://www.srbija.travel/
http://www.glassrbije.org/
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такав да је омогућио да се направе три скијашке стазе. Две су намењене одраслима, 

дужине 800 - 1000 метара, док је једна намењена деци. 

2.2.1.4.Јавор 
 

Планина Јавор налази се у општини Нова Варош, тачније у њеном 

североисточном делу. На истоку се граничи са огранцима Голије, а на западу са 

кречњачким масивом Муретнице. Обухвата простор између река Тисовице, Увца, 

Брњице и Ношнице. Ношница је природна граница између Јавора и Голије. Источни 

део планине је благо заталасана површ где се могу срести букове шуме и ливаде. 

Северну границу чине висови Дијело и Троглав, а југоисточну Бољетин, Шабанац и 

Гобељића крш.  Просечна надморска висина Јавора је 1.300 метара. ,,На западном делу 

планине налази се највиши врх - Васин врх (1.519 m).“ (www.panacomp.net). ,,Дужина 

ове планине износи 16 километара.“ (www.javor-hotel.com). Јавор има заобљене облике 

у рељефу што погодује разним зимским спортовима. 

Најзанимљивији делови ове планине су ,,Дубоки поток“ са стрмим кањонским 

странама, као и ,,Долине“ где се налазе 13 већих и више мањих вртача. Јавор је 

претежно играђен од кречњака, а заступљена је и крашка хидрографија. Ту се налазе 

јака крашка врела као што су Корићанско, Штитковачко и Трудовачко врело, као и 

понорница - Калипољска река. 

2.2.1.5.Јадовник 

На југоистоку Златиборске туристичке регије, a на крајњем југозападу Србије 

простире се још једна планина - Јадовник. Налази се на 15 километара западно од 

Сјенице, на ободу Пештерске висоравни. ,,Ова планина има највиши врх регије – 

Катунић (1.734 m), просечна надморска висина је 1.500 метара а дугачка је 12 

километара.“ (www.bastabalkana.com). Планина Јадовник има релaтивно заравњен врх 

који је углавном прекривен ливадама и пашњацима, а падине су углавном прекривене 

буковом и смрчевом шумом. Испод његових падина извиру реке Увац и Милешевка. 

Генерално, ова планина представља идеалну дестинацију за планинарење, пешачење и 

боравак у природи. 

На левој обали Лима, у близини Јадовника налази се Камена гора. Састављена је 

претежно од кречњака, а у њеном подручју извире више левих притока Лима. Црни бор 

http://www.javor-hotel.com/
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је симбол и светиња ,,горе на камену“. Камена гора је оличење незагађене природе, 

чистог ваздуха, благе климе... и на срећу, без великих хотела, мотела и агресивне 

урбанизације.  

 

 

 Слика 3. Планине у Србији.  
Извор: www.hoteli-srbije.co.rs 



  Златиборска туристичка регија 

17 
 

2.2.2. Пећине 
 

Пећине у Златиборској туристичкој регији су бројне, што је и логично. Грађа терена 

је таква да погодује стварању спелеолошких облика. Најбројније пећине налазе се у 

региону Златибора. У његовом красу најбројније су кратке пећине и плитке јаме. 

,,Просечна дужина пећина износи 72,8 m, дубина јама 26,2 m, а просечна површина 

свих објеката 252,6 m2.“ (Димитријевић, М. 1996). 

Три веће пећине у региону Златибора су Стопића, Потпећка и Пипалска пећина.  

,,Њихова дужина прелази 500 m и оне заузимају 58,8% од укупне површине свих 

спелеолошких објеката овог простора.“ (Димитријевић, М. 1996). 

Постоје четири пећине чија је дужина између 100 и 500 метара. То су: Јамина, 

Раковичка, Ушендића и Велика Терзића пећина. ,,Најдубља јама овог простора има 60,5 

m.“ (Димитријевић, М. 1996). 

Више пажње треба, свакако, посветити већим пећинама које представљају изазов за 

туристе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Слика 4. Пећине Златиборске туристичке регије 
Извор: www.sanu.ac.rs 
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2.2.2.1.Спопића пећина 
 

Ова пећина налази сe у селу Рожанству. Удаљена је 30 km од Ужица и свега 19 

km од Златибора. Кроз пећину протиче Трнавски поток, па је она речна. Крас из пећине 

датира из тријаса.  

,,Укупна дужина пећине је 1.691,5 m, а површина 7.911,5 m2.“ (Димитријевић, М. 

1996). ,,Пећина има велики отвор који је широк 35 m, а висок је 18 m.“ 

(www.zlatibor.org.rs).  Пећина је уређена за туристичке посете, мада треба побољшати 

осветљење. Прeко пећине прелази асфалтни пут Ужице - Сирогојно, a до пећине је 

уређена стаза. ,,Истражени део пећине је дуг око 1.600 m.“ (www.pedja.supurovic.net).  

Стопића пећину чини пет делова: Светла дворана, Тамна дворана, Велика сала 

са кадама, Канал са кадама и Речни канал. За посетиоце је уређен предњи део пећине и 

обухвата Светлу и Тамну дворану и Велику салу са кадама. Ова пећина је веома 

атрактивна за туристе и то због импресивног улаза, водопада ,,Извор живота“ и , 

наравно, због бигрених када по којима је ова пећина добила надимак ,,Српске 

Памукале“. 

Оне представљају заштитно име пећине и настале су таложењем крчњака. У 

њима се накупља вода и прелива се преко када у виду водопада. Неке од када 

импресионирају туристе својом величином и дубином које иду и до 7 метара. 

 

 

  Слика 5. Стопића пећина.      Слика 6. Стопића пећина 
  Извор: www.stczlatibor.rs    Извор: www.villanaтuralwood.com 
 

 

http://www.stczlatibor.rs/
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2.2.2.2.Потпећка пећина 
 

Налази се у у северном делу Златибора, у селу Потпеће. ,,Дужина пећине која је 

уређена за посету износи 555,5 m, а површина 3.652 m2.“ (Димитријевић, М. 1996).  Има 

огроман улаз који је у облику потковице. То је , заправо, пећина са највећим улазом у 

Србији. ,,Улаз је висок  50 m, а широк 12 - 22 m.“ (www.turizamuzica.org.rs). 

Ова пећина је изворског типа и настала је у тријаском кречњаку беличасте боје. 

Овде извиру два врела која граде реку Петницу. Пећина је настала од понорнице која 

понире у Дрежничкој долини. Унутар пећине могу се наћи два спрата - Доња и Горња 

пећина.  

Потпећка пећина је заштићена као споменик природе. Уређена је за туристичку 

посету и годишње је посети више десетина хиљада туриста. 

Имена дворана и украса у пећини су веома интересантна, као рецимо: Дворана 

змајева, Дон Кихот, Снежана и седам патуљака, Пролаз наде итд. 

2.2.2.3.Ушачки пећински систем 
 

Овај систем пећина налази се у Златиборској туристичкој регији и припада 

територији града Сјенице. ,,Има укупну дужину од 6.185 m, што је чини најдужом 

пећином у Србији.“ (www.panacomp.net). Састоји се од три спелеолошка објекта: 

Ушачка, Ледена пећина и Бездана јама. Највећи део заузима Ушачка пећина која има 

два улаза; један је у селу Горње Лопиже, а други у кориту Увца. Ледена пећина се 

пружа готово паралелно са Ушачком и нешто је краћа. Улаз у јамски део пећине се 

налази у близини првог улаза и назива се Милетин до. ,,Вертикални канал дубок је око 

40 метара.“ (www.asak.org.rs). Украси пећине одузимају дах, јер пећинске драперије 

негде достижу и до 10 метара. У долини Увца, где се налази излаз из пећине је идеално 

место за камповање.  

Слика 7. Потпећка пећина 
Извор: www.opusteno.rs 

Слика 8. Ушачки пећински систем 
Извор: www.asak.org.rs 

http://www.turizamuzica.org.rs/
http://www.panacomp.net/
http://www.asak.org.rs/
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2.3.Климатске карактеристике 
 

Клима је један од најбитнијих природних фактора који утичу на развој туризма. 

На њу утичу географски положај, близина мора, рашчлањеност рељефа, као и велике 

географске области: Сибир, Арктик, Атлантски океан, Африка и Средоземље. 

Клима наше земље је разноврсна и можемо издвојити следеће типове: 

континентална, умерено - континентална и планинска клима. Клима Златиборске 

туристичке регије је умерено - континентална, а на планинама ове регије планинска. 

На пример, на Златибору је клима планинска са алпским и субалпским 

утицајима. Лета су пријатна са свежим ноћима, док су зиме дуге, хладне и снеговите. 

Клима Златибора се прати на метеоролошкој станици на Палисаду која је основана 

1950. године. Клима Таре је, такође, планинска са свежим, прохладним летима и доста 

хладним зимама и малим годишњим температурним амплитудама. Јесен је толплија од 

пролећа, односно октобар од априла. Тара има специфичне климатске карактеристике, 

јер се управо изнад ње сучељавају хладне ваздушне струје са севера и топле са југа. Од 

свих планина ове регије, Јадовник има најсуровију климу. Зиме су јако хладне и оштре, 

а снежни покривач може да достигне и 3 метара. Сама планина је и добила назив по 

јадима које људима задаје током својих сурових зима. Планина Златар, иако се налази 

на ободу Пештера, нема тако сурову климу. Лета су пријатна, а зиме хладне, а може се 

рећи да има субпланинску климу. Сјеница има умерено - континенталну климу, али са 

великим температурним колебањима у години, па чак и преко дана. Позната је као 

место где се мере најниже температуре како у Србији, тако и у Европи. За Ужице и 

Пријепоље, такође можемо рећи да имају умерено - континанталну климу, али се због 

надморске висине осећају утицаји планина.  

Фактори који утичу на климу су: 

 Температура ваздуха 

 Падавине 

 Осунчаност 

 Облачност 

 Влажност ваздуха 

 Ветрови 
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2.3.1. Температура ваздуха 
 

Просечне температуре су, наравно, ниже на планинама него у градовима. ,,На 

Златибору је просечна годишња 7,5, а дневна просечна температура 18ºC. Највиша 

измерена дневна температура била је 33,6ºC 1962. године, док је најнижа била 1954. 

године и износила је -23,1ºC.“ (www.yuta.rs).  Негативне температуре се могу измерити 

и у априлу и октобру. Најтоплије је у јулу и августу. ,,Температуре умеју да пређу и 

30ºC, али је она ублажена ветровима.“ (www.zlatibor.org.rs). 

,,Просечна годишња температура на Тари је 5, у пролеће 3, у лето 13,4, у јесен 

5,7, а зими -2,9ºC.“ (www.astma.rs). Мразева нема само током лета. Веома је 

интересантно да зима нема екстремно ниских температура на овој планини. 

На метеоролошкој станици у Сјеници мере се најниже температуре у земљи. 

,,Најнижа температура која је овде измерена је -38,4ºC 1954. године, док је максимум 

измерен 2007. године и износио је 36ºC.“ (www.bosnjaci.rs). Иначе, у склопу 

метеоролошке станице Сјеница раде и две климатолошке станице - Нови Пазар и 

Карајукића Бунари где је измерена најнижа температура икад у Србији. ,,Тамо је 26. 

јануара 2006. године измерена температура од -39 ºC.“ (www.bosnjaci.rs). 

У Ужицу и Пријепољу максималне температуре јављају се у јулу и вредности су 

им сличне. ,,У Ужицу износи 20,4, а у Пријепољу 20,2ºС“. (www.graduzice.org) У 

јануару се јавља температурни минимум у оба града, с тим што је температура нешто 

нижа у Ужицу. ,,Просечна температура у јануару у Ужицу износи -2,1, а у Пријепољу -

1,8ºС. Средња годишња температура у оба града износи око 9,5ºС.“ 

(www.graduzice.org). 

2.3.2. Падавине 
 

Март је најсувљи месец на Златибору, док су мај и октобар најкишовитији. Лети 

се дешава да падну пљускови са градом, грмљавином и олујним ветром. Зиме су богате 

снегом који пада од октобра до маја. ,,Има и до 100 снежних дана у години.“ 

(www.yuta.rs). Магле на Златибору нису честе, али се дешава да се облаци спусте и 

прекрију планинске врхове.  

http://www.yuta.rs/
http://www.zlatibor.org.rs/
http://www.bosnjaci.rs/
http://www.yuta.rs/
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Супротно Златибору, Тара има велики број магловитих дана. ,,Укупна годишња 

количина падавина на Тари је 977,3 mm, а најкишовитији месец је мај - 127,4 mm. Снега 

највише падне у јануару и задржава се просечно 109 дана годишње.“ (www.astma.rs). 

Зима на Тари је доста снежна, а снег креће да пада од новембра, некад и раније. 

,,Падавине на Златару су обилне, има од 80 до 130 снежних дана, а снежни покривач 

прелази 30 cm.“ (www.glassrbije.org).   

,,Средња годишња количина падавина у Сјеници износи 750 mm. Сјеница има 

151 мразни дан, снежни покривач просечно траје 101 дан, а број магловитих дана 

износи 94. Снег просечно пада 60 дана у години.“ (www.bosnjaci.rs). 

,,Средња годишња количина падавина у Ужицу износи 800 mm, а у Пријепољу 

нешто мање - 759 mm.“ (www.graduzice.org). У Ужицу максимум падавина је у јуну,а 

минимум у фебруару. Пријепоље има максимум у мају, а секундарни максимум у 

октобру. Минимум је исти као и у Ужицу, у фебруару. 

2.3.3. Осунчаност 
 

Инсолација на Златибору је изузетно висока и по томе се издваја од других 

планина у Србији. ,,Просечна годишња инсолација је око 2.000 часова, максимум се 

бележи у јулу - 267 сати и у августу - 260 сати, а минимум у децембру - 75 сати.“ 

(www.zlatibor.org.rs). ,,Просечно трајење сунчевог сјаја на Тари износи 1.699,5 часова.“ 

(www.astma.rs). Највећа инсолација бележи се у јулу, а најкраће у децембру. 

,,Инсолација на Златару износи 2.134 сати годишње.“ (www.glassrbije.org). 

Табела.1. Инсолација на Златибору и у Сјеници. 
Инсолација Месеци 

Метеоролошка 
станица 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Златибор 91,5 97,8 131,4 181,2 198 238,4 279,5 278,4 221,4 161 85,4 72,7 
Сјеница 86,4 94 132,5 162,6 197 229,1 266,7 271 211,7 153 79,7 72 

Извор:www.novavaros.com 

,,Годишња сума осунчања на Златибору је 2.010,7 часова, док је у Сјеници 

1.957,1 часова. Највећу инсолацију имају летњи месеци (јун, јул и август), док најмању 

имају зимски месеци (новембар, децембар, јануар). Највећа осунчаност је у августу 

(Златибор 278,4 часова, а у Сјеници 271 час), док је најмања у децембру (на Златибору 

72,7 часова, а у Сјеници 72 часа).“ (www.novavaros.com). 

 

http://www.astma.rs/
http://www.glassrbije.org/
http://www.bosnjaci.rs/
http://www.zlatibor.org.rs/
http://www.astma.rs/
http://www.glassrbije.org/
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2.3.4. Облачност 
 

Облачност је свакако више изражена на планинама, где има и више падавина. 

Облачност на Тари је висока током целе године. Најмања је током лета, у августу, а 

највећа у децембру. ,,Број облачних дана у Сјеници је велики - 120 дана.“ 

(www.bosnjaci.rs). На Златибору је облачност нешто мања него на Тари, а на Златару 

још мања. 

Табела 2. Облачност на Златибору и у Сјеници. 
Облачност месеци 

Метеоролошка 
станица 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. просек 

Златибор 7,4 7 6,6 6,4 6,8 6 5,5 4,2 5,1 8,1 7,1 7 6,3 
Сјеница 7,4 7 6,4 6,4 6,8 5,9 4,6 4,2 4,6 8 7,4 7 6,1 

Извор:www.novavaros.com 

Како се из табеле може закључити највећа облачност је у јануару, а затим у 

новембру, децембру и фебруару. Најмања је у августу, потом у септембру, јулу и јуну. 

,,Средња годишња облачност је на Златибору 6,3, а у Сјеници 6,1. Средњи годишњи 

број ведрих дана на Златибору је 49, а у Сјеници 50,5, док је средњи годишњи број 

тмурних дана на Златибору 129,3, а у Сјеници 124,4.“ (www.novavaros.com). Закључак 

се изводи да је већи број тмурних дана, у складу и са већом облачношћу. 

2.3.5. Влажност ваздуха 
 

Релативна влажност ваздуха је већа на планинама него у градовима, због већих 

количина падавина. ,,На Златибору она просечно износи 60%.“ (www.zlatibor.org.rs)  

Релативна влажност ваздуха на Златибору варира у току дана. ,,Максимална је око 7 

изјутра, а минимална око 14 часова.“ (www.yuta.rs). Просечна релативна влажност 

ваздуха у години на Тари је доста висока. ,,Она иде и до 83%, а најмања је у августу - 

80%, а највећа у децембру - 89%.“ (www.astma.rs). Основни разлог специфичности 

климе овог подручја је висока количина падавина, као и велика релативна влажност 

ваздуха. Влажна струјања иду из кањона Дрине и повећавају хумидност. ,,Просечна 

релативна влажност ваздуха у Сјеници је 79%.“ (www.bosnjaci.rs). У Бајиној Башти 

релативна влажност ваздуха повећана је након изградње језера у Перућцу и Заовинама. 

 

http://www.bosnjaci.rs/
http://www.zlatibor.org.rs/
http://www.yuta.rs/
http://www.astma.rs/
http://www.bosnjaci.rs/
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2.3.6. Ветрови 
 

На Златибору су најчешћи и најјачи североисточни ветрови и дувају читаве 

године, али највише од октобра до маја. Они ублажавају температуре, док југозападни 

и јужни ветрови доносе топлије ваздушне масе и дувају од јесени до пролећа. Доста је 

дана без ветра. ,,Просек је 56 дана у години.“ (www.zlatibor.org.rs). У неким пределима 

ове планине дувају ,,ноћници“ који се јављају због разлика у температури на врховима 

планина и у долинама. На Тари се највише осећају североисточни и југозападни 

ветрови. Ветрови осталих праваца су незнатно заступљени. Чести су дани без ветра. 

,,Највеће средње годишње брзине има југозападни ветар у износу од 3,7 m/s.“ 

(www.nptara.rs). 

Сви наведени климатски фактори погодују развоју планинског, излетничког, 

спортско - рекреативног туризма, као и здравствено - лечилишног туризма. Планинска 

клима идеална је за лечење болести попут астме, анемије, као и за јачање имунолошког 

система. Већина планина Златиборске туристичке регије представљају климатска места 

и ваздушне бање. И то све захваљујући погодностима и благодетима климатских 

услова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zlatibor.org.rs/
http://www.nptara.rs/
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2.4.Хидрографске карактеристике 
 

2.4.1. Реке 
 

Дрина настаје од Пиве и Таре које се спајају код Шћепан поља. Улива се у Саву. 

Често мења свој ток, а низводно од Зворника постаје равничарска река са пуно 

напуштених рукаваца тзв. дрињача. Дрина има прелепу зелену боју, па је у народу 

позната и као Зеленика. ,,У горњем току тече кроз Босну и Херцеговину, а затим као 

гранична река Србије и Босне и Херцеговине тече на дужини од 126 km.“ (Јовичић, Д. 

2009). Можемо са сигурношћу рећи да ова река има највећи хидроенергетски 

потенцијал у Србији. Зато се на њој планира изградња велики број хидроелектрана, 

мада овде већ постоје ХЕ ,,Бајина Башта“, реверзибилна ХЕ ,,Бајина Башта“, ХЕ 

,,Врело“, ХЕ ,,Зворник“ и ХЕ ,,Вишеград“. Свакако највећу пажњу туриста привлачи 

њен импозантни кањон, као и акумулација која је изграђена - Перућачко језеро. ,,Мост 

Мехмеда - паше Соколовића, подигнутог у Вишеграду пре више од четири века 

сматрају ремек - делом ондашње кулуре. Мост на Дрини је вечна инспирација. У нашу 

и светску литературу унео га је нобеловац Иво Андрић својим делом ,,На Дрини 

ћуприја“.“ (Станковић, С. 2012). 

Ђетиња представља леву притоку, односно једну од три саставнице Западне 

Мораве. Настаје на Тари, од река Сушице и Коњске реке. Ова река протиче кроз Ужице, 

а на само три километара од града улази у кањон који спада у пределе изузетних 

одлика. У овој реци могу се наћи примерци поточне пастрмке, младице, липљана. 

,,Један од симбола Ужица је и стара хидроелектрана на Ђeтињи из 1900. године, прва 

електрична централа изграђена по Теслиним принципима полифазних струја и друга у 

свету (изникла је само пет година после оне америчке на Нијагариним водопадима). 

Сто година након изградње централе, 2000. године, неуморна Ђетиња поново је 

покренула старе Сименсове машине.“ (Боснић, Д. 2013). Такође је веома интересантно 

и порекло имена ове реке, а да би га боље разумели можемо само поставити питање: 

,,Ђе тиње Ђетиња?“ 

Велики Рзав је најчистији водоток Србије и извире испод Чиготе на Златибору. 

Златибор пресеца и Црни Рзав. ,,Река извире  под Чиготом на 1.422 метара.“ (Боснић, 

Д. 2013). Код Рибнице пуни велико вештачко језеро, а онда наставља ка Дрини, у коју 

се, заједно са Белим Рзавом улива. Река тече преко црног камења, по чему је вероватно 
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и добила епитет ,,црни“, а такође захваљујући црном камењу има и пријатно млаку 

воду. Бели Рзав има композитну долину и на њему су изграђене бране ,,Лазићи“ и 

,,Бајина Башта II“.Ободом Златибора протиче и река Увац са својим надалеко познатим 

меандрима. 

Увац се налази на самом јужном ободу Златибора. Он је десна и највећа  

притока Лима, типична планинска река. ,,Дугачка је 115 km, а вода притиче од 13 m3 у 

секунди.“ (Станковић, С. 2012). Долина ове река, након што прође кроз Сјеничку 

котлину, постаје кањон, који је нажалост слабо приступачан. Кањон је веома 

атрактиван, а и представља строги приодни резерват, јер се ту може наћи белоглави 

суп. Преграђен је три пута, тако да има три језера - Златарско, Радоињско и Сјеничко. 

Лим је планинска река и она је отока Плавског језера. Ова река је међународна - 

протиче кроз Црну Гору, Албанију, Србију и Босну и Херцеговину. Има композитну 

долину, улива се у Дрину, а на њој су саграђене две хидроелектране -  Потпећ и 

Бистрица. Између ове две хидроелектране налази се акумулација Потпећко језеро. Река 

има лепу зеленкасту боју и представља изазов за кајакаше, сплаваре и љубитеље 

екстремних спортова. Назив је добио по латинској речи за границу - limes, јер је ова 

река била граница источног и западног Римског царства, као и између Отоманске и 

Аустроугарске империје. 

Веома интересантна појава у Златиборској туристичкој регији је и река Врело, а 

нама познатија као река Година. Дуга је 365 метара, што је чини најкраћом реком у 

Европи. Она извире као права планинска река и у секунди низ стене се сјури чак 300 

литара хладне воде. Пред ушће је мирна, а онда се ломи у десет метaра висок водопад и 

улива се у Дрину. 

Дервента је кратка река која се улива у Перућац. Ту се налази и природни 

резерват ,,Клисура Дервенте“ и представља станиште ендемита Дервентански различак. 

Слика 10. Дрина у Вишеграду            Слика 11. Река Врело 
Извор: Јанковић, М. (2015) (фотографије-приватна колекција) 
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2.4.2. Језера 
 

Перућачко језеро или акумулација Бајина Башта представља једно од највећих 

вештачких језера у Србији. Налази се у саставу Националног парка Тара. ,,Брана којом 

је преграђена Дрина дугачка је 461 метар и висока 93 метара. За време високих 

пролећних водостаја дужина језера Перућац је 50 km, ширина 500 m, дубина 80 m.“ 

(Станковић, С. 2012). ,,Максимална температура 

воде је 22ºС, што омогућава купање током јула 

и августа.“ (www.ajmonegde.com). Плаже на 

језеру су понтонске, па се по потреби могу 

померати. Овде се поред купалишног, 

излетнчког туризма може развијати и риболов, 

јер је језеро богато мреном, кленом, шараном... 

Такође је битно нагласити да ,,Дринска регата“, 

чувена манифестација креће из овог језера.  

Заовинско језеро. ,,Својевремено су пророци из Кремне, Милош и Митар 

Тарабић рекли: ,,Кад Дрина код Бајине Баште буде премошћена на два мјеста и кад 

потекне уз Тару, а у истом дану се поклопе Велики петак и Ђурђевдан, тих година ће 

наступити велики белај“. Сто година касније Дрина је преграђена на два места, а вода 

из акумулационог језера потекла је уз Тару и напунила Заовинско језеро.“ (Боснић, Д. 

2013). Језеро је настало преграђивањем Белог Рзава. Поред бране налази се место где је 

Јосиф Панчић пронашао Панчићеву оморику. Повезано је са хидроелектраном Перућац. 

Ово језеро има прелепу плаву боју и представља изазов за риболовце. Веома је значајно 

излетиште и има велики број неуређених плажа.  

Радоињско језеро је најмање језеро на Увцу. Ово језеро сместило се међу 

кречњачким стенама. ,,Вода пада са висине од 377 m и производи велике количине 

електричне енергије.“ (Станковић, С. 2012). ,,Језеро је дуго 11 километара, а 

максимална дубина износи 30 метара.“ (www.srbija.superodmor.rs). Овде постоје велике 

могућности за излетнички туризам и требало би уложити напоре како би се овај вид 

туризма мало боље развио. 

Златарско језеро добило је име по планини Златар, јер запљускује обале исте. 

Познато је и као језеро Кокин Брод. ,,У језерском басену, дубоком 75 m, акумулирано је 

Слика 12. Перућачко језеро 
Извор: Јанковић, М. (2015) (фотографија-
приватна колекција 

http://www.ajmonegde.com/
http://www.srbija.superodmor.rs/
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250 000 000 m3 воде, која покреће турбине хидроелектране Кокин Брод.“ (Станковић, С. 

2012). На приобаљу има више туристичко-уоститељских објеката, мада плаже нису 

уређене. Ово језеро налази се на путу Београд - Црна Гора, па овде путници често 

застану ради предаха и уживању у пејзажима Златарског језера. 

Сјеничко језеро сместило се у клисурастом делу Увца која је позната по својим 

меандрима. Налази се у границама специјалног резервата ,,Увац“. Познато је и као 

Увачко језеро. Налази се на територији општина Сјеница и Нова Варош. ,,Језеро је 

дугачко 25 km, а на њему је изграђена хидроелектрана ,,Увац“.“ (Станковић, С. 2012). 

Ово језеро је веома атрактивно, поготово за љубитеље природе. Језеро се може обићи 

чамцем и тако се туристи могу боље упознати са пећинама, меандрима и са гнездима 

белоглавог супа. 

 

2.4.3. Водопади 
 

Гостиљски водопад је један од локалитета Златиборске туристичке регије које 

свакако треба посетити. Налази се у селу Гостиље, неких двадесетак километара од 

Златибора. Водопад се налази на Гостиљској реци, непосредно пре него што се улије у 

Катушницу. ,,Водопад је висок 20 метара, а низводно од водопада Гостиљска река 

прави већи број мањих водопада и слапова све до ушћа у Катушницу.“ 

(www.zlatibor.org.rs). Током лета овде је веома пријатно, јер је температура за пар 

степени нижа. Пут до водопада иако је стрм, лепо је уређен.  

Слапови Сопотнице налазe се у селу Сопоту, у Општини Пријепоље, на 

огранцима Јадовника. Ово село надалеко је чувено по својим водопадима. ,,Овај 

споменик природе обухвата извориште реке Сопотнице и налази се на 1000 метара 

надморске висине, а водопади достижу висину и до 20 метара.“ (www.enjoyserbia.info). 

Сопотница се руши ка Лиму и на свом путу прави ове чувене слапове. Име реке везује 

се за сопот воде, односно за воду која сопоће илити хучи. ,,Сопотницу не чине само 

њени водопади већ и биосфера која обухвата 62 врсте, од чега 10 врста јетрењача и 50 

врста маховина. Ово је изузетно висок диверзитет за овако мало подручје.“ 

(www.turizamusrbiji.rs). Овде је прилично туризам развијен... Постоје виле за смештај и 

храну, а ту се може пробати и крушковача која се тамо традиционално прави.  

Још треба поменути и водопад унутар Стопића пећине ,,Извор живота“ и 

водопад Перућац који настаје када се река Врело улива у Дрину. 
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2.5.Биљни и животињски свет 
 

Флора и фауна Таре је веома разноврсна, чак можда и најразноврснија од свих 

планина Србије. На Тари се могу наћи велики број ендемичних врста које су преживеле 

ледено доба. Неке од њих су Николићева кандилка, Панчићева цицербита, монашки 

пуцавац, Дервентски различак и ,наравно, Панчићева оморика. Од предстанвника фауне 

можемо издвојити сурог орла, затим мрког медведа, најкрупнијег сисара Балкана, а у 

шумама се може наћи велики тетреб. ,,Симбол фауне бескичмењака Таре свакако је 

Панчићев скакавац, староседелац ове планине још из доба плиоцена (пре последњег 

леденог доба). Наш чувени ботаничар Јосиф Панчић пронашао је ову врсту 1881. 

године. Мали инсект великог имена не лети, јер су му крила потпуно закржљала.“ 

(Боснић, Д. 2013). 

Панчићева оморика има епитет живог фосила. Наравно, тај епитет није јој 

додењен случајно. Пре неколико дестина милиона година ова лепотица била је 

распрострањена на далеко већем подручју. Пред наступањем леденог доба она се 

ушушкала у средњем току Дрине и у источној Босни. Највећи број стабала данас се 

налази у оквиру Националног парка Тара. Њу је открио Јосиф Панчић 1875. године, по 

коме је и добила име. Он ју је пронашао у близини села Заовине. У периоду између два 

светска рата Карло Мали, кустос Земаљског музеја у Сарајеву је пронашао Панчићеву 

оморику на Митровцу, на тресетним наслагама које се зову Црвени Поток или Црвене 

Баре. Панчићева оморика се убраја у најлепше представнике флоре у Европи. Има 

пирамидалну крошњу на чијем се врху у јесен могу запазити љубичасте шишарке. 

Обично се може наћи са јелом, смрчом, бором или лишћарским врстама. Углавном се 

налази на плитким скелетним и хумусом богатим земљиштима, нарочито на кречњаку и 

серпентинима. 

На подручју Златибора се такође налази велики број представника флоре и 

фауне. ,,Овде је свој дом пронашло 960 врста биљака, 256 врста инсеката, 14 врста 

водоземаца и гмизаваца, 150 врста птица и 54 врста сисара.“ (www.kartasrbije.com). 

Животињски свет Златибора је врло богат, али доминацију има вук. Вук је врло 

интересантан ловцима током зиме, а ако га не пронађу утеху налазе у јагњетини и 

клековачи. Поред вука ту су и грчка жаба, ћубаста сеница, шумска шева, водени кос. 

Од биљних врста можемо издвојити бели и црни бор и јелу. 
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На Мокрој Гори најзначајније животиње су: велики тетреб, орао змијар, 

планинска сеница, вук, шарени даждевњак, шаргарепи медвед, видра. ,,Овде се може 

наћи 722 биљне врсте, од којих су многе ендемичног или реликтног карактера.“ 

(www.kartasrbije.com). Доминирају шуме црног и белог бора. 

 

У долини реке Милешевке можемо пронаћи велики број птица грабљивица. 

,,Овде се могу наћи 19 дневних и 9 ноћних врста, заједно са клисуром реке Увац, која се 

налази у непосредној близини. Овде се гнезде белоглави суп, патуљаста сова, уралска 

сова, патуљасти орао, крашки и сиви соко, врсте које се ретко где могу видети у 

Србији. У клисури Увца могу се наћи 11 врста риба и 219 врста биљака.“ 

(www.panacomp.net).  Свакако је и у долини Милешевке и Увца најважнији представник 

орнитофауне белоглави суп који представља симбол ове туристичке регије. 

Камена Гора представља праву ризницу биљних и животињских врста. ,,Од 

укупно 471 врсте биљака, 24 су ретке и угрожене врсте. Животињски свет је , такође, 

богат. Има више од 40 врста сисара, 100 врста птица, 15 врста водоземаца и гмизаваца.“ 

(www.politika.rs). 

Слика 13. Панчићева оморика          Слика 14. Белоглави суп 
Извор: www.vukajlija.com         Извор: www.budiekofin.com 
 

 

 

http://www.panacomp.net/
http://www.vukajlija.com/
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2.5.1. Заштићена природна добра 

 

Р.бр Назив заштићеног подручја Година 
оснивања 

Oпштина Површина 
ha 

1. Национални парк ,,Тара" 1981. Бајина Башта 19175 
2. Парк природе ,,Златибор"  Ужице, 

Чајетина,Н.Варош 
32174 

3. Парк природе ,,Шарган-Мокра Гора"  Ужице, 
Чајетина,Б.Башта 

10813 

4. Предео изузетних одлика ,,Камена Гора" 2014. Пријепоље 7808 
5. Предео изузетних одлика ,,Јадовник-Озрен" 2014. Пријепоље 10284,39 
6. Предео изузетник одлика ,,Заовине"  Ужице 6264,59 
7. Предео изузетних одлика ,,Клисура Ђетиње"  Ужице 856,25 
8. Специјални резерват природе"Клисура реке 

Милешевке" 
1976. Пријепоље 1244,14 

9. Строги природни резерват "Равниште" 1976. Пријепоље 138,45 
10. Строги резерват природе "Зеленика" 1969. Ужице 0,45 
11. Строги природни резерват "Велика Плећ-Вражји 

вир" 
1969. Ужице 28,64 

12. Строги резерват природе "Изнад Таталије" 1968. Бајина Башта 0,8 
13. Строги резерват природе "Тесне јаруге" 1968. Бајина Башта 2,92 
14. Строги природни резерват "Чалачки поток" 1968. Ужице 2,57 
15. Строги природни резерват ,,Увац"  Нова Варош, 

Сјеница 
7543 

16. Строги природни пезерват ,,Паљевине"  Сјеница 4 
17. Строги природни резерват ,,Гутавица"  Сјеница 9 
18. Строги природни резерват ,,Рибница"  Чајетина 12 
19. Предео нарочите природне лепоте "Парк шума 

Ивље" 
 Пријепоље 65 

20. Споменик природе "Стабло мунике-Сеништа" 1971. Пријепоље 0,13 
21. Споменик природе "Црни бор-Лира" 1971. Пријепоље 0,01 
22. Споменик природе "Пећина Буковик" 1975. Пријепоље 0,03 
23. Споменик природе "Клокочевац" 2000. Ужице 0,64 
24. Споменик природе "Стабло храста цера-Почеча" 1975. Ужице 0,05 
25. Споменик природе "Стабло храста лужњака-

Љутице" 
1969. Ужице 0,05 

26. Споменик природе "Храст лужњак-Беле воде" 1969. Ужице 0,05 
27. Споменик природе ,,Стопића пећина"  Чајетина 65 
28. Споменик природе ,,Потпећка пећина"  Ужице 19 
29. Споменик природе ,,Слапови Сопотнице"  Пријепоље 209 
30. Споменик природе ,,Свети бор на Каменој Гори"  Пријепоље 0,02 

Табела 3. Заштићена природна добра Златиборске туристичке регије 

Извор: www.srbijasume.rs 
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,,Заштићено природно добро је очувани део природе посебних природних 

вредности и одлика, због којих има трајни еколошки, научни, културни, образовни, 

здравствено - рекреативни, туристички и други значај и због чега, као добро од општег 

интереса, ужива посебну заштиту. 

У категорије заштићених природних добара спадају: национални паркови, 

паркови природе, предели изузетних одлика, резервати природе, споменици природе и 

природне реткости.  

Национални парк је веће подручје са најсложенијим природним екосистемима и 

биогеографским обележјима, изворне и добро очуване флоре и фауне, са 

репрезентативним физичко-географским појавама и културно - историјским 

вредностима и као такав представља природну целину од националног значаја. 

Парк природе је подручје добро очуваних природних својстава – преовлађујућих 

природних екосистема и пејзажа и у целини представља значајан део очуване природе и 

здраве животне средине. 

Предео изузетних одлика је мањи део добро очуване природе, живописних 

пејзажа, очуваних природних одлика предеоног лика и са присуством облика 

традиционалног начина живота (у ову категорију спада и заштићена околина 

непокретних културних добара. 

Резерват природе је изворни или незнатно измењени део природе, сложене 

екосистемске структуре и станиште ретких биљних и животињских врста и заједница. 

Резерват природе може бити општи и специјални, у случају када се штити и прати 

поједина врста или појава. 

Споменик природе је редак објекат или појава природе атрактивних и 

маркантних геолошких, геоморфолошких, хидрогеографских или ботаничких обележја 

или необичног начина појављивања. 

Природне реткости су биљне или животињске врсте или њихове заједнице 

којима је угрожен опстанак на природним стаништима, односно којима се смањује 

популација или ареал, или су у питању ретке врсте по распрострањености и као такве 

имају посебан еколошки и генетски значај.“ (Јовичић, Д. 2009). 
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,,Површину коју обухватају сва природна добра у Србији износи 750.000 

хектара, што чини 6% од укупне територије наше земље.“ (Јовичић, Д. 2009). Од тога 

заштићена природна добра Златиборске туристичке регије заузима 96.720,18 хектара, а 

то значи да заузима нешто мање од 1% Србије. 

 

2.5.1.1.Национални парк ,,Тара“ 
 

,,Године 1981. део планине Таре је проглашено националним парком. Парк 

заузима 19.200 хектара, а од тога је трећина покривена шумама, и то највише 

мешовитим шумама јеле, букве и смрче.“ (Боснић, Д. 2013). Обухвата највећи део 

планине Таре која је оивичена током Дрине. Поред планине Таре обухвата још и 

планине Столац, Звијезду, Црни врх, као и кањон реке Дрине са Перућцем и околину 

Бајине Баште. Нарочиту вредност овог националног парка има кањон реке Дрине чије 

висине иду и преко километра. Овај национални парк има веома сложен рељеф, као и 

климатске карактеристике, што је условила да се овде данас може наћи велики број 

биљних и животињских врста. ,,Посебно треба споменути изузетно очуване шуме на 

75% територије парка и ендемичне врсте (нпр. Панчићева оморика).“ (Јовичић, Д. 

2009). 

2.5.1.2.Парк природе ,,Шарган-Мокра Гора“ 
 

Мокра Гора налази се на територији Општине Ужице, а на њу се надовезује 

Шаргански превој. Ово подручје ,,Шарган - Мокра Гора“ стављено је под заштиту и 

проглашено парком природе. На овом подручју налази се и клисуре Белог, Црног Рзава, 

као и Камишке реке на чијем се кориту налази и водопад ,,Скакавац“, затим Хајдучка и 

Црвена пећина. Овај парк природе богат је ливадама и пашњацима, као и шумама црног 

и белог бора. ,,Подручје Мокре Горе насељава чак 722 биљне врсте, а многе су 

реликтног или ендемичног карактера. Овде се могу наћи југословенски звончић, 

хрватска бресина, Панчићева млечика и слично.“ (www.kartasrbije.com). Такође је 

карактеристично богатство орнитофауне. 
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2.5.1.3.Специјални резерват природе ,,Клисура реке Милешевке“ 
 

Клисура Милешевке налази се између Златара и Јадовника. У овом резервату 

природе уточиште је нашло велики број биљних и животињских врста. Клисура почиње 

код села Милошев до, а завршава се у близини манастира Милешеве и утврђења 

Милешевац - Хисарџик. На овом простору се може наћи Панчићева оморика, тиса, 

питоми кестен, орах, црни граб и јела. Од животиња су заступљене медвед, вук, 

дивокоза... Данас ова клисура преставља дом многим птицама грабљивицама. 

2.5.1.4.Строги природни резерват ,,Увац“ 

,,Природни резерват Увац обухвата средишњи део долине Увца и доњи део 

његове притоке Вељушнице. У близини ушћа Вељушнице клисура Увца се сужава и 

прелази у познати и ретки кањон, дужине скоро 10 km, који је изувијан у виду густо 

сабијених меандара типа осмице.“ (Јовчић, Д. 2009). Овај природни резерват познат је 

по белоглавом супу. То је један од две преостале врсте лешинара које се гнезде на 

простору Србије. Они спадају у орлове лешинаре и огромне су птице. Распон крила им 

иде и до три метара. Они имају веома значајну улогу у природи, јер представљају 

природне чистаче. Њихова храна су угинуле животиње, што спречава ширење зараза. 

Такође овде се гнезде и велики ронци и овде их има више него било где на Балкану. 

2.5.1.5.Споменик природе ,,Свети бор на Каменој гори“ 
 

Овај споменик природе налази се у саставу Камене Горе која је проглашена за 

предео изузетних одлика и представља њеног најстаријег становника. ,,Процењује се да 

је стар 500 година, а висина му је 13 метара.“ (www.kamenagora.com). Црни бор 

представља светињу на овом подручју, па није случјно што га називају ,,Светибор“. 

Слика 15. Строги природни резерват ,,Увац“ 
Извор: www.reddit.com 

Слика 16. Бор на Камениј Гори  
Извор: www.kamenagora.com 
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3. Друштвене карактеристике 
 

3.1. Становништво 
 

,,Укупан број становника Ужица износи 78.040, а од тога је жена 40.166, a 

мушкараца 37.874, по попису из 2011. године. Између три последња пописа дошло је до 

смањења становника у износу од 5,2%.“ (www.graduzice.org). Просечна старост 

становника Ужица је 42,08 година. Од укупног броја становника 59.747 живи у граду, 

док је остатак у селима. Од укупног становништва  98% чине Срби. Од мањина 

заступљени су Црногорци, Југословени, Хрвати, Роми, Македонци, Словенци, 

Мађари... 

Образовна структура:  без школске спреме 1.574, непотпуно основно образовање 

5.587 , основно образовање 13.564, средње образовање 35.834, више образовање 4.372, 

високо образовање 6.380, непознато 192 становника.“ (www.graduzice.org). Званичан 

језик је српски, а доминантна религија је православље. 

,,Према попису из 2011. године број становника у Бајиној Башти износи  26.043 

становника, од чега 33% живи у самом граду. Природни прираштај је негативан и 

износи -3,1. Што се националне структуре тиче, доминацију имају Срби. Просечна 

старост је 40,7 и то 36,1 у граду, а 42,9 година у селима.“ (www.bajinabasta.rs). Број 

становника се из године у годину смањује што због негативног природног прираштаја 

што због миграција становништва. ,,Број становника се смаањио од пописа 1953. до 

2002. године за 41,7%. Са друге странe, број становника самог града се за исти период 

повећао шест пута.“ (www.bajinabasta.rs). Механичко кретање становника се константнo 

повећава и најизраженије је према Ужицу, Београду, Новом Саду. Језик је српски, а 

религија православна. 

Tabela 4. Број рођених и умрлих лица у Бајиној Башти. 
 

Година  Рођена лица Умрла лица 
2007 247 340 
2008 194 350 
2009 235 360 
2010 220 420 
Извор: www.bajinabasta.rs 
 

 

http://www.bajinabasta.rs/


  Златиборска туристичка регија 

36 
 

 

,,Чајетина је 2013. године имала 14.522 становника, од тога 7.308 жена и 7.214 

мушкараца. Густина насељености износи 22 становника по километру квадратном. 

Стопа наталитета износи 7‰, док је стопа морталитета 16‰. Природни прираштај, 

дакле, износи -9‰. Просечна старост становника Чајетине је 45 година, а просечан број 

чланова домаћинства 2,87.“ (www.cajetina.org.rs). 

,,Према попису становништва из 2011. године, Нова Варош има 16.638 

становника, од којих половина живи у сеоским срединама, док друга половина живи у 

граду. Општина се састоји од 32 насељена места , огранизованих у 13 месних заједница. 

Просечна густина насељености је 26,61 становник по километру квадратном. У Новој 

Вароши је насељено 14.899 Срба, 788 Бошњака, 526 Муслимана и 425 припадника 

других етничких заједница.“ (www.novavaros.rs). 

,,По попису становништва из 2011. године Општина Пријепоље имала је 37.059 

становника, што је чинило 12,93 % становништва Златиборског округа. По истом 

попису има 12.073 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,21. 

Старосна структура становништва, по последњем попису је: од 0 - 19 год. има 8.617 

становника (23.25%), од 20 - 64 год. има 22.642 становника (61.1%), 65 и више година 

има 5.800 становника (15.65%). Просечна старост становништва у 2011. години је 40,1  

годину. По овом попису становништва, национална структура становништва је следећа:  

Срби-52,6%;  Бошњаци-Муслимани-44,08%;  Остали-3,32%.“  (www.opstinaprijepolje.rs) 

,,Према подацима са пописа из 2011. године, у Сјеници живи 26.392 становника. 

Од тог броја 49,1% су женског, а 50,9% особе мушког пола. Општина Сјеница је 

вишенационална средина и у њој живе Бошњаци, Срби, Албанци, Црногорци, Турци, 

Роми и остали. У погледу националне припадности Бошњака има 73,88%, Срба 19,95%, 

Муслимана 4,68%, Рома 0,35%, Албанаца 0,11%, а припадника других националности 

1,04%.“  (www.sjenica.rs). 

Укупан број становника Златиборског туристичког краја је 172.302 становника. 

Природни прираштај је у свим градовима ове регије негативан и бележи све мањи број 

становника из године у годину. Српски језик је званичан у свим општинама, а од 

религија доминира православље, а одмах иза њега је ислам. 

http://www.cajetina.org.rs/
http://www.opstinaprijepolje.rs/
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3.2. Привреда 
 

3.2.1. Пољопривреда 
 

Пољопривреда и прехрамбена индустрија су јако заступљене у Златиборској 

регији која је позната по веома добром воћу, поврћу, као и млечним и месним 

производима. Ужички крај представља значајног извозника малина. У Бајиној Башти 

пољопривреда заузима значајно место у бруто друштвеном производу. Ова општина 

позната је по традиционалним производима попут пршуте, сира, кајмака и ракије 

,,клековаче“. У Општини Чајетина, ова привредна грана заузима друго место, након 

туризма. ,,Постоје одговарајуће природне предпоставке и погодности за развој 

сточарства. На подручју општине има 6.185 грла говеда и 23.790 грла оваца. Укупно 

коришћено пољопривредно земљиште износи 23.483 хектара.“ (www.cajetina.org.rs). 

Бренд нововарошког краја свакако представља златарски сир. Овај сир се већ дуги низ 

година припрема по специјалној рецептури и има јединствени укус и квалитет. 

Општина Пријепоље је веома богата пашњацима и ливадама, а најразвијеније гране 

пољопривреде су: производња органске, здраве хране; сточарство, воћарство и 

повртарство. 

Слика 17. Златарски сир    Слика 18. Златиборска пршута 
Извор: www.zlatarskisir.co.rs    Извор: www.panacomp.net 
 
 
3.2.2. Индустрија 
 

Значајан потенцијал овог краја представља електропривреда, односно 

хидроелектране на Дрини, Лиму и њиховим акумулацијама. Носиоци привредне 

активности у Ужицу су: Ваљаоница бакра - Севојно, Импол - Севал, Путеви - Ужице, 

Први партизан - Ужице. Основа привреде у Бајној Башти је ХЕ ,,Бајина Башта“. У 

http://www.cajetina.org.rs/
http://www.zlatarskisir.co.rs/
http://www.panacomp.net/
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задње време приватизовано је доста фабрика. Некадашња фабрика ,,Ламинат“ данас се 

назива ,,МК Кетеринг“. Нова фабрика ,,Гота - пелет“ запошљава шездесетак радника. 

Два предузећа су успешно приватизована – ,,Зелена Дрина“ и ,,Електроизградња“. У 

Општини Чајетина постоје фабрике маталних и пластичних производа, као и 

дрвопрерађивачка индустрија за коју постоји добра сировинска база. У Новој Вароши, 

као и у скоро свим општинама Златиборске туристичке регије, енергетика има водећу 

улогу у привреди. Поред тога, развијена је и прерађивачка индустрија, односно 

производња пластике и гуме, дрвна индустрија, као и производња прехрамбених и 

текстилних производа. Најзначајније фабрике пластике су ,,Златарпласт АД“ и 

,,Пластика АД“, а ,,АД Слога“ је најзначајнија фабрика металне индустрије. 

Најзначајније фабрике текстилне индустрије у Пријепољу које су представљале основу 

развоја привреде биле су ,,Љубиша Миодраговић“, ,,Јасен - Бродарево“ и ,,Ирис“. 

Године 2000., ,,Јасен - Бродарево“ и ,,Ирис“ ушли су у процес приватизације и 

наставили су традиционално да производе предива, тканину и конфекцију. 

 

3.2.3. Саобраћај 
 

3.2.3.1. Друмски саобраћај 
 

Златиборска туристичка регија је добро повезана друмским саобраћајницама. На 

овим просторима укрштају се значајни магистрални путеви. ,,На територији Ужица 

дужина путева износи 4.329 километара.“ (www.graduzice.org). На територији Општине 

Бајина Башта је веома добро развијена мрежа локалних путева. Такође, у близини се 

налази Ибарска магистрала која повезује места Златиборске туристичке регије са 

Београдом и Војводином. ,,Општина Чајетина располаже са укупно 353 километара 

путева, од чега је 250 километара локалних, 77 регионалних и 33 километара 

магистралних путева.“ (www.cajetina.org.rs). Кроз Пријепоље пролазе магистрални 

путеви М21 и М8. У овој општини је мрежа локалних путева веома добро развијена, 

град је повезан асфалтним путевима са свим насељима.  
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3.2.3.2. Железнички саобраћај 
 

Овај вид саобраћаја слабо је развијен, иако кроз ову регију пролази пруга 

Београд - Бар. Прузи је, свакако, потребна модернизација. ,,Кроз Ужице ова пруга дуга 

је 23,3 километара“. (www.graduzice.org) ,,Кроз Пријепоље се пружа на 41,5 километара 

и електрифицирна је читавом дужином.“ (www.opstinaprijepolje.rs). 

3.2.3.3. Ваздушни саобраћај 
 

У близини Ужица налази се цивилни и војни аеродром ,,Поникве“, који је познат 

и под називом ,,Лепа Глава“. ,,Овај аеродром је од Директората за цивилни саобраћај 

добио сертификат за саобраћај авиона генералне авијације, односно ваздухоплова до 

100 места. Аеродром је 05.10.2013. године отворен  за цивилне сврхе.“. 

(www.graduzice.org). 

 

3.2.4. Туризам 
 

Што се ове привредне делатности тиче, можемо рећи да је у успону. Златиборска 

туристичка регија и те како има потенцијала, мада недовољно искоришћеног. Пружа 

велике могућности за развој многих видова туризма и последњих година се види 

значајни помак у развоју истог. 

У поглављу 5. ,,Облици туризма“ и 7. ,,Туристича понуда“ биће много више речи 

о туризму, али споменимо неке од локалитета које привлаче највећу пажњу туриста.  

То су првенствено планине Тара и Златибор, као једни од највећих центара 

планинског туризма у земљи. Потом су ту градови ове регије који сваки на свој начин 

привлачи посетиоце. Веома су интересантни и музеј на отвореном ,,Старо село“ у 

Сирогојну, као и Шарганска осмица. Не заборавимо и чувену манифестацију на Дрини - 

Дринску регату. И још пуно, пуно лепота које ова регија нуди... 
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3.3. Насеља 
 

3.3.1. Ужице 
 

Ова општина налази се у Златиборском округу, а граничи се са општинама  

Косјерић на северу, Пожега је на истоку, Ариље на југоистоку, Чајетина на југу, Босна 

и Херцеговина на западу и Бајина Башта на северозападу. ,,Од главног града удаљен је 

160 километара.“ (Боснић, Д. 2014). Град уоквирују и планине. На југу је Златибор, на 

западу Тара, на северу су Повлен и Маљен и узвишење Кадињача. 

Већина Ужичана или ,,Ера“ су потомци избеглица из Херцеговине који су 

бежали од Турака. Наравно, отуд и источнохерцеговачки ијекавски дијалекат Ужичана. 

Веома је интересантна чињеница да у ужичком говору не постоје гласови ф и џ, већ 

,,меко ш“. Веома је близу српском књижевном говору. 

,,Турци су освојили Ужице 1463. године и остали су у њему наредна четири 

века. У ослобођеној Србији Ужице је било седиште округа и среза, с много трговаца и 

занатлија. У Другом светском рату 1941. ,партизани су привремено ослободили град, 

тако да се после рата град звао Титово Ужице. После распада Југославије 1992. , Ужице 

је вратио свој стари назив.“  (Боснић, Д. 2014). 

У близини Ужица, у селу Злакусе, одржава се средином августа Мађународна 

колонија уметничке грнчарије. Иначе су становници овог села најпознатији у Србији по 

грнчарству. Један од симбола града је хидроелектрана на Ђетињи, која је постављена 

1900. године, а камен темељац јој је ударо краљ Александар Обреновић. Симболи 

Ужица су свакако и пршута, компелт лепиња, клековача и наравно чувено ужичко коло. 

3.3.2. Бајина Башта 
 

,,Бајина Башта је место које се налази у западној Србији на надморској висини 

од 257 метара, испод планине Таре и на обали Дрине.“ (www.wikipedia.com). Град је 

добро саобраћајно повезан са Ваљевом, Љубовијом, Шапцем, а преко узвишења 

Кадињача, повезан је са Ужицем. Овај крај је био у саставу српске средњевековне 

државе током читавог средњег века. После смрти цара Душана, овим просторма владао 

је Никола Алтомановић. Након што је кнез Лазар Хребељановић поразио Николу 

Алтомановића, њему је припао овај крај. ,,Историју овог краја у 17. веку, али и читаве 
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Србије, обележио је манастир Рача који је био културно средиште од прворазредног 

значаја. Развој манастира пресекла је Велика сеоба Срба 1690. године под Арсенијем 

III, а манастир је опустео, јер су се монаси са бројним становништвом овог краја 

иселили у Аустрију.“ (www.bbasta.org.rs). 

Од туристичких атракција свакако треба споменути Тару, језеро Перућац, 

кућицу на Дрини, манастир Рачу, као и бројне манифестације попут Мост - феста, 

Башта - феста и наравно, Дринске регате. Бајина Башта, односно село Зарожје у 

близини, познато је и по првом српском вампиру Сави Савановићу. 

3.3.3. Сјеница 
 

Овај град, надалеко познат по својој хладноћи, налази се у југозападној Србији. 

,,Надморска висина Сјенице је 1.000 – 1.030 метара.“ (www.sjenica.rs). Граничи се са 

Општинама Пријепоље, Тутин, Нови Пазар, Ивањица, Нова Варош, као и са Општином 

Бијело Поље у Црној Гори. Општину окружују планине Јадовник, Озрен, Гиљева, 

Жилиндар. Град је смештен у котлини, дуж реке Грабовице. 

,,Сјеница се први пут помиње 1253. године као место на дубровачком путу, где 

су пристајали и плаћали царину дубровачки трговци. Османлијски дефтери (пописне 

књиге) из 1455. године говоре да је део сјеничке области улазио у састав тадашње 

области Бранковића. Године 1835. Сјеница се помиње као седиште Новопазарског 

санџака. После Првог балканског рата 1912/13. године, сјенички крај је ушао у састав 

Краљевине Југославије, а Сјеница је постала центар истоименог среза.“ (www.sjenica.rs) 

Туристе највише привлачи природни резерват ,,Увац“, потом Сјеничко језеро, 

Ушачки пећински систем итд. Такође је грех не пробати сјеничке специјалитете попут 

њиховог суџука и сира, производа од хељде, пите, јагњетине, јардума - густог 

специјалитета од овчјег млека и оријенталних посластица. 

Слика 19. Ужице 
Извор:www.westinfo.rs 

Слика 20. Кућица на Дрини (Бајина 
Башта) 
Извор:www.theplaidzebra.com 
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3.3.4. Чајетина 
 

Ова општина југозападне Србије граничи се на северу са општином Ужице, на 

истоку са Ариљем, на југоистоку је Нова Варош, на југу Прибој, а на западу граница са 

Босном и Херцеговином. Географски гледано, општина се 

налази на заталасаној површи између река Сушице и Увца 

и планина Таре и Муретнице, док Златибор представља 

средишњи део. 

Ово подручје је богато споменицима који датирају 

још из неолита, потом римског периода и периода турске 

владавине. Препознатљивост овог краја свакако се огледа 

у етнографским мотивима, старим занатима, 

гастрономији. Највећа атракција ове општине је музеј на 

отвореном ,,Старо село“ у Сирогојну.  

 

3.3.5. Нова Варош 
 

,,Општина се налази у Златиборском округу, на 222 километара удаљености од 

Београда.“ (Боснић, Д. 2014). Граничи се са Чајетином и Ариљем на северу, Ивањицом 

на истоку, Сјеницом на југоистоку, Пријепољем на југозападу и Прибојем на западу. 

Нова Варош сместила се на планини Златар, а између Голије и Златара, на надморској 

висини око 1.000 метара.  

Историја Нове Вароши везује се за 16. век и Скендер - пашу Ђеновљанина. 

Једном приликом он је путовао ии Босне за Цариград, идући преко Србије, односно 

Златара. Био је одушевљен његовим лепотама и мирисом боровине, па је наредио да се 

ту подигне касаба, односно насеље. Међутим, избио је пожар и цело насеље је нестало. 

Али становништво је подигло нову варош и 

дало јој име Јени Касаба, што у преводу са 

турског значи Нова Варош. 

Нова Варош није узалуд добила 

епитет ,,нова“. Осим најстарије куће у граду 

Слика 21. Музеј ,,Старо село“ (Чајетина) 
Извор: Јанковић, М. (2015) (фотографија-
приватна колекција) 

Слика 22. Кајмакамија (Нова Варош) 
Извор:www.uvac.org.rs 
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која потиче из 1861. године, цркве, џамије и кајмакамије које су из 19. века, све остало 

је ново. Црква је посвећена Светој Тројици, џамију је подигао Перван - бег, а у 

кајмакамији боравио је султанов представник - кајмакам. Урађена је у исламском стилу, 

али има заподноевропског утицаја. Данас представља библиотеку под називом ,,Јован 

Томић“. Планина Златар је носилац развоја туризма. Из године у годину, све је 

популарнија манифестација „Сиријада“. 

3.3.6. Пријепоље 
 

Ова општина, као и остале, припада Златиборском округу и налази се готово на 

самој граници са Црном Гором. Суседне општине су јој Прибој на северозападу, Нова 

Варош на североистоку, Сјеница на истоку и граница са Црном Гором је на југу и 

југозападу. 

Настанак овог града везује се за манастир Милешеву која је задужбина краља 

Владислава. Око манастира је прво била пијаца, а касније је настало насеље. Назив 

града потиче из народа и на месту где је ,,прије било поље“. 

У околини града пронађени су остаци цркве из 13. века, а у џамији се чува руком 

писан Куран који је стар 300 година. Симбол Пријепоља је свакако, Милешева са 

својом фреском Бели Анђео, Сахат - кула, Махмут - бегова џамија, као и Камена Гора 

са својим Светибором. Веома је интересантна манифестација је Зетијада, а од 

специјалитета пита од хељде.  

 

Слика 23. Фреска Бели анђео у Милешеви 
(Пријепоље) 
Извор:www.avantartmagazin.com 

Слика 24. Сахат-кула (Пријепоље) 
Извор: Јанковић, М. (2015) 
(фотографија-приватна 
колекција) 
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4. Антропогене туристичке вредности 
 

4.1. Манастири 
 

4.1.1. Милешева 
 

Милешева се налази недалеко од Пријепоља и представља симбол овог града. 

Посвећена је Вазнесењу Господњем. ,,Милешеву је 1219. године подигао четврти 

владар из лозе Немањића, други син Стефана Првовенчаног, Владислав.“ (Боснић, Д. 

2014). Манастир је познат по томе што су у њему боравиле мошти светог Саве три века, 

све док их Турци нису однели на Врачар и спалили, а касније је од њихове руке 

запаљен и сам манастир. У манастиру се крунисао краљ Твртко Први Котроманић. За 

време турске владавине Мехмед - паша Соколовић је штитио манастир, јер је ишао у 

манастирску школу пре него што је одведен у јањичаре. Манастир се налази по 

заштитом UNESCO-а и увршћен је у листу светске културне баштине. 

Фреске из Милешеве су својеврсна уметничка дела. Постоје бројне фреске попут 

Богородице, Младог апостола, Скидање с крста, Рођење, Силазак у ад. Такође је 

надалеко позната по владалачким портретима који су рађени још за време њихових 

живота. Ту су портрети светог Саве, Стефана Првовенчаног, Радослава и Владислава. 

Ипак највреднија фреска је ,,Бели анђео“. Цела композиција назива се ,,Мироноснице 

на Христовом гробу“. На слици је приказан Бели анђео како руком показује на Христов 

празан гроб.  

4.1.2. Рача 
 

Манастир Рача се налази поред истоимене реке на огранцима Таре, а удељен је 

свега неколико километара од Бајине Баште. Први храм манастира је посвећен 

Вазнесењу Господњем, а ктитор је краљ Драгутин Немањић. 

Манастир је кроз векове неколико пута спаљиван, а Хаџи - Милентије 

Стефановић, човек који је двапут обновио манастир обратио се кнезу Милошу за помоћ 

када је други пут вршио обнову. Кнез му је помогао и манастир је био обновљен. 

Гробница Хаџи - Милентија налази се у манастиру. Касније, током Другог светског 
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рата, тачније 1941. године, Немци су опустошили манастир. Бугари су 1943. године  

опљачкала манастир и спалила конаке. 

Битно је нагласити да се у периоду од 1941. па до 1943. године у овом манастиру 

налазило Мирослављево јаванђеље која представља најстарију књигу писану на 

српском књижевном језику. У манастиру се налзи део моштију краља светог Теоксита 

(монашко име краља Драгутина), као и вредни предмети који су припадали Хаџи -

Милентију Стефановићу. Овај манастир је категорисан као културно добро од великог 

значаја. 

4.1.3. Увац 
 

Манастир Увац налази се на реци Увац на огранцима Златибора и Црног врха 

код Прибоја. Посвећен је Рођењу Пресвете Богородице. Мисли се да се на месту 

данашњег манастира налазила задужбина Немањића - Црква Јања. Манастир се некада 

звао Вувац и током времена неколико пута је био оскрнављен. ,,Порушен је 1691. 

године и 300 година је био под рушевинама.“ (www.vilazlatibor.com). Коначно,  1994. 

године кренуло се у реконструкцију манастира и зидана  је ,,камен по камен“. Црква је 

освештена 1998. године и има два монаха.“ (www.klubputnika.org). На манастиру је 

веома интересантан дрвени кров, а фреске светог Симеона и светог Архангела Михаила 

су делимично реконструисане.  

4.1.4. Дубница 
 

Манастир Дубница се налази у селу Божетићи, недалеко од Сјеничког језера на 

огранцима Јавора. Манастир потиче из 15. века што доказује фреска на којој стоји 

,,1422. година“. Од првобитног манастира је мало тога остало. Каже се да су манстир 

подигли чланови породице Рашкобић који су били у сродству са Немањићима. На 

остацима манастира Милијан Ђоковић из Сирогојна озидао је цркву Свете Тројице. 

Слика 26. Рача 
Извор: www.tara-planina.com 

Слика 25. Милешева 
Извор: Јанковић, М. (2015) 
(фотографија-приватна колекција) 

http://www.vilazlatibor.com/
http://www.klubputnika.org/
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4.2. Цркве 
 

4.2.1. Црква Христовог Вазнесења  
 

Ова цркава налази се у селу Рогачица, у близини Бајине Баште. Храм подсећа на 

цркве рашке школе. Основа је у виду слободног крста, а фасада веома лепа са доста 

украса. Црква је веома лепо и богато осликана. Ту се налази иконостас и иконе које је 

насликао Димитрије Посниковић. Неке од фресака су свети Сава, Василије Велики, 

Јован Златоуст, Богородица са арханђелима Гаврилом и Михаилом, као и најлепше 

фреске Рођење Христово и Вазнесење Христово. 

4.2.2. Црква Светог пророка Илије 
 

Ова црква налази се у близини Бајине Баште. ,,Грађена је у периоду 1892. до 

1893. године.“ (www.bbasta.org). Црква је освећена уочи празника светог Илије, по коме 

је и добила име. Ова црква је саграђена од добровољних прилога, а током година је 

више пута реновирана. ,,1993. је иконописана, а 1995. године је постављен иконостас од 

ораховине у дуборезу.“ (www.bbasta.org). 

4.2.3. Цркве брвнаре на Златру  
 

Црква брвнара у Радијевићима посвећена је Покрову пресвете Богородице. 

Саграђена је тако да личи на старовлашку кућу, да би је заштитили од Турака. У цркви 

се налазе највредније иконе од свих цркава брвнара код нас, а то су Исус Христос 

Пантократор, Свети арханђео Михаило, Богородица са дететом и Свети Петар и Павле. 

Ова црква спада у споменике од изузетног значаја и под заштитом је државе. Друга 

црква брвнара је у селу Кућани, посвећена је Христовом Вазнесењу и то је најмања 

црква - брвнара код нас. Са свих страна окружена је боровима. И она је под заштитом 

државе и чека новац за обнову. 

4.2.4. Цркве у Ужицу 
 

Две најважније цркве у Ужицу су црква Светог Ђорђа и црква Светог Марка. 

Црква светог Ђорђа налази се у центру Ужица, поред гимназије. Грађена је у 19. веку и 

припада архитектури романтизма. Иконописали су је Димитрије Посниковић и Милија 
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Марковић. Друга црква је посвећена светом Марку, а прављена је у стилу брвнаре. 

Звоник ове цркве је јединствен у Србији. 

 

4.3. Џамије 
 

4.3.1. Џамија у Новој Вароши 
 

Ова џамија налази се у самом центру града. Првобитну џамију подигао је 

Перван - бег у 16. веку, али је она срушена. Касније је, на рушевинама, саграђена нова 

крајем 19. века. До Другог светског рата имала је дрвени, а касније је замењен каменим 

минаретом. Ова џамија је посвећена човеку који је дао новац за њену градњу – Махмут 

- бегу Бајровићу из Пљеваља. 

4.3.2. Џамије у Сјеници 
 

У Сјеници постоје две врло важне џамије. Прва ,,Валиде Султан“ потиче из 19. 

века и подигла ју је мајка султана Абдул Хамида Другог. Овај споменик културе је 

веома важан Сјеници јер потиче из периода када је она била центар Санџака, који је био 

управна област Османског царства. Друга се зове ,,Џамија у Углу“. Потиче из 16. века и 

она је најстарија џамија на територији ове општине. 

4.3.3. Џамија у Пријепољу 
 

Позната као Велика или Махмут - бегова џамија грађена је крајем 19. века. Зову 

је ,,велика“ због својих дименизија, а ,,Махмут - бегова“, зато што је подигнута на 

темељима исте. Њену изградњу су подржале Османлије, а џамија је неколико пута 

реновирана. Ту су и  Ибрахим - пашина, Синан - пашина, као и џамија у Хисарџику. 

 

 

 

 

Слика 26. Џамија ,,Валиде Султан“ 
Извор:www.sandzacke.rs 

Слика 27. Махмут-бегова џамија 
Извор:www.biblioteka-prijepolje.com 
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4.4. Етно-села 
 

4.4.1. Сирогојно 
 

Део туристичке понуде Златибор представља и село Сирогојно које је познато по 

музеју под ведрим небом којег су назвали ,,Старо село“. Овај музеј најбоље дочарава 

живот и рад људи златиборског краја с краја 19. и почетка 20. века. ,,Сталну музејску 

поставку чине две окућнице са стамбеним и приведним зградама. Ту су дводелне куће 

са високим четворосливним кровом, вајати, млекара, амбар, кош за кукуруз, качара са 

казаном за печење ракије, хлебна пећ, пчелињак...“ (Боснић, Д. 2013). Све зграде су 

опремљене аутентичним посуђем ,оруђем, алатом.  

,,Златиборско село Сирогојно први пут се помиње у турском катастарском 

попису из 1476. године. Седамдесетих година прошлог века за њега је чуло пола света 

захваљујући плетеним џемперима карактеристичних шара, а онда је Сирогојно добило 

још једну необичност.“ (Боснић, Д. 2013).  Такође ту постоји и Музеј плетиља, у коме 

су први пут своје рукотворине изложиле жене овог краја 1962. године. Годишње се 

произведе око 35.000 уникатних одевних предмета који су израђени од меке исландске 

вуне. Тако су џемпери Сирогојна постали бренд и од овог традиционалног занимања 

створена је мода аутентичног стила. 

4.4.2. Штитково 
 

Ово етно - село налази се у близини Нове Вароши, на огранцима Златара. Овде 

су сачуване традиционалне старовлашке куће. ,,Најстарија кућа изграђена је 1882. 

године и налази се у центру села.“ (www.srbija.superodmor.rs). У селу се, поред кућа, 

налазе и други аутентични објекти из 19. века... штале, сушаре за месо. Селом 

доминира цркава Свете Тројице, а са њене леве стране налази се школа. Село је 

основано још у доба Немањића, а име је добило по фабрици која се налазила у селу и 

производила је штитове. Завод за заштиту споменика из Краљева је ставио Штитково 

под заштиту државе. 

 

 

http://www.srbija.superodmor.rs/
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4.4.3. Злакуса 
 

Село се налази у близини Ужица, чува традицију и туристима верно приказује 

живот Злакусе с почетка 20 .века. Основу туристичког развоја Злакусе чини Етно - парк 

,,Терзића авлија“. Овај парк садржи апартмане за одмор, као и музеј на отвореном и 

затвореном. У дворишту се налази шупа, млекар, бунар, качара, тако да туристи могу да 

створе лепу слику о животу и раду људи Злакусе. Ово село познато је по грнчарским 

производима, јер се већина домаћинстава бави грнчаријом. Мајстори свог заната могу 

по жељи, на лицу места, направити неки посуду од глине. Такође, село је познато и по 

манифестацијама ,,Злакуса у песми и игри“, ,,Јесен у Злакуси - Лончаријада“ и по 

Међународној колонији керамике. 

 

 

 

 

 

 

4.4.4. Кремна 
 

За ово село се каже да је најчудноватније и најизазовније у Србији. Познато је по 

пророцима Милошу и Митру Тарабићу који су у 19. веку прорицали многима, па и 

самој Србији. Њима у част подигнут је Спомен дом креманских пророка у засеоку 

Тарабићи коју данас посећују бројни туристи у жељи за упознавањем живота ова два 

мистериозна човека. Међутим, ово место није познато само по Тарабићима. Лепоте 

природе и идеална надморска висина, чини ово село ваздушном бањом. Нису случајно 

Немањићи у своје време овде градили куће за одмор. Становници села су увидели 

благодети која Кремна пружа, па су почели да се баве сеоским туризмом. Објекти су 

уређени у етно - стилу, а храна им је врхунска. 

 

Слика 29. Израда грнчарије у Злакуси 
Извор:www.turizamuzica.org.rs 

Слика 30. Учионица у етно-стилу у Злакуси 
Извор:www.zlakusa.com 
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4.4.5. Вранеша 
 

Ово село налази се у четинарској шуми, ка Златарском језеру, на огранцима 

Златара. Компекс етно - села чине апартмани, етно - продавнице, базен, а такође се нуде 

и услуге wellness програма. Саграђено је од аутентичних, еколошких материјала из 

златарског краја, а постељина и детаљи рађени су ручно. Оброци се припремају и у 

огњишту и могу се пробати укусни златарски специјалитети попут сира, хељдопите, 

качамка... 

4.5. Споменици 
 

4.5.1. Кадињача 
 

Oвај споменик се налази у близини Ужица, у селу Кадињача. ,,Овде се 

29.новембра 1941. године десила битка на Кадињачи између немачких трупа и 

Радничког ужичког батаљона, нажалост не у нашу корист. Комплекс се градио од 1952. 

до 1979. године.“ (www.zlatiborskiokrug.net). Прво је био саграђен споменик 

пирамидалог облика изнад костурнице где се налазе посмртни остаци погинулих из 

Радничког батаљона. Део комплекса чини и музеј у коме се могу наћи личне ствари 

погинулих. 

4.5.2. Калипоље 
 

,,Oвај споменик посвећен је Јаворском рату који се одиграо од 1876. до 1878. 

године.“ (www.uvac.org.rs).  Битка се одиграла у близини планине Јавор, на Калипољу, 

па је и по овој планини битка добила име. Србија је у то време била под турском 

влашћу и народ, намучен суровошћу Турака, решио је да пође у рат за независност. 

Турска војска је поразила српску, а погинуле војнике сахранили су на Јавору. Овде 

постоји гробље, споменик посвећен Михајилу Илићу, а почела је изградња цркве. 

4.5.3. Партизанска болница 

Oвај спомен - комплекс обухвата остатке болнице, спомен - плочу као и 

споменик који је подигнут у част палих бораца у Пријепољу. ,,Битка се догодила 

између Немаца и партизана 04.12.1943. године.“ (www.spomenici.heritage.gov.rs). У току 
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тог дана погинуло је више стотина људи. Споменик је под заштитом државе и спада у 

непокетна културна добра од изузетног значаја. 

4.5.4. Меморијални компекс ,,Бошко Буха“ 
 

Ово је један од најзначајнијих комплекса који је подигнут током Другог светског 

рата. Подигнут је на Јабучкој висоравни, на пола пута од Пријепоља до Пљеваља, на 

месту где је погинуо чувени бомбаш Бошко Буха. Споменик је био веома популаран 

седамдесетих година 20. века када је био уврштен у програм ђачких екскурзија, па је 

због тога подигнут и музеј који је био посвећен деци Народно - ослободилачке војске, 

међутим са распадом Југославије и музеј се распао. Споменик је нажалост запуштен. 

4.5.5. Сахат кула 
 

Ова кула је симбол Пријепоља. Име је добила по сату на њеном врху. 

Механизам овог сата ради и дан данас, а потомци човека који га је донео, још увек су у 

Пријепољу. За време реконструкције трга на ком се налази, споменик је померан, али 

није био оштећен. Овај споменик саграђен је још у време Турака и веома добро одолева 

времену.  

4.5.6. Краљева чесма на Златибору 
 

Ова спомен - чесма посвећена је Александру Првом Обреновићу. Саграђена је на 

извору најбоље воде на Златибору, а село је у част краља и његове воде, добило назив 

Краљева вода. На чесми је уклесано име краља и датум његовог доласка–20.август 

1893. 

 

 
Слика 31. Кадињача 
Извор: www.vreme.com 

Слика 32. Краљева чесма 
Извор:www.cajetina.org.rs 
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4.6. Остале антропогене вредности 
 

4.6.1. Кућица на Дрини 
 

Скоро је немогуће проћи кроз Бајину Башту, а не видети чувену кућицу на 

Дрини. Њеној популарности још више је допринела Ирена Бекер, чија је фотографија 

објављена у часопису ,,Национална географија“, и не само то, већ је и проглашена за 

фотографију месеца августа 2012. године. Кућица је направљена 1969. године од стране 

дечака којима је досадило сунчање на голој стени. Номинована је за једно од седам 

грађевинских чуда Србије. 

 

4.6.2. Кајмакамија 
 

Овај објекат Нове Вароши саграђен је крајем 19. века за потреба турске управе и 

смештен је у тадашњој јединој улици овог града. Грађен је у исламском стилу са 

детаљима модерне европске архитектуре. Објекат је временом мењао власнике и 

намене. После ослобађања од Турака и даље је служио Управи, само сада српској. За 

време Другог светског рата ту се налазила општина, а данас у овој импресивној згради 

налази се библиотека са пуно књига. Носи назив ,,Јован Томић“. 

 

4.6.3. Шарганска осмица и Дрвенград 
 

Тара и Златибор су две најлепше планине Старовлашке висије. Наспрам ливада 

Златибора, уздижу се шуме Таре. Овај контраст ублажио је планински превој Шарган. 

Крајем 19. века чувени пророк Златиборског краја Митар Тарабић рекао је да ће 

гвоздени пут ићи преко Шаргана и да ће се њиме путовати од Ужица до Сарајева. Десет 

година након смрти Митра Тарабића почело је пројектовање железничке пруге. 

Изграђено је 22 тунела и неколико мостова. Пре тридесетак година пруга је уклоњена, а 

ту је прошао асфални пут. Међутим, да би ћира био сачуван од заборава, Удружење 

Мокрогораца са Железницом и Војском Србије започели су прве радове на прузи током 
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бомбардовања 1999. године. Тако је пруга по други пут оживела, међутим овог пута 

тзв. ,,осмица“ постала је туристичка атракција.  

Мокра Гора је лепо уређено сеоце где су железнички објекти обновљени, тако да 

изгледају аутентично. Такви су и возови и униформе машиновођа. У објектима 

Железнице налази се око 40 лежајева. Такође, овде се организују излети до Белих Вода, 

кањона Белог Рзава, водопада Велики Скакавац и слично. С обзиром да је Мокра Гора 

парк природе, овде постоји ренџерска служба која води рачуна о парку и дивљачи. 

Свакодневно се могу видети свежи трагови медведа, дивљих свиња и срна. Постоји 

план да се поред пруге направе узгајалишта за животиње, тако да ће у будућности 

туристи моћи да се забаве и кроз фото - сафари. 

Познати режисер Емир Кустурица за потреба свог филма ,,Живот је чудо“ 

израдио је на брду Мећавник изнад Мокре Горе свој град из маште - ,,Дрвенград“. 

,,Мноштво објеката је распоређено дуж улица Дрвенграда, које носе имена познатих 

личности из света културе, уметности и спорта. Дрвенград је и својеврстан омаж Иви 

Андрићу, његовим делима и ликовима: главна улица носи име великог књижевника, 

спортски центар зове се ,,Проклета авлија“, ресторан националне кухиње ,,Лотика“, 

посластичарница ,,Код Ћоркана“, а продавница сувенира ,,Аска.“ (Боснић, Д. 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 34. Дрвенград 
Извор:www.tarainfo.rs 

Слика 33. Шарганска осмица 
Извор:www.wikipedia.org 
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5. Облици туризма 
 

5.1. Планински туризам 
 

Са сигурношћу можемо рећи да је овај вид туризма најразвијенији у 

Златиборској туристичкој регији. Као што је већ напоменуто раније у тексту, ова регија 

обухвата пет планина: Златибор, Тару, Златар, Јавор и Јадовник. На свакој од ових 

планина заступљен је планински туризам, али Златибор и Тара доминирају међу њима.  

Златибор, Тару и Златар карактерише сличан тип понуде, са наглашеном летњом 

сезоном. Све планине, осим Златибора, заостају због лошије инфраструктуре, 

саобраћајене повезаности, али и због слабијих промотивних активности. Сезоничност 

туристичког промета није јако изражена, али летња сезона ипак бележи бољу 

посћеност, као и месеци септмбар и октобар. Свакако треба побољшати туристички 

промет, нарочито треба бацити акценат на зимску , као и вансезону. Што се Таре тиче, 

за планинаре обезбеђен је смештај у планинарском дому ,,Предов Крст“, као и мапе и 

водичи. Јавор је неправедно запостављен, међутим у будућности се планира изградња 

смештајних капацитета и побољшање туристичке понуде. На Јадовнику су зиме дуге, 

хладне и снежне што погодује развоју зимског планинског туризма. Ова планина је јако 

занимљива планинарима, авантуристима и свима који воле пешачење на снегу. 

5.2. Здравствено-лечилишни туризам 

Све планине Златиборске туристичке регије представљају и ваздушне бање због 

својих климатских благодети и бескрајних шума. Златибор са својим природним 

погодностима представља лечилиште за болести штитасте жлезде, малокрвности и 

психосоматске тегобе. Међутим, Златибор задњих година има велики проблем, а то је 

превелика урбанизација. Мештани су увидели благодети ове планине, па су брже - 

боље хтели да изграде смештајне капацитете које ће задовољити туристичку тражњу. 

Треба мало више повести рачуна о повећаној урбанизацији и указати становништву 

какве последице могу задесити ову планину. Тара има веома погодну умерену 

планинску климу, што погодује лечењу дисајних органа, нарочито онима који болују од 

астме и бронхитиса. Благотворно делује и на анемију и побољшавање имунолошког 

система. 
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Лековитост Златара позната је одвајкада. Овде су стари Грци и Римљани 

градили своја насеља, а касније и Немањићи. Захваљујући свежем и чистом ваздуху, 

ова планина све постаје популарнија код људи који желе да побегну од гужве и градске 

галаме. Ваздух је богат терпентином и озоном, а и већи део планине прекривен је 

боровим шумама. Зато некад ову планину називају и ,,фабриком црвених крвних 

зрнаца“. Пре девет година, држава је ову планину званично прогласила ваздушном 

бањом. Поред Златара, ту је и планина Јавор која је надалеко позната по својој 

лековитости. Погодна је за лечење разних болести - анемије, хроничних респираторних 

обољења, као и за подизање општег стања имунитета. 

У оквиру овог поглавља треба нагласити и wellness туризам који је све 

значајнији и популарнији. Можемо рећи да је његова основна карактеристика: 

,,очување здравља, кроз умањење стреса, нередовне и неадекватне исхране и других 

фактора који нарушавају здравље и нормално функционисање људског организма у 

савренемим условима.“ (www.rrazlatibor.co.rs). Wellness центар на Златибору постоји у 

оквиру хотела ,,Златбор-Мона“ где туристи могу да уживају у масажама, турским 

купатилима, саунама и слично. Постоји и ,,Thai Spa“ у насељу Палисад, у близини 

центра ове планине који пружа услуге тајландске масаже, као и мирисне и релакс 

терапије. У селу Вранеша, на Златарском језеру, такође постоји  wellness центар. 

5.3. Спортско-рекреативни туризам 
 

Златибор пружа бројне могућности за спортско-рекреативни туризам, како 

зимски, тако и летњи. Зими пружа веома добре могућности скијања. Ски-центар на 

Торнику је обновљен после бомбардовања, тако да је гостима осигурана добра забава 

током зиме. Ски-центар има шестоседну жичару, као и топове за вештачко оснеживање. 

Постоје и краће ски-стазе, погодније за неискусније. Посетиоци се лети могу купати на 

оближњем језеру, као и на отвореним и затвореним базенима. Од пролећа до јесени, ова 

планина је идеална за спортске припреме, јер поседује веома квалитетне терене за разне 

врсте спортова. На Тари најбољих смучарских терена има у околини локалитета 

Калуђерске Баре и Митровац.  

Златар има изврсне услове за развој зимско - спортског туризма, а постоје и три 

ски-стазе са могућношћу изнајмљивања ски-опреме. Лети гости могу да уживају у 

трим-стазама, спортским теренима, дечијим игралиштима. Камена Гора је веома 

http://www.rrazlatibor.co.rs/
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популарна по параглајдингу. Полетишта крећу од познатог споменика природе, у 

народу познатог као Светибор. Генерално гледано, простор Западне Србије је идеалан 

за планинарење и шетњу. Стазе су углавном свуда обележене. Пријепољски крај је 

веома популаран и по планинарењу и тамо се налази близу 100 километара маркираних 

стаза. Такође постоје веома добре могућности за бициклизам, јахање, орјентиринг, 

рафтинг. 

5.4. Сеоски туризам 
 

Сеоски туризам је добро развијен у Златиборској туристичкој регији. Гости 

Златибора не бораве само на овој планини, већ и у оближњим селима. Туризам је 

развијен у Сирогојну, Гостиљу, Јабланици, Рожанству, Трипкови, Мачкату, Рудинама 

итд. Сирогојно је, свакако, најпознатије, а о њему је већ било речи у поглављу ,,Етно-

села“. У Општини Ужице најзначајнија села су Злакуса, Потпећ и Кремна. Злакуса је 

позната по грнчарији, Потпећ по пећини, а Кремна по чувеним пророцима. У околини 

Нове Вароши значајнија села су Штитково са црквом свете Тројице и село Радоиња, по 

коме је и Радоињско језеро добило име. У Општини Пријепоље најзначајније село је 

Сопотница са својим чувеним слаповима, а у близини је и манастир Милешева.  

Сеоски туризам се може обогатити и традиционалним српским специјалитетима. 

Заштитни знак ове туристичке регије је комплет лепиња. Поред ње ту су разне врсте 

пршута, јагњетина и телетина испод сача, као и златарски и сјенички сир. Туристичка 

организација Србије је пропознала квалитет сјеничке хране, па је снимила промотивни 

спот под називом ,,Soul food“ или у преводу ,,Храна за душу“. 

 

5.5. Спелеолошки туризам 
 

Спелеолошки туризам у овој регији може се развијати само у оквиру 

излетничког или екскурзионог туризма. Дакле, овај вид туризма не захтева већа 

задржавања на локалитету, већ само кратке посете. Овај вид туризма спада у мобилне 

видове туризма, где су задржавања краћа од 24 часа.  

У Златиборској туристичкој регији никако не треба заобићи Потпећку, Стопића 

пећину и Ушачки пећински систем.   
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5.6. Језерски и речни туризам 
 

У оквиру ове регије постоји велики број језера и река које пружају разне 

могућности рекреације. Најзначајнија језера су Перућац, Заовине, Сјеничко, Радоињско 

и Златарско језеро. Сва ова језера пружају веома добре могућности купалишног 

туризма током лета, као и за спортове на води. Од река, туристички гледано, 

најзначајнија река је Дрина која је веома позната по ,,Дринској регати“. Организује се и 

разгледање кањона Дрине туристичким бродићима. 

 

5.7. Екскурзиони, омладински и дечији туризам 
 

Златиборска туристичка регија је неизоставна у школским екскурзијама и 

школама у природи. На Златибору се налази и студентско одмаралиште ,,Ратко 

Митровић“. На Златибору постоје и смештајни капацитети који су у потпуности 

прилагођени деци свих узраста која су посетила Златибор због екскурзије или школе у 

природи. Један од таквих објеката је одмаралиште ,,Спорт Трим“. На Тари се најчешће 

школа у природи и рекреативна настава организује у хотелима ,,Оморика“ и ,,Бели 

бор“. Хотел ,,Бели бор“ има летње учионице поред хотела које се користе и као 

учионице и као радионице организованих школа и наставе у природи. 

 

5.8. Верски туризам 
 

Овај вид туризма није нарочито развијен у Златиборској туристичкој регији, 

иако има извандредну базу за развој истог. Постоји велики број цркава, манастира и 

џамија на овом простору, тако да је развој овој облика туризма у будућности веома 

могућ. Туристичке агенције би могле да организују манастирске туре по Златиборској 

туристичкој регији. То би веома било интересантно религиозним туристима, али и 

онима који би желели да се мало боље упознају са верским објектима наше земље.  

Најзначајнији манастир у овој регији је, свакако, Милешева. Од цркава су веома 

интересантне цркве - брвнаре на Златару које су под заштитом државе, а од џамија 

,,Валиде Султан“ у Сјеници. 
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5.9. Манифестациони туризам 
 

Манифестације су веома добро организоване у Златиборској туристичкој регији 

и има их прилично. Међутим, увек постоји простора за побољшање. Требало би 

обогатити вансезону манифестацијама, јер је управо овај вид туризма најпогоднији за 

организовање у пролеће и јесен.  

На Златибору су најпознатије ,,Пршутијада“ која се одржава у селу Мачкат, 

,,Златиборска хајка на вукове“, ,,Шљивовачки сајам“ који се одржава у априлу у  селу 

Шљивовица, као и ,,Златиборско лето“. У Ужицу и Мокрој Гори одржавају се веома 

познате манифестације. На пример у Дрвенграду се одржава ,,Кустендорф 

филмфестивал“ који се одржава у јануару и окупља велика имена из света филма. 

Оснивач овог фестивала је наш познати режисер Емир Кустурица. У Ужицу се одржава 

,,Мото сусрети“, као и ,,Парк фест“ који има веома богат културни, музички и спортски 

програм. У селу Злакуса, надомак Ужица, одржавају се неколико манифестација попут 

,,Лончаријаде“, ,,Међународне колоније уметничке керамике“ и ,,Злакуса у песми и 

игри“.  

Пријепоље је познато по ,,Лимској регати“, ,,Међународном купу у риболову“, 

,,Лимским даровима“. ,,Лимска регата“ је међународни фестивал који организују 

Пријепоље, Плав, Андријевица, Беране и Бијело Поље. Фестивал креће од изворишта 

Лима из Плавског језера, а завршава се на плажи Петровац у Пријепољу. Одржава се у 

јуну. Бајина Башта је , наравно, најпознатија по ,,Дринској регати“ која предствавља 

највећи фестивал ове врсте у Југоисточној Европи. Одржава се средином јула месеца и 

праћена је још једним фестивалом рок музике ,,Мост фест“. Поред ове, позната је још и 

манифестација ,,Дани Раче украј Дрине“. У Новој Вароши истичу се ,,Златарска 

џипијада“, ,,Златарска шаранијада“, ,,Златар-фест“, као и ,,Златарска сиријада“. У 

Сјеници се издваја ,,Дани сјеничке пите и дан Општине Сјница“. 

 

 

 

 

Слика 35. Дринска регата 
Извор: www.skibus.rs 

Слика 36. Пршутијада у Мачкату 
Извор:www.planinarirujno.com 
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5.11. Ловни и риболовни туризам 

 

На територији ове туристичке регије налази се више локалних ловачких 

удружења која организују разне ловачке манифестације. Неке од њих су ,,Хајка на 

вука“, ,,Лов на лисицу“, ,,Сабор ловаца на Златибору“ и оне окупљају и до две хиљаде 

учесника. У златиборском ловишту може се ловити вук, лисица, срна, дивља свиња и 

препелица. 

Јавор је веома познат по ловној дивљачи, па има веома добрих услова за развој 

овог туризма. Најинтересантнија животиња за лов је срна. Поред срна, ту су лисице, 

зечеви, вукови, дивље свиње, фазани итд. У Националном парку Тара развијен је ловни 

туризам. Лов се обавља у контролисаним условима и најчешће је то лов на дивље 

свиње, дивокозе и срндаће. Такође се развија и риболов у језерима Перућац, Заовине и 

Спајићи. За риболов је значајна и Дрина која је веома богата младицом. Поред младице, 

у Дрини се могу наћи и липљан, шаран, пастрмка, сом. Рзав је богат скобаљем, кленом, 

мреном, а могу се наћи и крупни примерци пастрмке и младице. Доњи ток реке је 

богатији рибом због кањона. Риболов је строго контролисан. 

 

5.10. Градски и културни туризам 
 

Као што је већ напоменуто у претходном тексту, у Златиборску туристичку 

регију спадају Ужице, Бајина Башта, Чајетина, Нова Варош, Сјеница и Пријепоље. 

Сваки од ових градова има бројне споменике, верске објекте и разне антропогене 

вредности којима се могу похвалити. О свим тим вредностима било је већ речи,  а овде 

треба поменути и музеје ових градова. 

У Ужицу се налази хидроцентрала на реци Ђетињи у који се налази Музеј 

технике. О овом музеју стара се Народни музеј Ужица. Ово је ,иначе, најстарија 

хидроцентрала у Србији која је настала 1900. године, само пет година након подизања 

исте такве на реци Нијагари у Америци. Други значајан музеј је ,,Јокановића кућа“ који 

се налази у самом центру Ужица. Ова кућа коју је подигла некад чувена трговачка 

породица Јокановић, претворена је у музеј и приказује живот Ужичана с краја 19. века. 

Народни музеј Ужица смештен је у две зграде које су изграђене за време Другог 
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светског рада. ,,Музеј је основан 1946. године и има око 70.000 музејских јединица.“ 

(www.turizamuzica.org.rs). Музеј садржи две сталне поставке: прва обухвата период од 

праисторије до савременог доба, а друга обухвата период од 1941. године, па све до 

пада Ужичке републике. Трећи део музеја представља легат сликара Михаила 

Миловановића. Од осталих амбијенталних туристичких вредности у Ужицу можемо 

издвојити зграду Гимназије и Градску галерију.  

У близини Златибора могу се видети музеј на отвореном у Сирогојну под 

називом ,,Старо село“, као и Музеј платиља. У Пријепољу музеј је смештен у згради 

под називом ,,Руждија“ који спада у споменике културе. Ова зграда је подигнута као 

нижа гимназија у којој су се изучавали предмети религијског карактера. Касније је 

прилагођена потребама музеја у којој је 1991. године отворена стална музејска 

поставка. Она обухвата одељење археологије, историје и етнологије. У музеју се може 

видети и изложба Влада Дивца. Најмлађи музеј ове туристичке регије је Завичајни 

музеј у Новој Вароши који је отворен 2012. године. 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 38.Музеј у ХЕ на Ђетињи у Ужицу            Слика 39.Музеј Руждија у Пријепољу 
Извор:www.razbibriga.net             Извор: www.turizamprijepolja.org.rs 
 
 

 

 

 

 

http://www.turizamuzica.org.rs/
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6. Maтеријална база 
 

Табела 5. Број лежајева у Златиборској туристичкој регији у 2012.години 

 Нова 
Варош 

Сјеница Ужице Чајетина 
(Златибор) 

Бајина 
Башта 

Пријепоље Укупно 

Хотели 220 120 792 1.263 729 / 3.124 

Мотели / / 200 / / / 200 

Хостели / / 35 50 / / 85 

Кампови / / 50 50 80 / 180 

Преноћишта / 25 92 440 / 110 667 

Одмаралишта 330 / / 1.480 / / 1.810 

Приварни 
смештај 

/ / / 2.520 / / 2.520 

Сеоска 
домаћинства 

120 30 423 304 620 187 1.684 

Нерегистровано / / / 13.500 / 120 13.620 

Укупно 670 175 1.592 19.607 1.429 417 23.890 

Извор: www.rrazlazibor.co.rs 

Из приложене табеле види се апроксимативан број лежајева Златиборске 

туристичке регије. Доминацију има Општина Чајетина, тачније Златибор као носиоц 

туристичке понуде ове регије. Међутим, све ове податке треба узети као узорак, јер је 

велики број лежајева који нису регистровани, па је њих немогуће урачунати у овај број. 

Статистичари сматрају да се на Златибору данас налази више од 4.500 лежајева у 

основним смштајним капацитетима, док је број лежајева у приватном смештају и 

лежајева који су нерегистровани знатно већи - негде око 20.000. Треба узети у обзир и 

чињеницу да број смештајних јединица расте из године у годину све више, и то 

нарочито у приватном смештају, тако да је тај број веома тешко евидентирати.  

На Златибору од хотела можемо издвојити хотеле ,,Златибор-Мона 4*“, ,,Идила 

4*“, ,,Палисад 4*“, ,,Олимп 4*“, ,,Зеленкада 4*“, ,,Президент 3*“.  

Хотел ,,Златибор-Мона 4*“ се налази у самом центру Златибора, има 120 

смештајних јединица које су распоређене у собе и апартмане. Хотел поседује бар, 

ресторан, конгресни ценатр, као и wellness програм.  
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Хотел ,,Палисад“  налази се, такође у самом центру Златибора. У оквиру хотела 

налазе се ресторан ,,Златни бор“, затим конгресни центар ,,Србија“, фудбалски и 

тениски терени. Има велики број соба и апартмана-кластичне собе и апартмани, као и 

супериор и луксузне собе. 

 

На Тари можемо издвојити хотеле ,,Оморику 3*“ и ,,Бели бор 2*“, а постоји 

велики број луксузних вила и пансиона.  

Хотел ,,Оморика“ се налази у најлепшем делу Таре. Поседује 156 соба, осам 

класичних и два президент апартмана. У оквиру хотела налази се и банкет сала, 

ресторан, посластичарница, као и бројни други садржаји за одмор и забаву.  

Хотел ,,Бели бор“ располаже са 125 соба, као и конгресном салом, теренима за 

рукомет, кошарку, фудбал. У оквиру хотела постоје и летње учионице које су 

прилагођене за школу у природи.  

 

У Ужицу и на Мокрој Гори можемо издвојити хотеле ,, Златибор 1*“, 

,,Златиборска ноћ 3*“, као и коначишта ,,Мећавник“ и ,,Шарган“. 

Хотел ,,Златиборска ноћ“ налази се у ужичком викенд насељу Беле воде, веома 

близу Златибора, Мокре Горе, Таре и Сирогојна. Поседује 32 собе и 6 апартмана, као и 

фитнес салу, базен и дечији парк.  

Коначиште ,,Шарган“ се налази у селу Кремна, веома близу Таре и Мокре Горе. 

Располаже са 200 лежајева и укупно четири ресторана, од којих је један у етно - стилу. 

У Бајиној Башти можемо издвојити хотеле ,,Дрину 3*“ и ,,Језеро 3*“ на Перућцу.  

 

 

 

 

 

 

 

Слика 40.Хотел ,,Златибор-Мона“        Слика 41. Хотел ,,Оморика“ 
Извор: www.easytravel.rs          Извор:www.koronasd.co.rs 

http://www.easytravel.rs/
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7. Туристички промет 
 

Табела 6.Туристички промет по општинама које припадају Златиборској туристичкој регији 
2011.годину 

 Доласци туриста Ноћења туриста 

Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

Бајина 
Башта 

48.673 46.778 1.895 178.036 170.600 7.436 

Нова Варош 5.719 4.957 762 15.776 13.884 1.882 

Пријепоље 3.634 2.871 763 9.827 8.312 1.515 

Сјеница 2.098 1.729 369 3.028 2.517 515 

Ужице 53.860 41.575 12.285 129.950 109.529 20.421 

Чајетина 119.151 99.271 19.880 486.011 420.599 65.412 

Укупно 233.135 197.181 35.954 822.628 725.441 97.181 
Извор: www.stat.gov.rs 
 
 

Укупан број туриста који је 2011. године посетио Златиборску туристичку регију 

је 233.135, а број остварених ноћења је 822.628. Ако узмемо у обзир укупан број 

туриста у Србији из 2011. године који је износио 2.068.610, закључујемо да је удео 

туриста из Златиборске туристичке регије 11,27% у укупном броју туриста. Укупан број 

ноћења у Србији исте године износио је 6.644.738, што значи да ноћења у овој регији 

чине 12,38% у укупним ноћењима. У свим општинама велика је доминација домаћих у 

односу на стране туристе. 

Из приложених података видимо да Општине Бајина Башта, Ужице и Чајетина 

доминирају како у доласцима, тако и у ноћењима Златиборске туристичке регије. То се 

објашњава тиме што се Национални парк Тара простире на територији Општина Ужице 

и Бајина Башта, док се Парк природе Златибор налази на територији Општине Чајетина. 

Добро је познато да су Тара и Златибор најпосећеније дестинације ове туристичке 

регије, па су ове цифре сасвим оправдане. 

 
 
 

http://www.stat.gov.rs/
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Табела 7.Туристички промет по општинама које припадају Златиборској туристичкој регији 
2014.годину 

 Доласци туриста Ноћења туриста 

Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

Бајина 
Башта 

33.447 32.001 1.446 142.178 137.283 4.895 

Нова Варош 7.786 6.485 1.301 27.702 24.573 3.129 

Пријепоље 588 450 138 657 515 142 

Ужице 55.073 37.706 17.367 129.343 99.758 29.585 

Чајетина 112.616 87.975 24.641 428.484 348.960 79.524 

Укупно 209.510 164.617 44.893 728.364 611.089 117.275 
Извор: www.stat.gov.rs 
 
 

Прво морамо напоменути да је ова табела рађена без података о Сјеници. Ако 

предпоставимо да се подаци у Сјеници нису битно променили у периоду од 2011. до 

2014.године, увиђамо да се укупан број долазака и ноћења смањио, као и доласци и 

ноћења домаћих туриста. Међутим, са друге стране број долазака и ноћења страних 

туриста се повећао, чак и без података за Сјеницу. Повећање долазака страних туриста 

износи 24,86%, а ноћења 20,68%. 

 
 
Табела 8.Туристички промет Златибора, Златара и Таре за 2011.годину 

 Доласци туриста Ноћења туриста 

Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

Златибор 116.302 96.776 19.526 475.300 410.833 64.467 

Златар 5.572 4.823 749 15.541 13.678 1.863 

Тара 55.432 51.731 3.751 198.314 186.293 12.021 

Укупно 177.306 153.339 24.026 689.155 613.804 78.351 
Извор: www.stat.gov.rs 
 

У овој табели издвојена су три водећа планинска места Златиборске туристичке 

регије. Укупан број долазака туриста 2011. године у Србији износио је 2.068.610, док је 

Златибор, Златар и Тару исте године посетило 177.306 туриста, што чини 8,57% 

http://www.stat.gov.rs/
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укупних туриста који су посетили земљу. Ноћења у нашој земљи исте године износила 

су 6.644.738, а ове три планине имале су укупно 689.155, што би чинило 10,37% од свих 

ноћења у Србији. Ако упоредимо укупан број долазака туриста Златиборске туристичке 

регије из 2011. године и укупног броја долазака туриста ова три водећа места, долазимо 

до чињенице да Златибор, Златар и Тара у укупним доласцима туриста учествују са 

76,05%. Ове планине у укупним ноћењима Златиборске туристичке регије учествују са 

чак 83,77%. Апсолутну доминацију има Златибор који у доласцима учествује са 49,89%, 

а у ноћењима са 57,78% у Златиборској туристичкој регији. Доминацију имају домаћи 

туристи који у укупним доласцима ова три туристичка места чине 86,48%, а у укупним 

ноћењима 89,07%. 

 

Табела 9.Туристички промет Златибора, Златара и Таре за 2013.годину 

 Доласци туриста Ноћења туриста 

Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

Златибор 114.976 93.858 21.118 455.789 388.374 67.415 

Златар 6.981 5.895 1.086 16.388 14.114 2.274 

Тара 57.874 52.498 5.376 226.935 210.391 16.544 

Укупно 179.831 152.251 27.580 699.112 612.879 86.233 
Извор: www.stat.gov.rs 
 
 

Када упоредимо податке из 2011. и 2013. године видимо пораст и броја долазака 

и ноћења у три водећа туристичка места Златиборске туристичке регије. Број долазака 

повећао се за 1,42%, док се број ноћења повећао за 1,44%. Интересантно је да се број 

домаћих туриста смањио на Златибору за 3,02%, а укупно смањење домаћих туриста у 

односу на 2011. годину износи 0,71%. Број страних туриста се у свим местима повећао 

и то за 14,79%. Исти је случај и са ноћењима. Број ноћења страних туриста се повећао 

за 10,06%,  док се број ноћења које остваре домаћи туристи незнатно смањио за 0,15%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stat.gov.rs/
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Табела 10. Туристички промет Златибора, Златара и Таре за 2014.годину 

 Доласци туриста Ноћења туриста 

Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

Златибор 111.963 87.671 24.292 426.831 348.253 78.578 

Златар 7.369 6.092 1.277 27.187 24.086 3.101 

Тара 52.672 48.117 4.555 206.654 194.564 12.090 

Укупно 172.004 141.880 30.124 660.672 566.903 93.769 
Извор: www.stat.gov.rs 
 

Када упоредимо податке из 2013. и 2014. године увиђамо да је укупан број како 

долазака, тако и ноћења смањен у 2014.години. Смањени су доласци и ноћења домаћих 

туриста, док су исти за стране туристе повећани. Укупни доласци су се смањили за 

4,35%, а ноћења за 5,50%. Доласци страних туриста у ова три места су се повећали за 

9,22%, а ноћења за 8,74%. Домаћи туристи и даље имају потпуну доминацију, како у 

доласцима (82,49%), тако и у ноћењима (85,81%). 

Табела 11. Туристички промет Златибора, Златара и Таре за првих седам месеци 2015.године 

 Доласци туриста Ноћења туриста 

Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

Златибор 85.432 66.740 8.692 337.060 278.317 58.743 

Златар 4.605 3.873 732 13.950 11.228 2.722 

Тара 39.499 36.666 2.833 155.408 148.546 6.862 

Укупно 129.536 107.279 12.257 506.418 438.091 68.327 
Извор: www.stat.gov.rs 

Ова тебела садржи податке о промету Златибора, Златара и Таре за перод од 

јануара до јула (укључујући јул) 2015. године. Удео долазака ова три места у 

посматраном периоду у укупним доласцима туриста у Србији за исти период износи 

9,41%, а ноћења 13,28%. Укупан број туриста Златибора, Златара и Таре првих седам 

месеци 2014. године износио је 104.106, а број ноћења 428.986. Ако вршимо поређење 

првих седам месеци из 2014. и 2015. године увидећемо да се број туриста повећао за 

24,43%, а број ноћења за 18,05%. Домаћи туристи и у 2015.години доминирају. У 

наставку се налазе подаци туристичког промета Златибора за 2013., 2014. и 2015. 

годину.  

http://www.stat.gov.rs/
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Месеци  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Свега 

Домаћи 
гости  

4973 4531 4060 4171 6086 5974 3954 5725 4539 4853 4511 4286 57663 

Страни 
гости  

1462 655 833 1029 1364 1248 1996 2300 2281 1142 1197 1393 16900 

Укупно 
гости  

6435 5186 4893 5200 7450 7222 5950 8025 6820 5995 5708 5679 74563 

Остварена 
ноћења 

домаћи гости  

22288 20449 16595 15470 22643 25470 20248 27079 15224 16882 13985 13050 229383 

Остварена 
ноћења 
страни 

гости  

6166 2040 1857 2587 4126 4030 8794 8907 6030 2724 2780 3625 53666 

Укупно 
ноћења  

28454 22489 18452 18057 26769 29500 29042 35986 21254 19606 16765 16675 283049 

Могући број 
ноћења 

70029 65511 70029 67770 70029 67770 70029 70029 67770 70029 67770 70029 826794 

Проценат 
коришћ. 

капацитета 

40,63 34,33 26,35 26,64 38,23 43,53 41,47 51,39 31,36 28,00 24,74 23,81 34,23 

Број ноћења 
у претходној 

години  

33269 18701 15586 19605 26905 26845 35846 38570 20801 23556 13828 11882 285394 

Број ноћења 
у текућој 

години  

28454 22489 18452 18057 26769 29500 29042 35986 21254 19606 16765 16675 283049 

Индекс 
укупно 

ноћења 

85,53 120,26 118,39 92,10 99,49 109,89 81,02 93,30 102,18 83,23 121,24 140,34 99,18 

Домаћи 
гости 

просечан 
боравак  

4,48 4,51 4,09 3,71 3,72 4,26 5,12 4,73 3,35 3,48 3,10 3,04 3,98 

Страни 
гости 

просечан 
боравак 

4,22 3,11 2,23 2,51 3,02 3,23 4,41 3,87 2,64 2,39 2,32 2,60 3,18 

Индекс 
домаћи 

гости 

83,54 118,71 113,22 89,74 93,72 79,78 82,31 102,32 95,82 73,15 152,92 157,23 97,02 

Индекс 
страни 

гости 

94,20 155,95 124,70 88,71 102,33 66,31 101,73 93,16 156,66 110,55 149,25 177,00 108,86 

Индекс 
ноћења 
домаћи 

гости 

81,13 119,14 119,60 90,95 95,67 108,13 75,40 92,81 88,65 79,98 128,04 132,15 96,44 

Индекс 
ноћења 
страни 

гости 

106,35 132,73 108,53 99,65 127,42 122,46 97,79 94,77 166,21 111,27 95,66 180,62 112,86 

Табела 12. Туристички промет Златибора за 2013.годину 

Извор: www.stat.gov.rs 

 

http://www.stat.gov.rs/
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Месеци  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Свега 

Домаћи 
гости  

4918 3926 4015 5170 4128 4974 4394 5013 4413 5383 4745 3829 54908 

Страни 
гости  

1495 954 1081 1501 1466 1664 2165 2769 1645 1491 1116 1314 18661 

Укупно 
гости  

6413 4880 5096 6671 5594 6638 6559 7782 6058 6874 5861 5143 73569 

Остварена 
ноћења 
домаћи 

гости  

23483 16626 13508 17628 16501 21007 24767 24415 16409 17054 15154 11603 218155 

Остварена 
ноћења 
страни 

гости  

6095 3648 2829 3681 4338 4616 9227 12760 4808 3825 2925 3725 62477 

Укупно 
ноћења  

29578 20274 16337 21309 20839 25623 33994 37175 21217 20879 18079 15328 280632 

Могући 
број 

ноћења 

69967 65453 69967 67710 69967 67710 69967 69967 67710 69967 67710 69967 826062 

Проценат 
коришћ. 

капаците
та 

42,27 30,97 23,35 31,47 29,78 37,84 48,59 53,13 31,34 29,84 26,70 21,91 33,97 

Број 
ноћења у 

претходној 
години  

28454 22489 18452 18057 26767 29500 29042 35986 21254 19606 16765 16675 283047 

Број 
ноћења у 
текућој 
години  

29578 20274 16337 21309 20839 25623 33994 37175 21217 20879 18079 15328 280632 

Индекс 
укупно 

ноћења 

103,95 90,15 88,54 118,01 77,85 86,86 117,05 103,30 99,83 106,49 107,84 91,92 99,15 

Домаћи 
гости 

просечан 
боравак  

4,77 4,23 3,36 3,41 4,00 4,22 5,64 4,87 3,72 3,17 3,19 3,03 3,97 

Страни 
гости 

просечан 
боравак 

4,08 3,82 2,62 2,45 2,96 2,77 4,26 4,61 2,92 2,57 2,62 2,83 3,35 

Индекс 
домаћи 

гости 

98,89 86,65 98,89 123,95 25,02 83,26 111,13 87,56 97,22 110,92 105,19 89,34 80,65 

Индекс 
страни 

гости 

102,26 145,65 129,77 145,87 33,79 133,33 108,47 120,39 72,12 130,56 93,23 94,33 93,90 

Индекс 
ноћења 
домаћи 

гости 

105,36 81,30 81,40 113,95 271,13 82,48 122,32 90,16 107,78 101,02 108,36 88,91 102,50 

Индекс 
ноћења 
страни 

гости 

98,85 178,82 152,34 142,29 318,04 114,54 104,92 143,26 79,73 140,42 105,22 102,76 122,73 

Извор: www.stat.gov.rs 

 

Табела 13. Туристички промет Златибора за 2014.годину 

http://www.stat.gov.rs/
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Месеци  I II III IV V VI VII VIII Свега 

Домаћи гости  5778 5729 4807 4305 6645 6133 5673 6779 45849 

Страни гости  1999 1292 969 1401 2144 1826 2997 3382 16010 

Укупно гости  7777 7021 5776 5706 8789 7959 8670 10161 61859 

Остварена ноћења 
домаћи гости  

28119 23113 16376 14853 23470 24412 27592 33246 191181 

Остварена ноћења 
страни гости  

7895 4296 2699 3956 5742 5504 11808 12141 54041 

Укупно ноћења  36014 27409 19075 18809 29212 29916 39400 45387 245222 

Могући број 
ноћења 

66433 62147 66433 64290 66433 64290 66433 66433 522892 

Проценат 
коришћ. 

капацитета 

54,21 44,10 28,71 29,26 43,97 46,53 59,31 68,32 46,9 

Број ноћења у 
претходној години  

29578 20274 16337 21309 20836 25623 33994 37175 205126 

Број ноћења у 
текућој години  

36014 27409 19075 18809 29212 29916 39400 45387 245222 

Индекс укупно 
ноћења 

121,76 135,19 116,76 88,27 140,20 116,75 115,90 122,09 119,55 

Домаћи гости 
просечан боравак  

4,87 4,03 3,41 3,45 3,53 3,98 4,86 4,90 4,17 

Страни гости 
просечан боравак 

3,95 3,33 2,79 2,82 2,68 3,01 3,94 3,59 3,38 

Индекс домаћи 
гости 

117,49 145,92 119,73 83,27 160,97 123,30 129,11 135,23 125,483 

Индекс страни 
гости 

133,71 135,43 89,64 93,34 146,25 109,74 138,43 122,14 122,26 

Индекс ноћења 
домаћи гости 

119,74 139,02 121,23 84,26 142,23 116,21 111,41 136,17 121,05 

Индекс ноћења 
страни гости 

129,53 117,76 95,40 107,47 132,37 119,24 127,97 95,15 114,508 

 

Треба напоменути да су подаци заправо узорци у последње три табеле. 

Апсолутни број ноћења на Златибору није могуће утврдити, јер праве податке не 

поседује ни Републички завод за статистику Републике Србије, јер је највећи број 

лежајева на Златибору у приватном смештају. Нажалост, ти подаци се не евидентирају 

у потпуности. Процене Републичког завода за статистику процењују да се на овој 

планини налази преко 20.000 лежајева, од којих је око 4.500 у основним смештајним 

капацитетима (хотели, мотели, одмаралишта...), а остатак се налази у домаћој 

радиности. Такође, њихова је процена да се годишње на Златибору оствари 1.200.000 

ноћења и око 300.000 посета.  

Табела 14. Туристички промет Златибора за првих осам месеци 2015.године 

Извор: www.stat.gov.rs 

 

http://www.stat.gov.rs/
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Закључак 
 

Златиборска туристичка регија представља праву ризницу природних и 

антропогених туристичких вредности. Веома малу предност имају природна богатства, 

али не можемо ни занемарити све манастире, цркве, џамије и споменике којима ова 

регија обилује. Има изузетно повољан географски, туристички и саобраћајни положај. 

Највећу улогу у повезивању регије са остатком Србије игра Ибарска и Златиборска 

магистрала.  

Од геоморфолошких облика свакако треба издвојити планине и пећине. 

Међутим, на планинама се развио стационарни и боравишни туризам, док се пећине 

могу посећивати само у оквиру екскуризијног и излетничког турзима који изискују 

краће посете. Требало би мало порадити на промотивним активностима и боље уредити 

пећине за туристичке посете, али се мора водити рачуна и о флори и фауни пећина, као 

и микроклими која у њима влада. 

Клима ове регије је изузетно повољна и то су одавно увидели мештани, али и 

туристи. Скоро све планине и села ове регије претстављају и ваздушне бање које су 

погодне за лечење разних болести. Туристи долазе да се одморе и од узаврелог асфалта 

и да се надишу свежег ваздуха. Управо због тога сторго треба контролистати 

урбанизацију, нарочито у санатогеним просторима. 

Хидрографске објекте ове регије туристи користе за купање, спортове на води, 

манифестације и риболов. У складу с тиме развили су се и разни видови туризма – 

излетнички, купалишни, спортско – рекреативни, риболовни. Ова регија обилује и 

разним примерцима флоре и фауне, као и великим бројем заштићених природних 

добара. Најзначајнији представник флоре је Панчићева оморика, а од орнитофауне 

белоглави суп. Постоји један национални парк, два парка природе, четири предела 

изузетних одлика и велики број природних резервата и споменика природе. 

Укупан број становника ове регије је нешто мање од 173.000 становника. 

Природни прираштај је негативан у свим градовима и бележи све мање становника. Од 

природних делатности делимично је развијена индустрија, пољопривреда, а туризам је 

у приличном успону. Градови Ужице, Бајина Башта, Нова Варош, Чајетина, Сјеница и 

Пријепоље имају велики број верских споменика од којих доминирају православни 

манастир Милешева и џамија Валиде Султан. Не треба занемарити ни бројне 
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меморијалне комплексе и културне споменике, разне амбијенталне туристичке 

вредности, као и етно-села која постају све популарнија последњих година.  

Развијени су разни облици туризма, од планинског, преко спортско – 

рекреативног, здравствено – лечилишног, културног, градског, сеоског, па све до 

манифестационог туризма. На Златибору и Тари, који су носиоци туристичке понуде, 

доминира летња сезона, као и посете и ноћења домаћих туриста у односу на стране. 

Требало би радити на побољшању зимске сезоне, као и вансезоне, али такође треба 

побољшати промотивне активности како би се повећале посете странаца. Могло би се 

мало више пажње посветити и пропаганди традиционалних гастрономских 

специјалитета који би сигурно привукли страну клијентелу. 

Материјална база Златиборске туристичке регије је неравномерно развијена. 

Златибор последњих година има проблем са превеликом изградњом и сатурацијом 

простора, што доводи до смањења туристичког доживљаја. Са друге стране, свакако 

треба побољшати материјалну базу осталих планина и градова ове регије. 

Ова регија има велике потенцијале да у будућности постане доминантна 

туристичка регија Србије. Треба уложити још мало труда, новца, школованих и младих 

људи и Златиборска туристичка регија може постати водећа и ван граница наше земље. 
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