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УВОД 

 

 

 Власинска микрорегија налази се у сливу реке Власине са Власинском 

акумулацијом као доминантним хидрографским објектом на пространој планинској 

висоравни у југоисточном делу Србије. Власинско језеро са својом непосредном 

околином одликује се изузетним природним вредностима, што је препознато и од стране 

државе и резултирало стављањем под заштиту и проглашењем Предела изузетних 

одлика „Власина“ 2006. године. Даљи планови за ово подручје, поред заштите и 

унапређења животне средине, предвиђају и развој у коме туризам игра централну улогу. 

Како би развој туризма и њему комплементарних делатности био у складу са заштитном 

функцијом подручја, он мора бити базиран на концепту одрживог развоја. 

 Циљ овог рада јесте да прикаже какве су перспективе за развој одрживог туризма, 

какви су услови за тако нешто и да ли се и колико ради на том плану. У првом делу рада 

упознајемо се са подручјем ПИО „Власина“ (његов географски и туристички положај, 

физичко-географске и друштвено-географске карактеристике, одлике културних 

туристичких мотива) ради упознавања са његовим вредностима и недостацима и 

сагледавања основе коју пружа за развој туризма. У другом делу рада представљено је 

актуелно стање туризма и његове развијености на простору ПИО „Власина“. У трећем 

делу рада се упознајемо са концептом одрживог развоја и одрживог туризма, као и са 

перспективама за развој одрживог туризма на територији заштићеног природног добра 

Власине. 

Слика 1: Власинско језеро са острвима Страторија и Дуги Дел 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Извор: 

www.destinacijeusrbiji.rs 
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ПОЛОЖАЈ И ГРАНИЦЕ ПИО „ВЛАСИНА“ 

 

 

Слика 2: Географски положај Власине 
 Власина је пространа планинска висораван 

смештена на крајњем југоистоку Србије, између 

долине Јужне Мораве на западу и српско-

бугарске границе на истоку. У најнижем делу 

висоравни, на надморској висини од 1210 m, 

налази се Власинско језеро, док се дуж њеног 

обода дижу старе громадне планине родопског 

система. На југу је ограђена планинским 

огранцима Варденика (Стрешер 1874 m), на 

западу је оивичена планином Чемерник (1638 

m), док је са севера висораван је ограничена 

планинским масивом Грамаде (Вртоп – 1721 

m). 

Извор: www.seewind.org 

  

 У административном погледу Власински крај припада региону јужне Србије који 

је смештен имеђу Топличког и Пиротског округа на северу, Бугарске на истоку, 

Македоније на југу и АП Косово и Метохија на западу. Сам регион јужне Србије састоји 

се из два округа – Јабланичког на северу и Пчињског на југу, и 13 општина. Власинско 

језеро са својом околином налази се у јужном делу поменутог региона, дакле на 

територији Пчињског округа. Према Уредби о заштити Предела изузетних одлика 

„Власина“ ово заштићено подручје налази се на територији општине Сурдулица и 

обухвата делове катастарских општина Власина Рид, Власина Округлица, Власина 

Стојковићева, Божица, Клисура, Драјинци и Грознатовци, и на територији општине Црна 

Трава и обухвата део катастарске општине Црна Трава1. Укупна површина заштићеног 

подручја Предела изузетних одлика „Власина“ је 12.740,90 хектара. 

  

 

                                                            
1 Детаљан опис граница ПИО „Власина“ дат је у Уредби о заштити Предела изузетних одлика „Власина“, 
„Службени гласник Републике Србије“, број 30 од 11. априла 2006.; 
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Туристичко-географски положај 

 

 

 Туристичко-географски положај одредићемо упоређивањем положаја ПИО 

„Власина“ у односу на:  

 туристичке правце, 

 емитивне просторе и 

 туристичке мотиве у непосредном окружењу. 

 

 Туристички правци представљају везу између емитивних и рецептивних 

простора, тј. они повезују места сталног боравка потенцијалних туриста са одређеном 

туристичком дестинацијом, а одређени су једном или више (што је углавном случај) 

саобраћајница. У зависности од значаја и просторне функције разликујемо међународне, 

националне, регионалне и локалне правце. Од друмских саобраћајница најзначајнија је 

трансевропска магистрала Коридор X, која повезује средњу и западну Европу са њеним 

југоисточним делом и Блиским Истоком. Ова магистрала је од Власинског језера 

удаљена тридесетак километара2, а са језером повезана магистралним путем М 1.13 

(Владичин Хан – Сурдулица – Клисура – Стрезимировци – граница са Бугарском). 

Најважнији регионални путни правац је регионални пут Р 122 (Свође – Црна Трава – 

Власина – Босилеград – Рибарци – граница са Бугарском), док су локлани путни правци 

од мање важности за развој туризма. Железничким саобраћајем се не може стићи до 

самог Власинског језера, међутим најближа железничка станица у Владичином Хану (30 

km удаљена) представља станицу на прузи Ниш – Скопље од државног и међународног 

значаја. Ваздушни саобраћај на овом простору такође није развијен, али се на релативно 

малој удаљености од овог подручја налазе три аеродрома – аеродроми у Нишу и Софији 

удаљени су 110 km, док је аеродром у Скопљу удаљен 120 km, што представља 

повољност у приближавању Власине потенцијалним иностраним туристима. 

 

 

 

 

                                                            
2 Удаљеност између Владичиног Хана, који је смештен уз сам Коридор X, и Власинског језера износи 33,7 
km (Извор: Google Maps); 
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Слика 3: Туристичко-географски и саобраћајни 
положај Власине 

 Емитивни простори су простори у 

којима се генерише туристичка тражња, 

те они као такви представљају 

исходишта туриста према одређеним 

рецептивним просторима. Реч је 

углавном о градским, урбаним 

срединама које представљају стално 

место боравка потенцијалних туриста. 

Најзначајнији национални емитивни 

центар Србије је Београд, од Власинског 

језера удаљен 365 km, док је Ниш као 

најближе веће градско насеље и самим 

тим емитивно подручје, удаљен 120 km. 

У непосредној близини налазе се и мања 

градска насеља: Лесковац (72 km), 

Врање (62 km), Владичин Хан (34 km), 

Сурдулица (24 km) итд. Од посебне 

важности је близина границе према 

Бугарској, као и близина Бугарске 

престонице Софије (130 km). 

 Значајнијих туристичких мотива 

извесног степена туристичке атрактивности који би као комплементарни туристички 

мотиви могли да обогате укупну туристичку понуду ПИО „Власина“, у непосредном 

окружењу нема. Од самосталних туристичких мотива просторно не тако удаљених од 

Власинског језера треба поменути: 

1. Врањску бању (54 km) – центар здравствено-рекреативног и бањско-лечилишног 

туризма, 

2. Град Ниш (120 km) – центар културног, образовног, градског, конгресног и 

манифестационог туризма, 

3. Ђавоља Варош (94 km) – природни геоморфолошки туристички мотив највиших 

естетских и куриозитетних атрибута атрактивности.  

Извор: tosurdulica.org 
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ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПИО „ВЛАСИНА“  

 

 

 Сама чињеница да Власинско језеро са својом околином носи статус Предео 

изузетних одлика јасно и недвосмислено указује да се ради о подручју изузетних 

природних вредности очуваних у изворном или слабо измењеном облику. Како се наводи 

у Члану 2 Уредбе о заштити Предела изузетних одлика „Власина“3: „Предео изузетних 

одлика „Власина” ставља се под заштиту да би се очували лепота предела власинске 

висоравни и непотопљени делови некадашње власинске тресаве, разноврсност биљног и 

животињског света са 850 врста биљака и 180 животињских врста кичмењака, а посебно 

ретке и ендемичне врсте дивље флоре и њихова станишта, богата фауна птица и значајне 

и ретке врсте сисара, гмизаваца и водоземаца, да би се очувала разноврсност риба и 

побољшало стање њихових насеља, да би се очувао и унапредио квалитет вода, ваздуха, 

земљишта и других природних ресурса и чинилаца животне средине и створили услови 

за планско уређење и одрживо коришћење заштићеног подручја у интересу науке, 

образовања, културе и развоја рекреације, туризма и пољопривреде“. 

 

  

Геоморфолошке карактеристике 

 

 

 Средишња зона старих громадних планина и котлина, којој припада и Власински 

крај, заузима део Србије око Јужне и Велике Мораве и клинасто се пружа од југа према 

северу. Ова зона старих громадних планина и котлина представља део Родопске масе, 

најстаријег дела копна Балканског полуострва, која се такође простире на територији 

западне Бугарске и источне Македоније. Власинска микрорегија простире се између 

долине Јужне Мораве и српско-бугарске границе, и припада сливу реке Власине. 

 Рељеф овог подручја одређују крупне морфоструктурне целине у оквиру 

геотектонске јединице Српско-македонске масе у зони једног од највећих 

распрострањења кристаластих шкриљаца у нашој земљи. Власина се издваја као 

висораван, „заталасана површ“ или високо и заравњено развође између река Врле, 

                                                            
3 Уредба о заштити Предела изузетних одлика, „Службени гласник Републике Србије“, број 30 од 11. 
априла 2006. 
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Божице, Јерме и Власине, које својом регресивном ерозијом још нису начеле високу 

површ. Читав простор је највећим делом изграђен од кристаластих шкриљаца власинског 

комплекса рифејско-камбријске старости, у чијем се склопу издвајају чемернички 

антиклиноријум и власинска синклинала. Накнадно је овај родопски простор раздробљен 

у мање блокове процесима убирања и интензивног раседања, када је дошло до 

диференцијалних кретања хорстова и потолина. Након релативног смиривања глобалних 

геотектонских процеса последње алпске орогенезе, примат у формирању рељефа 

преузели су егзогени геоморфолошки процеси са флувиоденудационим усецањем, 

уравњивањем и модификовањем грубог тектонског рељефа до савремених облика. 

Формирана је серија флувиоденудационих површи: 

 Најстарија и највиша површ сачувана је у фрагментима око највиших врхова 

Варденика, Грамаде, Стрешера и Бесне Кобиле на висини од 1600 m до 1800 m; 

 Нижа површ је ширег распрострањења и нарочито је изражена на развођу Јужне 

Мораве и Власине, од Бесне Кобиле и Варденика до Острозуба, на висини од 1400 

m до 1500 m; 

 Још нижа површ је највећег распрострањења – обухвата простор од Грделичке 

клисуре до Сићевачке клисуре на висини од 1000 m до 1200 m, а назив „Власинска 

површ“ добила је по простору где је типски развијена. 

Две највише површи су јако редуковане, Власинска површ је регионално 

распрострањена, а постоји и читава серија нижих површи које су значајно деградиране и 

рашчлањене накнадним усецањем речних токова. Само сливно подручје Власинског 

језера представљено је низом кратких речних токова, чији су изворишни краци 

клисурастих облика, док се при ушћу проширују, завршавајући се широким плавинским 

лепезама (Група аутора, 2014).  

 Посебно питање односи се на порекло Власинске тресаве. Овим питањем се пре 

више од сто година бавио Јован Цвијић, који је резултате својих истраживања представио 

у свом делу „Извори, тресаве и водопади у Источној Србији“, где наводи да „депресија 

у којој је власинска тресава спада у депресије родопског типа“, што упућује на то да је 

басен Власинског језера тектонског порекла и да власинска тресава „представља 

последњи остатак у животу и развитку некадашњег власинског језера“. Недостатак 

морфолошких трагова раније језерске фазе тумачи деловањем ерозије. Његови 

савременици Д. Катић, Н. Кошанин и П. Черњавски прихватили су Цвијићеву теорију о 

постанку басена власинске тресаве, при чему Черњавски истиче „да је власинска тресава 
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прошла некада кроз језерски стадијум“ и да је након „језерског стадијума наступило 

зарашћивање и затрпавање некадашњег језера“. Међутим, ако власинска тресава 

представља последњи стадијум некадашњег језера онда би била приближно кружног 

облика и слабо разуђена. Напротив, власинска тресава, тј. данашње језеро има издужени, 

вијугави облик и веома разуђене обале, па оставља утисак широке речне долине у коју 

се између меандара увлаче ртови заобљених врхова и благих падина. С друге стране, сва 

стара језера у Родопској маси смештена су у дубоким котлинама спуштеним дуж 

раседних линија и имају стрме стране. Некадашње власинско језеро би и у овом погледу 

представљало изузетак – стране му не би биле стрме, већ благо нагнуте, веома ниске и 

заталасане. Напред наведене чињенице, недостатак морфолошких трагова (абразионих 

тераса), као и недостатак језерских седимената недвосмислено указују да власинска 

тресава никада није била језеро. Власинска тресава, тј. данашње језеро заправо лежи на 

фосилној заталасаној флувијалној површи надморске висине од око 1200 m, преко које 

је плитком и широком долином споро текла река меандрирајући, изливајући се из корита 

и таложећи ситан песак и фини муљ по долинском дну (Ракићевић, 1964). 

 У укупном геодиверзитету овог краја, а као посебно интересентни и вредни, 

нарочиту пажњу заслужују следећи геоморфолошки објекти (Група аутора, 2014): 

 Планина Чемерник (Велики Чемерник, 1638 m) смештена је између Власинске 

висоравни и Грделичке клисуре, западно од Власинског језера, меридијанског 

правца пружања и дугог заобљеног била под ливадама и пашњацима, док су јој 

стране под шумском вегетацијом. 

 Планина Грамада (Вртоп, 1721 m) простире се северно од Власинског језера и 

представља високу десну долинску страну реке Власине, отоке истоименог 

језера, као и северни обод Власинске висоравни.  

 Планина Варденик (Велики Стрешер, 1876 m) налази се југозападно од 

Власинског језера и представља највишу планину власинског краја. Заједно са 

Чемерником и Вардеником уоквирује Власинску висораван. 

 Клисура Врле формира се након прикупљања бројних изворишних водотока у 

подножју Варденика, стрмих је долинских страна покривених шумском 

вегетацијом, дубока је 600 m и представља атрактивну клисуру која реку Врлу 

усмерава према Сурдулици. 
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 Клисура Вучје реке представља 300 m дубоку клисурасту долину Вучје реке која 

је један од изворишних кракова реке Јерме. Одликује се атрактивним 

амбијенталним обележјима и посебним вредностима природног комплекса. 

 Туфури представљају периглацијалне облике рељефа у виду мразних травних 

хумки, насталих у условима хладне климе и температурних инверзија на 

теренима секундарне обешумљености. На подручју ПИО „Власина“ примећени 

су на три локалитета: на падинама врха Цветков гроб, на падинама изворишта 

Зли дол (у изворишту Колуничке реке, притоке Божичке реке) и на локалитету 

Блато (на јужној обали Власинског језера). 

 Фосилно море блокова испод Војног равништа, на десној падини Стрвне реке, 

пред њеним ушћем у Власину, као одраз великог захлађења током последњег 

леденог доба, када је горња шумска граница била знатно снижена, а огољене 

падине изложене интензивном мразном разоравању. Са отопљавањем и шуме су 

се вратиле и данас је долина Стрвне реке обрасла густом буковом шумом, али се 

запажа велика површина под крупним блоковима амфиболитских стена, које се 

спуштају до самог корита реке и преко којих се река обрушава великим 

каскадама. 

 Тресетна акумулација Блато при ушћу Симонове и Милованске реке, испод пута 

Округлица-Стрезимировци је највећа ободна, приобална акумулација тресета са 

дебљином тресетних слојева 1-3,5 m.  

 Тресетна острва представљају јединствен феномен плутајућих острва код нас, 

које је природа стварала током последњих 5000 година, а која су после потапања 

тресаве акумулационим језером одвојена од дна и испливала на површину. 

Власинске тресаве и тресетна плутајућа острва су евидентирани објекат 

геоморфолошког наслеђа у јединственом Инвентару објеката геонаслеђа Србије. 

 Треба поменути да је на падинама Варденика, Чемерника, Грамаде и других 

планина које се издижу изнад горње шумске границе примећена појава солифлукције4. 

Осим тога, за предео Власине карактеристична је и посебна категорија тзв. антропогеног 

рељефа – природни рељеф измењен под утицајем човека. Најмаркантнији пример 

промене природног рељефа јесте потапање Власинске тресаве великом акумулацијом 

(Група аутора, 2014). 

                                                            
4 Солифлукција представља појаву клижења тла које се крави преко основе од стално замрзнутог 
земљишта, тзв. тјела (Петровић, Манојловић, 2003); 
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Слика 4: Карта објеката геонаслеђа ПИО „Власина“ 

Извор: Преузето из књиге „Предео изузетних одлика Власина“5, страна 50. 

 

                                                            
5 Група аутора (2014): „Предео изузетних одлика Власина“, Завод за заштиту природе Србије, ЈП 
Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Сурдулица, Београд 
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Климатске карактеристике 

 

 

 Анализом климатских карактеристика одређеног простора може се утврдити њена 

туристичка вредност за посматрано подручје. То се постиже анализом климатских 

елемената и фактора, при чему се у процесу туристичке валоризације климе одређеног 

подручја мора правити разлика између директне и индиректне туристичке вредности. 

Клима представља директну туристичку вредност када се користи за хелиотерапију и 

зимске спортове на снегу и сл., док деловањем на рељеф, водене објекте, флору и фауну 

и сл. клима има посредну, односно индиректну туристичку вредност. Клима власинског 

подручја одликује се високим туристичким вредностима, како директним тако и 

индиректним. 

 Подручје Власине налази се у средишњем делу умереног климатског појаса, тј. у 

умереном појасу у ужем смислу који у првом реду карактерише јасна израженост сва 

четири годишња доба. Поред географског положаја, тј. географске ширине, рељеф је 

једнако важан климатски фактор, који преко морфологије терена и надморске висине 

ближе одређује климу Власине. Са Власинским језером на висини од 1210 m као својим 

најнижим делом, и планинским масивима по ободу чије висине премашују 1800 m, 

подручје ПИО „Власина“ одликује се планинском климом.  

 Томислав Ракићевић у свом раду „Климатско рејонирање Србије“6 истиче да 

између појединих делова Србије има значајних климатских разлика до којих „долази на 

првом месту под утицајем рељефа, односно надморске висине и експозиције, затим 

атмосферске циркулације и близине мора“. Он на територији Србије издваја три 

климатске области, а у оквиру њих 29 климатских рејона. Подручје ПИО „Власина“ 

припада Власинском климатском рејону који „обухвата планинско подручје Родопске 

масе у југоисточној Србији између долина Нишаве на северу, Јужне Мораве на западу, 

бугарске границе на истоку и границе према СР Македонији на југу. Просечна годишња 

сума падавина у њему се креће између 800 и 1000 mm (Црна Трава 816 mm, Власинско 

језеро 839 mm, Крива Феја 832 mm), а средње годишње температуре су од 5 до 7°С 

(Власинско језеро 6,2°С Бесна Кобила 5,5°С). Најтоплији месец у години је август. 

Његова просечна температура на Власинском језеру је 15,0°С, а на Бесној Кобили 16,6°С. 

                                                            
6 Ракићевић Т. (1980): „Климатско рејонирање СР Србије“, Зборник радова Географског института ПМФ, 
XXVII свеска, Београд 
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Просечне температуре најхладнијег месеца јануара су: на Власинском језеру 4,5°С , а 

на Бесној кобили 6,7°С. Према томе, по Кепеновој класификацији климата власински 

климатски рејон такође припада D климату. Одлика овог климатског рејона је и велика 

влажност ваздуха (Власинско језеро 80%)“.7 

 

Табела 1: Средње месечне и средње годишње температуре ваздуха у периоду 2009-2014. 
година8, мерна станица Власина (1260 m); 

месец/година 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
просечна 
вредност 

1 -2,6 -3,0 -1,9 -5,1 -2,1 0,9 -2,3 

2 -3,8 -0,8 -1,0 -6,3 -0,7 2,4 -1,7 

3 0,4 2,3 1,9 1,9 1,8 3,8 2,0 

4 7,3 7,2 6,3 6,9 8,3 6,3 7,1 

5 12,0 11,5 10,4 10,4 12,1 9,7 11,0 

6 14,6 14,5 14,4 17,3 13,9 13,9 14,8 

7 16,6 16,4 17,0 19,2 15,4 15,8 16,7 

8 16,3 17,3 17,4 18,3 17,7 16,6 17,3 

9 12,0 11,5 15,3 14,5 11,6 11,7 12,8 

10 6,8 5,6 5,9 10,0 9,5 7,4 7,5 

11 5,2 7,7 1,5 5,1 4,6 4,2 4,7 

12 0,9 -0,9 -0,5 -2,6 -1,0 -0,3 -0,7 

просечне 
вредности 

7,1 7,4 7,2 7,5 7,6 7,7 7,4 

 
Табела урађена на основу података Републичког хидрометеоролошког завода 

 

 Иако су у Табели 1 приказане средње месечне и средње годишње температуре 

ваздуха за релативно кратак шестогодишњи период, можемо закључити да се у просеку 

у току године јављају три месеца чија је средња месечна температура ваздуха испод 0° С 

– јануар, фебруар и децембар. Као најтоплији месеци издвајају се јул и август. Нарочито 

је интересантна разлика између средњих месечних температура ваздуха за март и април 

месец, где се запажа нагли пораст температуре са доласком пролећа. С друге стране, 

разлика између средње септембарске и средње октобарске температуре ваздуха указује 

на нагло захлађење са доласком јесени. Лети просечне температуре ваздуха достижу 16° 

                                                            
7 По Кепеновој класификацији D климат представља групу Бореалних снежно-шумских климата које 
одликује просечна температура ваздуха најхладнијег месеца испод 3°С и средња температура најтоплијег 
месеца изнад 10°С (Дукић, 1998); 
8 У периоду пре 2009. године мерења температуре ваздуха на мерној станици Власина нису вршена током 
целе године, већ само у појединим месецима, због чега је за анализу узет период од 2009. до 2014. године 
када су мерења вршена у континуитету током целе године, а у жељи да се користе свежи резултати у 
анализи кретања вредности овог климатског елемента; 
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С, док су максималне температуре изнад 30° С (Станковић, 2005). Дакле, сва годишња 

доба су јасно изражена, а просечна годишња температура ваздуха од 7,4° С одговара 

надморској висини посматраног подручја.  

 Посебно треба истаћи мразни потенцијал Власине, са 30 до 60 дана са мразом 

годишње, по чему Власина заузима друго место у Србији, одмах после Пештера (Група 

аутора, 2014). 

 

Табела 2: Месечне и годишње количине падавина у периоду 2009-2014. година9, мерна станица 
Власина (1260 m); 

месец/година 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
просечна 
вредност

1 89,7 63,6 26,8 132,7 83,0 37,4 72,2 

2 83,5 123,5 25,2 89,2 92,8 36,2 75,1 

3 86,9 103,0 48,3 40,3 103,4 68,9 75,1 

4 27,8 137,7 23,5 84,3 61,4 200,1 89,1 

5 50,1 129,6 79,3 168,6 116,1 151,9 115,9 

6 129,6 97,7 48,1 33,7 129,6 75,8 85,8 

7 83,7 43,2 67,4 32,5 60,7 134,8 70,4 

8 82,6 43,4 33,7 13,4 4,6 61,8 39,9 

9 36,4 43,3 28,9 26,1 48,1 199,4 63,7 

10 121,1 125,5 52,2 39,1 40,8 82,8 76,9 

11 95,0 119,8 1,6 19,7 48,6 96,6 63,6 

12 81,5 120,5 90,4 72,4 26,5 73,1 77,4 

Σ 967,9 1150,8 525,4 752,0 815,6 1218,8 905,1 

 
Табела урађена на основу података Републичког хидрометеоролошког завода 

 

 Статистичком анализом вредности средњих месечних падавина у периоду 1925-

1940. и 1947-1987. година закључено је да годишња количина падавина износи у просеку 

око 850 mm, при чему се највише падавина излучи у јуну, а најмање у августу. За период 

1947-1987. година максимална вредност средњих месечних падавина забележена је 

управо у јуну (263 mm), док је минимална вредност забележена у октобру и то у 

границама мерљивости – 0,3 mm (Станковић, 2005). 

 Из табеле 2 видимо да је у последњих шест година мерна станица Власина 

забележила просечну годишњу количину падавина од 905,1 mm. Запажају се и велике 

разлике у укупној количини падавина између сваке године понаособ. У просеку се 

највише падавина излучи у мају месецу (појединих година у јуну), тако да би се могао 

                                                            
9 Шестогодишњи период од 2009-2014. године узет из истог разлога као у случају температуре ваздуха; 
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извести закључак да Власина највише падавина у току године прими крајем пролећа и 

почетком лета. Максимум падавина у протеклих шест година бележи април 2014. године 

(200,1 mm). С друге стране, најмање падавина у последњих шест година имао је август 

са просеком од 39,9 mm, док минимум падавина бележи новембар 2011. године – свега 

1,6 mm.  

 

Табела 3:Број дана са снежним покривачем по месецима у периоду 2009-2014. година10, мерна 
станица Власина (1260 m); 

месец/година 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
просечна 
вредност 

1 23 23 17 31 31 8 22 

2 17 28 17 29 28 9 21 

3 5 25 13 31 22 13 18 

4 0 1 2 10 0 9 4 

5 0 1 1 0 0 1 1 

6 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 

10 1 2 0 1 0 5 2 

11 0 2 0 0 7 0 2 

12 7 23 19 28 26 19 20 

Σ 53 105 69 130 114 64 89 

 
Табела урађена на основу Републичког хидрометеоролошког завода 

 

 У зимском делу године падавине се излучују у виду снега. У зависности од 

учесталости снежних падавина, температуре ваздуха, облачности и инсолације зависи и 

дужина трајања снежног покривача. Из табеле 3 видимо да снежног покривача у 

последњих шест година у просеку има током већег дела јануара, фебруара, марта и 

децембра, док се снег може јавити и у октобру, новембру, априлу, па чак и у мају. У 

посматраном периоду просечно је било 89 дана са снежним покривачем годишње, уз 

велике разлике међу појединим годинама. Подаци за период 1947-1987. година говоре да 

је средњи почетни дан појаве снежног покривача 6. новембар, средњи завршни је 18. 

април, док је најдужи период са непрекидним трајањем снежног покривача износио 115 

дана (Станковић, 2005). Постојање и задржавање снежног покривача током зимског дела 

године погодује развоју зимско-спортског туризма. У том смислу треба нагласити да се 

                                                            
10 Шестогодишњи период од 2009-2014. године узет из истог разлога као у случају температуре ваздуха и 
падавина; 



СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ОДРЖИВОГ ТУРИЗМА ПИО „ВЛАСИНА“ 

 

17 
 

трајање снежног покривача повећава са порастом надморске висине приближно за 3-4 

дана на сваких 100 метара11. 

 Што се тиче осталих климатских елемената и њихових вредности, а који су од 

значаја за развој туризма, треба поменути релативну влажност ваздуха, облачност, 

ветрове и инсолацију. Релативна годишња влажност ваздуха у просеку се креће између 

75 и 87%. Уједначена је током године и обрнуто је пропорционална температури ваздуха, 

а директно пропорционална количини падавина и облачности. Средња облачност на 

Власини на годишњем нивоу износи 5,4 – највећа је фебруара, децембра и новембра, а 

најмања јула, августа и септембра. Што се ветрова тиче, најчешћи су западни ветрови 

карактеристични за пролеће и почетак лета. То су влажни ветрови који овом простору 

доносе падавине, због чега се период са највећом количином падавина годишње поклапа 

управо са периодом дувања ових ветрова. Зими дувају хладни ветрови са севера који 

доносе хладно и суво време уз смањивање облачности. Мању учесталост бележе 

источни, а најмању јужни ветрови. Летњи месеци бележе највећи број дана са тишинама, 

када доминира стабилни антициклонални тип времена који највише погодује развоју 

језерског туризма (Станковић, 2005). Мерна станица Власина не бележи вредности 

инсолације, због чега су вредности овог климатског елемента, иначе веома важног са 

аспекта туризма, недоступни. 

 

 

Хидрографске карактеристике  

 

 

 Доминантан хидрографски објекат и основна вредност због кога је ПИО 

„Власина“ стављен под законску заштиту државе јесте Власинско језеро. Заштићено 

подручје обухвата Власинско језеро и његову околину у којој постоје и други 

хидрографски објекти чија је заштита од једнаке важности. Вредност хидрографских 

објеката и њихових карактеристика је вишеструка – одликују се биолошким, 

привредним, економским, хидроенергетским, туристичким и другим вредностима, што 

додатно наглашава потребу њихове заштите и одрживог коришћења. 

 О вредности хидролошких карактеристика Власине најбоље сведочи њихово 

уврштавање на Листу објеката хидролошког наслеђа Србије. На ширем подручју 

                                                            
11 Дукић Д. (1998): „Климатологија“, Географски факултет, Београд 
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Власинског језера издвојено је шест објеката хидролошког наслеђа: Власинско језеро, 

Власинска тресава, затим три реке – Божичка (Драговиштица), Власина и Врла, и извор 

Бела Вода (Група аутора, 2014). 

 

Слика 5: Летњи пејзаж Власинског језера Слика 6: Зимски пејзаж Власинског језера 

 

Извор: rs.srichinmoyraces.org Извор: www.vlasinskivrtovi.com 

 

 Власинско језеро је антропогеног порекла, настало преграђивањем реке Власине 

на месту њеног истицања из Власинског блата. Пуњење језерског басена водом трајало 

је пет година (1949-1954. године), при чему је потопљено око 2/3 некадашње Власинске 

тресаве. Брана којом је река Власина преграђена има висину од 34 m (од тога се 9 m 

налази испод површине терена, док преосталих 25 m представља видљиви део), дуга је 

239 m, а широка 139 m у основи, односно 5,5 m у круни. Уз десну страну бране изграђени 

су испусти, док је уз леву страну бране изграђен површински прелив (Станковић, 2005). 

Са површином од око 16 km2 спада међу највећа језера у Србији, а са надморском 

висином између 1210,8 и 1213,8 m спада у ред највиших акумулација на Балканском 

полуострву. Издуженог је облика и меридијанског правца пружања. Дужина језера 

износи 9 km, док у свом јужном делу достиже највећу ширину од 3,5 km. Бројни заливи, 

настали на ушћу некадашњих притока Власинске тресаве, затим ртови и полуострва, 

чине обалу Власинског језера разуђеном. Коефицијент разуђености износи 2,16 (источна 

обала је разуђенија од западне), а дужина обалске линије је 38,5 km. Поред залива, ртова 

и полуострва, Власинско језеро има и тзв. „пловећа острва“ по којима је препознатљиво. 

Настала су одвајањем делова тресетних слојева који су испливали на површину по којој 

плутају, мењајући свој положај. Поред тресетних постоје и два „стална“ острва – 

Страторија и Дуги дел, која су у основи изграђена од стенске масе, и обрасла су 
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вегетацијом. Температура површинског слоја воде Власинског језера је лети нижа од 

темпертуре околног ваздуха, а зими је виша. Овакав однос температура ваздуха и 

површинског слоја воде последица је већег топлотног капацитета воде и слабије 

покретљивости воде у односу на ваздух. Највише и најниже средње месечне температуре 

воде поклапају се са највишим и најнижим средњим месечним температурама ваздуха. 

Температуре воде изнад 18° С, као предуслов за развој купалишног туризма, јављају се 

у просеку око 40 дана годишње, у периоду од краја јула до почетка септембра. Насупрот 

томе, у зимском делу године, од друге половине децембра до средине фебруара, језеро је 

под ледом. Ледени покривач траје 45–60 дана и достиже дебљину од 40 сm, када је могуће 

препешачити језеро или клизати по њему. Термички режим језерске воде је релативно 

правилан, лети је изражена директна, а зими обрнута термичка стратификација, док је за 

пролеће и јесен карактеристична кратка изотермија. Средња годишња амплитуда 

водостаја варира између 1,5 и 3,5 m, при чему је водостај највиши крајем пролећа, услед 

отапања снега и велике количине падавина, а најнижи је крајем лета када се јавља 

минимум падавина уз велико испаравање воде. Ниски водостаји бележе се и у зимском 

делу године, што је последица излучивања падавина у виду снега с једне стране, и 

залеђивања плитких изданских вода с друге стране. Посебан утицај на висину водостаја 

језера има рад хидроелектрана. Власинско језеро се храни водом од својих притока 

(сталних и периодских), извора и падавина, док воду губи испаравањем и преко отоке – 

реке Власине. Најзначајније притоке су Шаовица, Јанчин поток, Стевановски поток, 

Манојловица, Цветкова река, Бабина река, Милованска река, Симонова река и Јарчев 

поток, и већину притока одликује велики пад корита и бујични карактер. Слив 

Власинског језера припада Црноморском сливу, а његова површина износи око 50 km2. 

Међутим, површина овог „природног слива“ је прилично измењена и увећана за нових 

100 km2 изградњом система вештачких канала којима се у језеро пребацује вода из 

сливова суседних река. Ови канали названи су по рекама из чијих се сливова вода 

пребацује у Власинско језеро, а њихов редослед у завинсости од количине воде коју на 

годишњем нивоу пребаце у језеро је следећи: канал Јерма (3 милиона m3), канал 

Чемерница (8 милиона m3), канал Стрвна (10 милиона m3) и канал Божица (14,7 милиона 

m3). Посебно се истиче акумулација Лисина (настале на ушћу реке Лисине у Божичку 

реку, преграђивањем њихових долина, а налази се на надморској висини од 920 m) из 

које се годишње у Власинско језеро пребаци 74,7 милиона m3 воде. То је омогућено 

изградњом пумпно-акумулационог система Лисина, јединственог у свету, први ове врсте 

у Србији, а други у Европи (помоћу две црпне пумпе, одводних канала, сифона и тунела 
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вода се одводи у постојећи канал Божица и даље у Власинско језеро), који део вода 

Божичке реке, Љубатске реке и реке Лисине одводи из Егејског слива у Црноморски 

слив, чиме је извршена „вештачка бифуркација“ (Група аутора, 2014; Станковић, 2005). 

 Власинска тресава (позната и као Власинско блато) формирана је у средишњем 

делу Власинске висоравни, на компактној и вододрживој основи од кристаластих 

шкриљаца. Пре изградње Власинске акумулације имала је површину од 10,5 km2 и била 

највећа тресава у Србији и јединствена на Балканском полуострву по својим биолошким 

специфичностима и карактеристикама хидрографског режима. Површина од 3 km2 била 

је покривена сфагнумским маховинама, које су попут сунђера упијале велику количину 

воде. Према ободним деловима тресаву је оивичавала зона влажних ливада, а у самој 

тресави и њеном приобалном појасу било је много извора. Тресава је воду примала и од 

десет својих притока, док је из ње вода отицала преко реке Власине. Изградњом 

Власинске акумулације потопљено је око 2/3 тресаве. Остаци некадашње тресаве, 

површине око 30 ha, налазе се јужно од Власинског језера, и данас представљају 

јединствен простор изузетних еколошких вредности (Група аутора, 2014; Станковић, 

2005). 

 Божичка река, позната и као Драговиштица, настаје спајањем Дејанове и 

Колуничке реке узводно од села Божица на надморској висини од 1095 m. Дејанова река 

извире на висини од 1367 m, испод Савине махале, а Колуничка река на висини од 1738 

m на северозападним обронцима Крвавог камена. На јужним падинама Крвавог камена 

извире Пуста река, која се на подручју Божице улива у Божичку реку. Божичка река 

налази се југоисточно од Власинског језера, тече према југоистоку, напушта нашу земљу 

и на простору Бугарске улива се у реку Струму. Припада Егејском сливу, али се део вода 

преко поменутог Божичког канала пребацује у Власинско језеро и даље преко реке 

Власине, Јужне Мораве, Велике Мораве и Дунава отиче у Црно море (Група аутора, 

2014). 

 Река Власина представља природну отоку некадашње Власинске тресаве, а данас 

Власинског језера, насталог управо преграђивањем долине ове реке на њеном изласку из 

Власинске тресаве. Од бране до Власотинаца долина Власине је клисураста, а низводно 

од овог насеља долина се шири и меандрира, па Власина има одлике равничарског тока. 

Улива се у Јужну Мораву око 8 km источно од града Лесковца, а непосредно пре ушћа 

рачва се у неколико рукаваца. Дужина реке износи 70 km, и на том путу прима велики 

број притока, од којих су најважније десне притоке Градска река, Тегошница, Лужница 

и Пуста река, а најважније леве Бистрица и Растовница. Реке Млађеница и Чемерница, 
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притоке Власине, су за потребе добијања хидроенергије каналима скренуте у Власинско 

језеро, чиме је извршена вештачка пиратерија. Због тога је, као и због дизања бране, 

водни режим овог подручја битно измењен. Слив Власине подложан је ерозији, а како су 

Власина и њене притоке реке бујичарског карактера, транспортује се велика количина 

суспендованог материјала, због чега долази до засипања речног корита Власине. Тиме се 

спречава нормално отицање воде, повећава се висина поплавних таласа и ризик од 

поплава (Гавриловић, Дукић, 2002; Група аутора, 2014). 

 Река Врла настаје на северним обронцима планине Варденик спајањем три 

водотока у Крсарима  Турске долине која креће са Великог Стрешера (1876 m), 

Виљокоштице која тече од Виљег кола (1604 m) и Дебелске долине која се спушта са 

Равништа (1703 m), и дугачка је свега 27 km. Најпре тече правцем југ-север, уском 

долином чије су стране врле  стрме, одакле и потиче њен назив. Затим тече у правцу 

северозапада до Сурдулице (највећег насеља на обалама ове реке), одакле тече правцем 

исток-запад све до свог ушћа у Јужну Мораву. Оно по чему је ова река позната су три од 

четири хидроелектране хидросистема Власина-Врла, док је четврта у долини Јужне 

Мораве. Хидроелектрана Врла  (снаге 50,66 MW) налази се не месту где се воде 

Градског потока уливају у реку Врлу. Вода из Власинског језера долази отвореним 

каналом до улазне грађевине, одакле се помоћу тунела и цевовода доводи до турбина у 

подземној машинској згради. Друга хидроелектрана у систему  Врла  (снаге 24,00 

MW), лоцирана је у кориту реке Врле на ушћу реке Битврђе. Систем Врле  почиње 

акумулационим басеном који је смештен одмах испод излазних вода Врле , а који је 

формиран изградњом бране у кориту реке, одакле се вода тунелом усмерава према 

машинској згради. Трећа власинска централа (снаге 28,95 MW) налази се у селу 

Масурици, на десној обали истоимене реке. У конструкционом погледу доводних тунела 

Врла  је веома специфична, што је чини посебном у нашој земљи. Наиме, већ изласком 

из Врле , искоришћене воде пресецају корито реке Врле и пребацују се на њену леву 

обалу, одакле се уводе у специфичан систем подземних тунела (хоризонталних и 

вертикалних, укупне дужине од 2000 m), формирајући сопствену акумулацију ове 

електране. Последња хидроелектрана, Врла V (снаге 24,84 MW) налази се уз аутопут 

Ниш-Скопље, недалеко од Владичиног Хана, код села Полома. Након последњег 

искоришћавања власинских и свих успутних вода оне се из Врле V одводе лепо 

уређеним одводним каналом у Јужну Мораву (Гавриловић, Дукић, 2002; Група аутора, 

2014; www.djerdap.rs). 
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 Извор Бела вода налази се на планини Чемерник, тачније на северозападним 

обронцима Великог Чемерника (1638 m) у непосредној близини врха, на надморској 

висини од 1565 m. То је стални извор, издашности од 2 l/s и ниске температуре испод 10° 

С. Изнад извора Бела вода, на висини од 1610 m, налази се изданак лековите воде  

Орловац, чије воде након свега 5-6 m тока пониру (Група аутора, 2014). 

 Поред извора Бела вода постоје и многи други извори који, иако нису уврштени 

на Листу објеката хидролошког наслеђа Србије, представљају једну од препознатљивих 

вредности власинског краја. Реч је о многобројним планинским изворима изузетних 

физичко-хемијских карактеристика који се налазе на великим надморским висинама 

изнад 1500 m. Квалитет вода ових извора узрокован је чињеницом да се годинама врши 

најфинија филтрација вода кроз стенске пукотине, али и чињеницом да је могућност 

загађења на поменутим надморским висинама практично искључена. Воде су без мириса, 

укуса, мутноће и боје, температуре у распону од 7-14° С, док су према минерализацији 

маломинерализоване, због чега се препоручују за коришћење као воде највише 

категорије. Једна од природних минералних вода  Роса, потиче управо са обронака једне 

од власинских планина, на висини од 1550 m и флашира се у свом изворном облику. 

 

 

Флора и фауна 

 

Флора 

 

Диверзитет власинске флоре последица је географског положаја, надморске 

висине, климатских карактеристика, педолошких особености итд. До сада је на подручју 

Власине откривено и регистровано 956 биљних врста и подврста. Од тога, 91 врста се 

може уврстити у неку категорију угрожености биљака у Србији. С обзиром на оволики 

број угрожених врста јасно је да се ради о изузетно вредном подручју, посматрано са 

флористичког аспекта, о чему говори и чињеница да је ово подручје уврштено у тзв. IPA 

подручја (Међународно значајна ботаничка подручја). Осим тога, поједине врсте налазе 

се и у Црвеној књизи флоре Србије 1. У ред најугроженијих врста спадају маљава бреза, 

језичасти љутић, мала мешинка, мали јежинац, орхидеја и друге. На подручју Власинске 

висоравни регистровано је 45 ендемита и 30 субендемита (каранфилић, звездаста 

прилепка, длакави пашканат, родопски блаженак и др.) који заједно чине око 8% укупне 
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флоре Власине. Флору Власине одликује и велико присуство лековитих биљних врста, 

затим врста које се употребљавају у исхрани или су нашле примену у различитим 

гранама идустрије (хајдучка трава, кантарион, мајчина душица, јагорчевина, шумска 

јагода, као и разне врсте печурака итд.). Посебну вредност имају врсте из рода боровница 

– обична боровница, пасја боровница и брусница. Специфичност овог подручја 

представља вегетација тресетних станишта. Најзанимљивија врста ових станишта је 

росуља ‒ биљка месождерка, која се храни инсектима (Слика 7). Осим ње, на 

сфагнумским тресетиштима расту реликтне врсте муљна оштрица и оманолика 

паламида, којима је ово једино познато станиште у нашој земљи, што их уједно чини и 

ендемитима Србије.  

Поред вегетације тресава, на Власини се може издвојити још осам типова 

вегетације: водена вегетација, мочварна вегетација, вегетација повремено плављених 

површина, вегетација изворишта и високих зелени, шумска вегетација, вегетација 

планинских ливада и пашњака и субалпска жбунаста вегетација (Група аутора, 2014). 

 

Слика 7: Росуља Слика 8: Вргањ Слика 9: Боровница 

   

Извор: www.piovlasina.com Извор: www.tumblr.com Извор: www.cdm.me 

 

 

Вегетација Власинског подручја претрпела је значајне негативне антропогене 

утицаје. Пре свега, изградњом вештачке акумулације уништен је највећи део тресавске 

вегетације – нестала је највећа и ботанички најинтересантнија тресава Балканског 

полуострва, чији се остаци срећу на деловима језерске обале и у виду пловећих острва. 

Антропогеним притисцима нестале су аутохтоне четинарске шуме, на чији рачун су 

формиране простране ливадско-пашњачке површине. Посебан вид негативног утицаја 

човека на флору Власине огледа се у прекомерном и неадекватном сакупљању лековитог 

биља, шумских плодова и гљива. Границама ПИО „Власина“ обухваћене су и аутохтоне 
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планинске шуме букве, чиме је учињен значајан корак у циљу њихове заштите и очувања 

од негативних антропогених утицаја. Захватају велике површине на Чемернику и 

Варденику, мање су распрострањене на Буковој Глави и Плани, а заузимају појас од 

1500-1600 m надморске висине. Одликује их добро изражена спратовност, где у спрату 

високог дрвећа доминира буква, а поред ње присутне су и бреза, горски јавор и јасика 

(Група аутора, 2014). 

 

Фауна 

 

Што се тиче фауне власинског подручја, она се одликује израженим диверзитетом 

и релативно великим бројем заштићених врста у националним, али и међународним 

законским оквирима. Међутим, треба поменути да истраженост фауне није потпуна, те 

су наредни подаци резултат досадашњих истраживања. 

На подручју ПИО „Власина“ пронађен је велики број врста инсеката, иако многе 

фамилије инсеката нису биле обухваћене истраживањима, те се наслућује да је богатство 

ентомофауне далеко веће од тренутно познатог. Осим тога, многе врсте се воде као 

заштићене  националним законодавством се као строго заштићене врсте воде велики 

златни скакавац, алпска стрижибуба, јеленак, ластин репак и др. Посебно треба поменути 

Балканску исофију, која представља ендемит Балканског полуострва (Група аутора, 

2014). 

Када говоримо о ихтиофауни, истраживањима током 90-их година регистровано 

је 11 врста, од којих је само једна аутохтона  поточна мрена. Преношењем Охридске 

пастрмке из Охридског у Власинско језеро средином 50-их година почело се са 

уношењем алохтоних врста риба. Са циљем да се успори процес обрастања језера, крајем 

70-их и почетком 80-их година у језеро је унет бели амур као изразити биљојед. Овом 

приликом унети су и лињак, караш, бабушка, док су највероватније случајно унети и 

гргеч, сунчица и цверглан. Порибљавањем је у језеро унета плашица, а са њом и грунец, 

мергур и клен. Порекло грчке бодорке објашњава се њеним случајним уношењем у језеро 

од стране неодговорних риболоваца из Бугарске. Уношењем поменутих и других врста 

риба у Власинско језеро повећан је диверзитет ихтиофауне, што представља добру 

основу за развој риболовног туризма, с једне стране, и обогаћује гастрономску понуду 

потенцијалним туристима, с друге стране (Група аутора, 2014). 
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На простору Власине забележено је присуство 9 врста водоземаца и 11 врста 

гмизаваца. Осим зелене жабе, преосталих 8 врста водоземаца је у категорију строго 

заштићених врста12, и то су: шарени даждевњак, обични мрмољак, планински (алпски) 

мрмољак, жутотрби мукач, зелена крастава жаба, велика крастача, ливадска жаба и риђа 

жаба. Међу гмизавцима је 5 врста гуштера (кратконоги, зидни, ливадски, зелембаћ и 

слепић) и 6 врста змија, од којих су обични смук, смукуља белоушка и рибарица 

неотровне, а од отровница се срећу поскок и шарка (Група аутора, 2014). 

Регион Власине има изразито богату орнитофауну, што је пре свега последица 

разноврсности станишта, међу којима су посебно важна водена станишта која се увек 

одликују високим диверзитетом птица. Због тога је ово подручје, које обухвата шири 

простор од заштићеног подручја (обухвата Власинску акумулацију, Варденик, 

Чемерник, Бесну Кобилу, Глошку планину, Вртоп и долину Божице), уврштено у тзв. 

IBA подручја (значајна подручја за очување птица), чиме добија на међународном 

значају. До сада је на овом подручју регистровано око 150 врста, од којих око 110 има 

статус гнездарица, а процене укупног диверзитета орнитофауне су 180 врста. Као 

посебно ретке и значајне врсте издвајају се сива чапља, велики вранац, прдавац, ћубаста 

патка, велика шева и друге. Нарочито значајна гнездарица и реткост овог подручја је 

степски соко, који је тренутно једна од најугроженијих птица грабљивица у Србији и у 

Европи (Група аутора, 2014). 

Тачан број врста сисара који настањују Власину није могуће утврдити на основу 

садашњег степена истражености, али доступни подаци указују да је на подручју ПИО 

„Власина“, као и у ширем простору, регистрована 31 врста сисара. Јеж, веверица, зец, 

срна, дивља свиња, видра, вук, шакал, лисица, ласица, јазавац, дивља мачка и друге само 

су неки од сисара који се овде могу срести. Поред регистрованих врста, постоје 

повремени извештаји о виђању две веома интересантне врсте. Реч је о рису и шареном 

твору. С обзиром на станишта која им одговарају, као и на опажања ових врста у ближој 

околини, није искључено да ће њихово присуство бити регистровано и на овом простору. 

За потребе лова гаје се срна, дивља свиња и зец (Група аутора, 2014). 

 

Слика 10: Ластин реп Слика 11: Шарени 

даждевњак 

Слика 12: Поточна пастрмка 

                                                            
12 према Правилнику о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, 

животиња и гљива, Службени гласник Републике Србије, Број: 110-00-18/2009-03, 2010. година 
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Слика 13: Поскок Слика 14: Ћубаста патка Слика 15: Срна 

   

Извор: 

Слика 10: www.dpreview.com Слика 11: www.musicar.rs Слика 12: www.pticica.com 

Слика 13: www.mediapress.rs Слика 14: www.birdtherock.com Слика 15: www.imgneed.com 
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 Подручје ПИО „Власина“ није ненасељен простор, већ простор са 

концентрацијом извесног броја становника концентрисаних у сеоским насељима. Као 

што је већ поменуто, само заштићено подручје обухвата делове територија К.О. Божица, 

Власина Округлица, Власина Рид, Власина Стојковићева, Грознатовци, Драјинци, 

Клисура (општина Сурдулица) и Црна Трава (општина Црна Трава). То су простори 

руралног карактера са насељима сеоског типа и становништвом које се одликује 

неповољним трендовима и структурама. 

 

 

Насеља 

 

 

 Радомир Костадиновић у свом делу „Црна Трава и Црнотравци“13 говорећи о 

селима суседним Црној Трави помиње, између осталих, и Власину као „село са 24 махале 

и 600 домаћинстава“, за које наводи да се налази „око депресије Власинског језера“. О 

селу Власина бележи следеће: „Старо село је било најпре код данашње Црквене махале. 

Одатле се становништво померало на све стране и образовало данашње махале“.  

 Данас на територији самог заштићеног подручја постоји неколико насеља  

Власина Округлица, Власина Рид, Власина Стојковићева и Клисура, и сва припадају 

категорији руралних насеља разбијеног типа. Одликује их постојање мањих засеока, тзв. 

махала, што је специфичност читавог краја. Најнасељеније село је Клисура, највеће је 

Власина Рид (некадашње седиште општине Власина), а административно седиште целе 

Власине је Округлица, са школом, амбулантом и поштом. Власина Стојковићева је 

најмање власинско село и налази се источно од језера (Група аутора, 2014). 

 

 

Становништво 

 

 

                                                            
13 Костадиновић Р. (1968): „Црна Трава и Црнотравци“, Општински одбор савеза бораца  Црна Трава, 

Лесковац 
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 На територији свих поменутих катастарских општина чије делове обухвата 

заштићено подручје ПИО „Власина“ живи 1.379 становника14, а на територији самог 

природног добра 673 становника.  

 

Табела 4: Број становника на подрчју ПИО „Власина“ по насељима; 

Власина Округлица Власина Рид Власина Стојковићева Клисура Укупно 

128 175 164 206 673 
 

Табела урађена на основу података Републичког пописа из 2011. године, Књига 20; 

 

 Основна обележја становништва овог краја су изражен процес депопулације и 

неповољна полно-старосна и образовна структура становништва, што све скупа указује 

на лоше демографске одлике овог краја. 

Графикон 1: Кретање броја становника по К.О. у периоду 1948-2011. година; 

 

Графикон урађен на основу података Републичког пописа из 2011. године, Књига 20; 

 

 Из Графикона бр. 1 видимо да је у К.О. Власина Стојковићева, Грознатовци, 

Драјинци и Црна Трава број становника у сталном паду од 1948. године, док је у К.О. 

Божица, Власина Округлица, Власина Рид и Клисура забележен блажи пораст броја 

становника између 1948. и 1953. године, након чега и ове К.О. бележене константно и 

драстично опадање бројности становништва. Овако изражен процес депопулације овог 

                                                            
14 Израчунато на основу резултата Републичког пописа из 2011. године; 
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краја последица је неповољног природног и механичког кретања становништва - низак 

природни прираштај (ниска стопа наталитета пре свега) и доминантна емиграциона 

кретања. Такво стање је пак последица лоших економских и социјалних услова за живот, 

због чега младо становништво из ових крајева масовно емигрира, а преостало 

становништво због полно-старосне структуре није способно да се саморепродукује. 

Уколико се овакав тренд настави, извесно је да ће поједина насеља, а нарочито поједине 

махале, остати без становника. 

 

Графикон 2: Пирамида старости становништва на 
подручју ПИО „Власина“; 

Табела 5: Просечна старост 
становништва на подручју ПИО 

„Власина“ по насељима и по полу; 

 

У  Просечна старост укупног 

становништва 

М  Просечна старост Мушког 

становништва 

Ж  Просечна старост женског 

становништва 

 

Графикон урађен на основу података Републичког 
пописа из 2011. године, Књига 2; 

Табела урађена на основу података 
Републичког пописа из 2011. године, 

Књига 2; 
 

 Становништво насељено у оквиру граница заштићеног подручја (насеља Власина 

Округлица, Власина Рид, Власина Стојковићева и Клисура) одликује веома лоша полно-

старосна структура, што се види из Графикона 2 и Табеле 5. Пирамида старости има ужу 

основу од њеног средњег дела, што је последица малог удела деце у укупној старосној 

структури, и указује на регресивни тип старосне структуре становништва. Нарочито је 

забрињавајућа старосна структура женског дела популације. Женско фертилно 

Насеље/Пол У М Ж 

Власина 
Округлица 

47,1 47,2 47,0

Власина Рид 57,2 53,7 61,5

Власина 
Стојковићева 

46,9 41,3 53,0

Клисура 60,4 54,4 66,1

Просек 52,9 49,2 56,9
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становништво (15-49 година) учествује са приближно 26% у укупној женској 

популацији, док је удео женског становништва у оптималном репродуктивном периоду 

(20-34 година) нешто виши од 7%. Из Табеле 5 видимо да је женско становништво у 

просеку знатно старије од мушког, нарочито у насељима Власина Рид, Власина 

Стојковићева и Клисура, док је у насељу Власина Округлица просечна старост мушког и 

женског дела популације готово једнака. 

 Образовна структура становништва је његово важно обележје, јер без подизања 

степена образовања становништва неког подручја није могућ било какав вид развоја, па 

тако ни туристички развој. Као два основна обележја становништва према образовним 

структурама јављају се писменост и школска спрема, а у новије време и комјутерска 

писменост. 

 Према подацима Републичког пописа из 2011. године (Књига 3), удео неписмених 

лица у укупном сеоском становништву старости 10 и више година које живи на 

територији општине Сурдулица износи 7,22 %. При томе, већи је удео женског дела 

популације  12,21 %, док неписмено мушко становништво учествује са 2,40 %. Увидом 

у старосну структуру неписменог становништва закључује се да је највећи број 

неписмених лица старости 65 и више година, док међу малолетним становништвом 

(тачније 10-18 година) има веома мало неписмених лица. С обзиром на овакву старосну 

структуру неписмених лица, треба очекивати да ће се стање писмености у будућем 

периоду поправити. 

  

Табела 6: Образовна структура сеоског становништва општине Сурдулица старости 15 и 
више година према полу; 

 
Табела урађена на основу података Републичког пописа из 2011. године, Књига 3; 

С - Сви; М - Мушкарци; Ж - Жене
 

 На основу података о образовној структури датих у Табели 6 видимо да је у 

укупном броју сеоског становништва на територији општине Сурдулица највећи број 

оних са средњим образовањем, а за њима следе лица са основним образовањем и 

непотпуним образовањем. Особа без школске спреме има више од особа са вишим и 

Пол Укупно 
Без 

школске 
спреме 

Непотпуно 
основно 

образовање

Основно 
образовање 

Средње 
образовање

Више 
образовање

Високо 
образовање 

Непознато 

С 7545 605 1591 1922 3001 217 182 27 

М 3825 100 656 972 1844 125 116 12 

Ж 3720 505 935 950 1157 92 56 15 
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високим образовањем заједно. Припаднице женског пола су бројније у категоријама лица 

без школске спреме и лица са непотпуним основним образовањем, док је у осталим 

категоријама већи број припадника мушког дела популације. 

 Имајући у виду широку примену компјутерске технике и технологије, а нарочито 

њен значај за развој туризма, веома је важна структура становништва према 

компјутерској писмености. 

 

Табела 7: Компјутерска писменост сеоског становништва општине Сурдулица старости 
15 и више година према полу; 

Пол Укупно 
Компјутерски 
писмена лица 

Лица која делимично 
познају рад на рачунару 

Компјутерски 
неписмена лица 

С 7545 986 850 5709 

М 3825 564 492 2769 

Ж 3720 422 358 2940 

 
Табела урађена на основу података Републичког пописа из 2011. године, Књига 3; 

С - Сви; М - Мушкарци; Ж - Жене
 

 Према подацима из Табеле 7 може се закључити колико је компјутерска 

писменост становништва општине Сурдулица на ниском нивоу. Удео компјутерски 

неписмених лица у укупној популацији износи чак 76,59 %, док је на другој страни 

учешће компјутерски писменог становништва у укупном свега 13,23 %. Такође, из табеле 

је уочљив и несклад између мушког и женског дела становништва  међу компјутерски 

писменима и лицима која делимично познају рад на рачунару већи је број мушкараца, а 

међу компјутерски неписменима је више женског становништва. 

 

 

Привредне делатности и активност становништва 

 

 

 Од укупног броја становника на читавој територији општине Сурдулица, 4.654 

лица је економски активно, обављајући различите делатности. На основу података 

Републичког пописа Србије из 2011. године (Књига 15) види се да лица која се баве 

пружањем услуга смештаја и исхране, које поред услуга транспорта представљају 

основне услуге у туризму, учествују са свега 3,03 % у укупном економски активном 

становништву општине Сурдулица. 
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Графикон 3: Доминантне делатности које обавља економски активно становништво 
општине Сурдулица (изражено у %); 

 

Графикон урађен на основу података Републичког пописа из 2011. године, Књига 15;
 

 У Графикону 3 су наведене и приказане делатности које обавља више од 5 % 

економски активног становништва. Највећи број економски активних лица, њих 17,34 %, 

обавља послове у оквиру делатности прерађивачке индустрије. Свим осталим 

делатностима укупно се бави 23,4 % економски активног становништва. 

 
Графикон 4: Сеоско становништво општине Сурдулица према изворима средстава за 

живот (изражено у %); 

 

Графикон урађен на основу података Републичког пописа из 2011. године, Књига 16;
 Међу становницима сеоских насеља на територији општине Сурдулица 18 % за 

живот зарађује обављајући неки посао, а 4,51 % има приходе од своје имовине, што је 

приказано у Графикону 4. Оно што свакако није добро јесте да готово половину 

17.34

13.15
11.73

10.55

10.27

7.80
5.76

23.40

Прерађивачка индустрија

Државна управа и одбрана; обавезно социјално 
осигурање

Трговина на велико и трговина на мало; поправка 
моторних возила и мотоцикала

Грађевинарство

Здравствена и социјална заштита

Образовање

Пољопривреда, шумарство, рибарство;

Остало

18.01

23.03

1.414.15

0.110.84

0.37

47.57 4.51

Зарада или друга примања по 
основи рада
Пензија

Приходи од имовине

Социјална примања

Стипендије за ученике/студенте, 
студентски кредит
Зајам/уштеђевина

Новчана накнада за незапослена 
лица
Издржавано лице

Остало
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становништва чине издржавана лица, а скоро четвртина становника живи од пензије. 

Групи издржаваних лица припадају она лица која немају сопствене приходе, већ их 

издржава неко друго лице, и ту претежно спадају деца, ђаци и студенти, домаћице, старе 

особе, лица неспособна за рад и др. Увидом у старосну структуру јасно се закључује да 

у овом случају већину издржаваних лица чини старије становништво, те да је оваква 

структура становништва још једна од последица његове лоше старосне структуре. С 

обзиром на то да се ради о руралном становништву, сигурно да један део издржаваних 

лица чине и домаћице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНТРОПОГЕНИ ТУРИСТИЧКИ МОТИВИ НА ПОДРУЧЈУ ПИО 

„ВЛАСИНА“ 
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 Антропогени туристички мотиви су мотиви антропогеног порекла којима се 

задовољавају културне туристичке потребе. Разликујемо (Јовичић, Јовичић, Ивановић, 

2005): 

1. етносоцијалне, 

2. уметничке, 

3. амбијенталне, 

4. манифестационе и 

5. пејзажне културне мотиве. 

 

 

Етносоцијални мотиви 

 

 

 Етносоцијални мотиви представљају веома комплексну групу антропогених 

туристичких мотива који се односе на живот неког народа у целини, његових 

етносоцијалних обележја, материјалне и духовне културе. Овој групи антропогених 

мотива припадају фолклор, обичаји, народна ношња, гастрономија, менталитет народа и 

његове особености (гостољубивост, комуникативност итд.) и сл. Најчешће су 

комплементарног карактера и у укупној туристичкој понуди појачавају вредност 

основних туристичких мотива. Тако је и у случају туристичке понуде Власине  фоклор 

и народна ношња (вуте и литаци), карактеристични за југоисточну Србију, народни 

обичаји, традиционални начин живота и гастрономија базирана на традиционалном 

начину припремања хране употпуњују туристичку понуду Власине која је базирана на 

природним туристичким мотивима. 

 

 

 

 

Уметнички мотиви 

 

 

 Уметнички мотиви се према начину појављивања и облицима атрактивности могу 

поделити на (Јовичић, Јовичић, Ивановић, 2005): 
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 архитектонске, 

 ликовне и 

 театралне. 

 Архитектонским мотивима припадају разне врсте грађевина које се одликују 

извесним уметничким вредностима, архитектонским значајем или културно-

историјским функцијама. На подручју ПИО „Власина“ и њеној ближој околини налази 

се неколико сакралних објеката који својом атрактивношћу имају комплементарни 

карактер. У селу Власина Рид је од некадашњег манастира остала само обновљена црква 

Св. Илије из 1838. године15, а у селу Клисура налази се црква Св. Тројице из 1878. године. 

Од верских објеката ван граница заштићеног добра истичу се црква Св. Николе у селу 

Божица и манастир Св. Ваведења Пресвете Богородице у селу Паља. Црква Св. Николе 

потиче из XIV века, а старији мештани села верују да је црква подигнута на темељима 

старе цркве која датира из III века, али такве тврдње нису доказане. На зидовима цркве 

постоје очувани записи који датирају из XVII века16. У селу Паља, недалеко од бугарске 

границе, на левој обали реке Паљевице, налази се манастир Ваведења Пресвете 

Богородице. Археолошким истраживањима утвђено је да манастир потиче из XIII века. 

Манастир је фрескописан, живопис на иконостасу датира из 1893. године, а на спољном 

зиду налази се плоча исписана на старословенском језику. Постоји предање да је 

манастир једном приликом посетио и свети Сава на свом путу за Цариград. У близини 

манастира налази се извор свете Петке, чија вода је по веровању лековита 

(www.tosurdulica.org). 

 

 

 

 

 

Слика 16: Манастир Слика 17: Храм 

                                                            
15 Јањић Н. (2008): „Развој туризма и заштита природе подручја Власине“, дипломски рад, Природно-
математички факултет у Нишу, Ниш 
16 Преузето са www.tt-group.net 
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Ваведења Пресвете Богородице код Паље Светог Николе у селу Божица 

Извор: www.tosurdulica.org Извор: www.tosurdulica.org 

 

 

Амбијентални мотиви 

 

 

 Амбијентални мотиви се дефинишу као мање или веће просторне целине, па и 

појединачни грађевински објекти, који поседују неке од атрибута туристичке 

атрактивности (Јовичић, Јовичић, Ивановић, 2005). У границама заштићеног подручја у 

амбијенталне туристичке мотиве можемо сврстати неколико махала као мање 

амбијенталне целине које се одликују знаменитим и естетским атрибутима 

атрактивности. То су: 

- Махала Рид, 

- Манџина махала, 

- Стеванчева махала, 

- Дојчинова махала и  

- Гаџина махала. 

 Одликују се постојањем објеката различите функције  стамбени објекти, тј. куће, 

пратећи економски објекти (амбари, стаје, ограде и сл.) итд, и многи од њих имају 

документарну вредност. У појединим махалама доминирају елементи варошке 

архитектуре, док у другим доминирају елементи руралне архитектуре. Поменуте махале 

делују као комплементарни туристички мотиви, обогаћујући укупну туристичку понуду 

(Група аутора, 2014). 
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Манифестациони мотиви 

 

 

 Манифестациони мотиви се односе на разне приредбе и манифестације, које по 

свом карактеру могу бити културне, забавне, уметничке, спортске, политичке итд. 

Туристичка организација Сурдулице у сарадњи са управљачем ПИО „Власина“ 

организује читав низ културних, забавних и спортских манифестација. 

 Најзначајнија манифестација која привлачи и највећи број посетилаца је 

Власинско лето. Одржава се од 1985. године, другог викенда у јулу месецу на теренима 

крај Власинског језера и у Сурдулици. Током Власинског лета у Сурдулици се одржава 

сабор трубача, као предтакмичење Драгачевског сабора у Гучи, са богатим пратећим 

ревијалним програмом у коме учествују изворне певачке и фолклорне групе. На 

теренима крај Власинског језера се паралелно са догађајима у Сурдулици организују 

разна такмичења:  

 Власински котлић, такмичење у спремању рибље чорбе, организовано од стране 

Удружења спортских риболоваца „Власинско језеро“; 

 Власинска удица, такмичење риболоваца које такође организује Удружење 

спортских риболоваца „Власинско језеро“. Победник такмичења је такмичар чији 

је улов најтежи; 

 Џипијада, међународна манифестација ревијалног карактера, у оквиру које је 

предвиђена вожња теренским возилима на релацији од Сурдулице, преко околних 

планина, до локација у околини Власинског језера (www.tosurdulica.org). 

Ову манифестацију посети око 30.000 хиљада посетилаца17, а велики број посетилаца 

чине припадници ромске националности, због чега манифестација носи жаргонски назив 

„Циганско лето“. 

 У селу Власина Рид се под окриљем цркве организује прослава сеоске славе Свети 

Илија (2. август). Након обављеног верског обреда, организује се Сабор као једна од 

ретких живих светковина која окупља мештане. У оквиру Сабора се одвија програм 

„Златне руке“, изложбене манифестације старих и нових рукотворина. Излагачи се 

посетиоцима представљау излагањем и продајом ручних радова, предмета и хране, 

припремљене по традиционалној рецептури. Посебну пажњу посетилаца привлачи сплет 

локалних народних игара у пратњи трубача (Група аутора, 2014). 

                                                            
17 Извор: www.tosurdulica.org 
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 Власинска регата је међународна манифестација спортско-рекреативног 

карактера. Представља такмичење у кајакаштву које се одвија на Власинском језеру у 

трајању од два дана. 

 Још једна међународна спортско-рекреативна манифестација је Власинска 

сомовијада. То је такође манифестација такмичарског карактера, где се учесници 

такмиче у риболову, тачније лову на сома. Сом се лови вараличарским штапом и бућком, 

а дозвољено је и пецање из чамца (Група аутора, 2014). 

 

Слика 18: Џипијада Слика 19: Власинско лето 

Извор: www.tosurdulica.rs Извор: www.juznevesti.com 
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ПИО „ВЛАСИНА“ У НАЦИОНАЛНИМ ЗАКОНСКИМ ОКВИРИМА И 

МЕЂУНАРОДНИ СТАТУСИ 

 

 

 У циљу заштите природе власинског краја уложено је много труда и рада, што је 

кулминирало израдом Студије заштите Предела изузетних одлика Власина. Ову студију 

израдио је Завод за заштиту природе Србије 2006. године, на основу које је подручје 

Власине исте године проглашено за Предео изузетних одлика (Група аутора, 2014). 

 Чланом 33 Закона о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 

91/2010) Предео изузетних одлика се дефинише као „подручје препознатљивог изгледа 

са значајним природним, биолошко-еколошким, естетским и културно-историјским 

вредностима, које се током времена развијало као резултат интеракције природе, 

природних потенцијала подручја и традиционалног начина живота локалног 

становништва. Предео изузетних одлика може бити природни предео изузетних одлика 

и културни предео изузетних одлика. Природни предео изузетних одлика је подручје 

значајне биолошко-еколошке и естетске вредности где традиционални начин живота 

локалног становништва није битније нарушио природу и природне екосистеме“.  

 На основу Правилника о категоризацији заштићених природних добара („Сл. 

гласник РС“, бр. 30/92) утврђено је да ПИО „Власина“ припада  категорији заштићених 

природних добара. Како се наводи у Члану 5 овог Правилника „У  категорију 

разврставају се заштићена природна добра која имају једну или више следећих особина 

од изузетног значаја за Републику: 

1) аутентичност са становишта фундаменталних природних наука; 

2) репрезентативност у смислу реликтности, ендемности, јединствености и др. у 

својој врсти; 

3) разноликост природних појава и феномена, богатстава врста и еколошких 

процеса; 

4) интегралност станишта, екосистема, предела, биома, и еколошких процеса; 

5) пејзажне вредности у смислу атрактивности са специфичним распоредом 

екосистема, заједница и врста, естетске, културно-образовне и историјске 

вредности; 

6) угроженост бројног стања, јединки, врста или заједница испод минимума 

регенерације, рапидно смањење ареала и поремећај екосистема. 
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 Национални паркови и природна добра заштићена по међународним прописима 

су добра  категорије“. 

 „У складу са Законом о заштити природе и Уредбом о еколошкој мрежи, због 

својих природних вредности Власина представља и еколошки значајно подручје 

уврштено у Еколошку мрежу Србије“ (Група аутора, 2014). 

 

Међународна унија за заштиту природе  IUCN, разликује следеће категорије 

заштићених природних добара: 

I. строги природни резерват, 

II. национални парк, 

III. споменик природе, 

IV. заштићено станиште биљних и животињских врста, 

V. заштићени предео природе/морски предео и 

VI. заштићено подручје природних ресурса. 

Према овој међународној класификацији ПИО „Власина“ припада V категорији 

природних добара, тј. има статус заштићеног предела природе. 

 Да ПИО „Власина“ представља значајно подручје које је потребно заштити због 

својих вредности, сведоче и бројни међународни статуси који су му додељени. 

Конвенцијом о мочварама које су од међународног значаја нарочито као станишта птица 

мочварица, познатом као Рамсарска конвенција, заштићено добро Власине је стављено 

на међународну листу влажних станишта. „Овом конвенцијом се као најрањивији 

екосистеми штите области мочварних земљишта, ритова, тресетишта и вода, било 

природне или вештачке, сталне или повремене, са стајаћом или текућом водом, слатком 

или сланом, укључујући области морске воде чија дубина за време осеке не прелази 6 

метара. Нарочито је важна заштита птица мочварица које су еколошки зависне од 

мочвара“18. 

 Значајна подручја за птице, тзв. IBA подручја (IBA - Important Bird Area) су 

подручја препозната као глобално значајна станишта за заштиту популација 

орнитофауне. Тренутно постоји око 10.000 IBA подручја, а Власина је једно од њих.  

 Део заштићеног природног добра Власине налази се у оквиру PBA подручја (PBA 

- Prime Butterfly Area), тј. подручја за дневне лептире под називом „Клисура Јерме“. PBA 

                                                            
18 Кићовић Д., Јакшић П., Кићовић Д. (2012): „Основе заштите и унапређења животне средине“, 
Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици и Висока туристичка школа струковних 
студија, Београд 
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подручја су одабрана значајна станишта лептира у Европи, фокусирана на циљне врсте 

лептира који су приоритет заштите (www.bc-europe.eu). 

 Власина представља и једно од IPA подручја  значајних подручја за биљке (IPA 

- Important Plant Area). Својим критеријумима и методологијом IPA обезбеђује оквир за 

идентификацију приоритетних биљних подручја за имплементацију 5. Циља Глобалне 

стратегије за заштиту биљака (Target 5 of the Global Strategies for Plant Conservation19), а 

у циљу заштите и очувања најважнијих биљних подручја (www.cbd.int). 

 „Због присуства одређених угрожених дивљих биљних и животињских врста и 

одређених станишних типова који се налазе на резолуцији 4. и 6. Конвенције о очувању 

европске дивље флоре и фауне и природних станишта, познатије као Бернска конвенција, 

Власина представља потенцијално Емералд подручје у оквиру међународне Емералд 

еколошке мреже, која се заснива на истим принципима као и мрежа Natura 2000, а 

формално се посматра као припрема за имплементацију Директиве о стаништима и 

интеграције у ЕУ“20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
19 Convention on Biological Diversity - Global Strategies for Plant Conservation - Objective II: Plant diversity is 
urgently and effectively conserved - Target 5: At least 75 per cent of the most important areas for plant diversity 
of each ecological region protected with effective management in place for conserving plants and their genetic 
diversity. Izvor: www.cbd.int 
20 Група аутора (2014): „Предео изузетних одлика Власина“, Завод за заштиту природе Србије, ЈП 
Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Сурдулица, Београд 
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СТАЊЕ РАЗВИЈЕНОСТИ ТУРИЗМА НА ПОДРУЧЈУ ПИО „ВЛАСИНА“ 

 

 

 Као што је већ речено, одрживи развој туризма подједнак акценат ставља на 

очување животне средине, афирмацију социјалног интегритета, неговање културних 

особености локалног становништва, оптимално задовољавање туристичких потреба и 

остварење економског профита. С обзиром да се ради о заштићеном природном добру, 

велики напори се улажу у очување животне средине. Локално становништво овог 

подручја и даље води традиционални начин живота, претежно се бавећи примарним 

привредним делатностима, тј. шумарством, пољопривредом и ловом и риболовом. Осим 

тога ово подручје је, због изузетних природних вредности, веома атрактивно и са 

туристичког аспекта. Због тога је ово подручје туристички активно, а као доминатни 

облици туристичких кретања јављају се спортско-рекреативни, ловни и риболовни, 

манифестациони, викенд туризам и др. 

 

 

 

Туристичка инфраструктура ПИО „Власина“ 

 

 

 У границама заштићеног добра Власине од туристичке инфраструктуре постоје 

објекти за пружање услуга смештаја (два хотела, ресторан са коначиштем као и већи број 

приватних објеката за смештај), исхране, као и спортски терени и садржаји. Међутим, 

постојећа материјална база карактерише се ниском категоријом објеката. 

 У насељу Власина Рид налази се хотел „Власина“. Хотел је изграђен 1953. године, 

доста касније изграђен је и депаданс, да би 2007. године сам хотел (не и депаданс) био 

реновиран. Укупан смештајни капацитет хотела, заједно са депадансом, износи 162 

лежајева, распоређених у двокреветним и трокреветним собама, четворокреветним, 

односно петокреветним дуплексима и два апартмана. Хотел такође располаже 

рестораном, капацитета 60 места, а поседује и две конференцијске сале  већа је 

капацитета 120 места, а мања сала располаже са 20 места. Од допунских садржаја у 

оквиру хотела се налазе и спортски терени (кошарка, одбојка, рукомет, фудбал), 
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теретана, а хотелу припада и ауто-камп који омогућује све облике камповања, поседује 

парцеле за шаторе и места за караване21. Хотел је категорисан са две звездице 

(www.tosurdulica.org). 

 Поред хотела „Власина“, на Власини Риду се налази и „ММ Нарцис“  ресторан 

са коначиштем. Овај смештајни објекат поседује двокреветне и трокреветне собе и два 

дуплекса, чији је укупни капацитет 120 лежајева. Ресторан располаже са 220 места, а ту 

су и велика и мала сала за семинаре капацитета 120, односно 40 места. Објекат такође 

поседује и терене за кошарку, рукомет, одбојку, мали фудбал, затим столове за стони 

тенис и теретану (www.tosurdulica.org). 

 На Власини Округлици налази се хотел „Језеро“. Хотел располаже са 40 лежајева 

који су распоређени у двокреветним и трокреветним собама. У оквиру хотела налази се 

ресторан са 120 места, ТВ сала и теретана. У дворишту хотела постоје терени за кошарку, 

одбојку, мали фудбал, а зими ради мала жичара за почетнике од 350 метара. Хотел је 

категорисан једном звездицом (www.tosurdulica.org). 

 У оквиру ПИО „Власина“ постоји и већи број приватних смештајних објеката: 

Објекат „3 М“, „Вила Бест“, „Вила Бони“ и апартмани „Власински вртови“, као и бројне 

куће са собама за издавање. Сви објекти су категорисани једном или две звездице 

(www.tosurdulica.org). 

 Уз наведено треба поменути и велики број приватних смештајних објеката који 

нису регистровани. Проблем представља и дивља, непланска градња викендица, што 

заједно са претходно наведеним не погодује развоју туризма и ствара погрешну слику о 

обиму туристичког промета. С друге стране, пословање поменута два хотела је лоше  

према последњим информацијама хотел „Језеро“ није активан, док је будућност хотела 

„Власина“ неизвесна. На основу свега изнетог може се закључити да недовољан обим 

смештајних капацитета, са ниским учешћем хотелског смештаја, низак ниво квалитета 

услуга, недостатак пратећих садржаја, велики број нерегистрованих приватних објеката 

који пружају услуге смештаја, као и недовољно развијена општа инфраструктура 

(канализациони системи, струја и сл.) не погодују развоју туризма. 

 

 

 

 

                                                            
21 Извор: www.camping.rs 
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Облици туристичког промета 

 

 

 На простору Власине постоје идеални услови за развој спортско-рекреативног 

туризма, нарочито зимско-спортског туризма. У зимском делу године, када се снег 

задржава око 100 дана у просеку, туристима је у понуди скијање, санкање и вожња 

скутерима. Посебну атракцију представља могућност клизања по залеђеној површини 

Власинског језера  зими се по површини језера формира ледени покривач дебљине 40 

cm, који се у просеку задржава око 45 дана. Летњи период на Власини је погодан за одмор 

и рекреацију. Пријатна клима, без великих врућина и са мало падавина, и свеж планински 

ваздух пријају свим посетиоцима, због чега Власину често називају „фабрика црвених 

крвних зрнаца“. Туристи жељни активног одмора могу уживати у риболову, веслању, 

једрењу, вожњи чамцима, купању у језеру, јахању коња, шетњи у природи, планинарењу, 

вожњи бицикала итд. Треба рећи да током лета Власину посете и бројни спортисти, који 

овде долазе на кондиционе припреме (www.tosurdulica.org). 

 Територија ПИО „Власина“ се целом својом површином налази на ловним 

подручјима, и то 96 % овог заштићеног подручја налази се на територији ловишта 

„Врла“, а осталих 4 % на територији ловишта „Власина“ (крајњи северни део заштићеног 

подручја). То погодује развоју ловног туризма, као специфичног облика туристичких 

кретања који привлачи туристичку клијентелу високоплатежне моћи. Ловиште „Врла“ 

представља комбиновани тип ловишта  комбинација је брдског, планинског и 

високопланинског ловишта, с обзиром да обухвата терене чија се надморска висина 

креће између 390-1876 m. Традиционално се највише лови дивља свиња, док је лов на 

срну за нијансу мање популаран. За ловце је посебно интересантна манифестација 

„Власински Вук“  организовани лов на вука у зимској ловној сезони. Остала дивљач 

није предмет организованих групних ловних активности. С друге стране, Власинско 

језеро лепотом својих пејзажа и богатством рибљег фонда привлачи бројне страствене 

риболовце. Лове се поточна и калифорнијска пастрмка, гргеч, сом, шаран, деверика итд. 

Интересантно је да међу риболовцима постоји велики број женских риболоваца. 

Риболовци се посебно окупљају ради такмичења у спортском риболову на сома током 

„Власинске сомовијаде“ (Група аутора, 2014). 

 Манифестациони туризам је развијен у летњем периоду године, када се одвија 

велики број манифестационих дешавања. Претходно описане манифестације  
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Власинско лето (а у оквиру ове манифестације и Власинска удица, Власински котлић и 

Џипијада), Златне руке и Власинска сомовијада привлаче велики број туриста, 

употпуњујући укупну туристичку понуду Власине. 

 Посебан вид туризма представљају излетнички и викенд туризам, када 

становници околних крајева долазе преко викенда на Власину ради кратког одмора и 

предаха од свакодневног живота. Треба напоменути да овај вид туризма посебно 

упражњавају туристи из суседне Бугарске. 

 

 

Туристички промет 

 

 

 Подаци о туристичком промету који се одвија искључиво у границама ПИО 

„Власина“ не постоје. Туристичка организација Сурдулице не издваја посебно податке о 

туристичком промету у заштићеном природном добру Власине од података о 

туристичком промету на нивоу читаве општине Сурдулица. Угоститељски, тј. смештајни 

објекти воде евиденцију о туристичком промету у својим објектима, али ти подаци нису 

доступни широј јавности. Из тог разлога се представљени подаци о туристичком промету 

односе на туристички промет који се остварује на територији општине Сурдулица. 

 
Табела 8: Број туристичких долазака на територији општине Сурдулица у периоду 2005-2014. 

година по месецима; 
месец/год. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

I 210 344 184 290 198 83 113 117 115 152 

II 203 96 104 264 138 152 100 79 71 78 

III 126 233 173 268 173 183 188 168 245 266 

IV 133 190 287 413 142 272 174 102 198 261 

V 295 350 271 473 256 391 464 621 390 485 

VI 678 539 611 412 317 186 380 461 318 321 

VII 826 1240 871 769 631 467 450 226 622 484 

VIII 979 680 2626 671 530 454 445 459 556 710 

IX 262 323 606 505 303 566 312 296 270 266 

X 110 193 393 327 350 459 198 227 215 145 

XI 183 179 174 240 143 213 179 181 191 230 

XII 233 118 210 241 220 310 239 292 289 408 

 4238 4485 6510 4873 3401 3736 3242 3229 3480 3806 

 
Табела урађена на основу података Одељења Републичког завода за статистику Србије у 

Лесковцу; 
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 Из Табеле 8 видимо да укупан годишњи број туристичких долазака на територији 

општине Сурдулица у посматраном десетогодишњем периоду од 2005-2014. године 

варира од године до године, наизменично се повећавајући и смањујући. На месечном 

нивоу највећи број долазака бележи се у јулу и августу, али је појединих година највећи 

број долазака забележен у мају, јуну, односно септембру. Овакви подаци указују на 

доминацију летње туристичке сезоне у укупном годишњем туристичком промету. 

 С обзиром на присуство излетничког и викенд туризма бољи увид у обим 

туристичког промета и његову дистрибуцију током године дају подаци о броју 

туристичких ноћења. 

 

Табела 9: Број туристичких ноћења на територији општине Сурдулица у периоду 2005-2014. 
година по месецима; 

месец/год. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

I 490 1449 937 1132 987 180 275 562 267 381 

II 1004 343 237 713 329 319 170 246 200 171 

III 219 344 258 510 301 512 314 232 624 366 

IV 290 503 636 933 364 1219 375 281 562 356 

V 983 1037 596 878 728 1586 569 929 567 544 

VI 5238 1620 1405 1493 749 381 1302 1135 743 874 

VII 4692 4762 3810 3421 2438 1166 1587 566 1592 1260 

VIII 5367 3471 16148 3411 1900 2234 1541 1539 1408 1860 

IX 498 864 1396 961 1362 1266 1003 789 448 395 

X 187 378 705 748 793 1093 762 700 547 312 

XI 319 460 458 608 358 450 528 456 232 385 

XII 529 176 501 453 546 610 662 584 734 667 

 19816 15407 27087 15261 10855 11016 9088 8019 7924 7571 
 
Табела урађена на основу података одељења Републичког завода за статистику Србије у 

Лесковцу; 
 

 На основу података из Табеле 9 видимо да се највећи број ноћења у посматраном 

десетогодишњем периоду остварује у августу, јулу и јуну, а за њима следе септембар, 

мај, јануар и децембар. С друге стране, два месеца са најмањим бројем туристичких 

ноћења су март и фебруар. Оваква месечна дистрибуција туристичких ноћења наводи на 

закључак да је туристички промет најобимнији у три главна (јун, јул и август) и два 

суседна летња месеца (мај и септембар), док је се на другом месту налази зимска 

туристичка сезона оријентисана на децембар и јануар. Период између две главне 

туристичке сезоне карактерише се мањим обимом туристичког промета. Посматрано на 
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годишњем нивоу, број туристичких ноћења је променљив, а примећује се да је у 

последње три године овај параметар у сталном, мада не великом паду. 

 Упоређивањем података из Табеле 8 и Табеле 9 видимо да је број туристичких 

ноћења за 3 до 4 пута већи од броја туристичких долазака у периоду 2005-2011. година, 

а у последње три године 2 до 2,5 пута. То указује на чињеницу да се просечна дужина 

боравка туриста смањује. 

 

Табела 10: Однос броја ноћења домаћих и страних туриста на територији општине 
Сурдулица у периоду 2005-2014. година по месецима; 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Укупно 19816 15407 27087 15261 10855 11016 9088 8019 7924 7571 
Домаћи 18997 14228 24402 13128 9216 10014 8043 6945 6446 5920 
Страни 819 1179 2685 2133 1639 1002 1045 1074 1478 1651 

 
Табела урађена на основу података одељења Републичког завода за статистику Србије у 

Лесковцу; 
 

 Са економског аспекта важан је однос броја домаћих и страних туриста, тј. броја 

ноћења који остварују домаћи и страни туристи (Табела 10). Већи економски ефекти од 

туризма остварују се уколико је број страних туриста већи од броја домаћих туриста, а 

још важније ако је учешће страних туриста у укупном годишњем броју остварених 

ноћења веће од учешћа домаћих туриста. На територији општине Сурдулица учешће 

страних туриста у укупном годишњем броју ноћења је далеко мањи у односу на учешће 

домаћих туриста, што се види из Табеле 10. У просеку, ноћења страних туриста учествују 

са 12,52 % у укупном броју ноћења. Ипак, од 2010. године однос броја ноћења домаћих 

и страних туриста се мења у корист страних туриста, и што се посебно издваја и 

охрабрује јесте податак да су 2014. године ноћења страних туриста у укупном броју 

ноћења узели учешће од 21,81 %. 
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ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ОДРЖИВОГ ТУРИЗМА НА ПОДРУЧЈУ ПИО 

„ВЛАСИНА“ 

 

 

 Осим заштите природних вредности и реткости, туризам је препознат и 

установљен као основни правац развоја. Услова за развој туризма има, а с обзиром на 

наглашену заштитну функцију туризам се на подручју заштићеног добра Власине мора 

развијати по концепту одрживог развоја. Једино тако се може одговорити на захтеве за 

заштитом овог изузетног природног предела. У том циљу утврђени су следећи режими 

заштите (Група аутора, 2014): 

1) Режим заштите  степена  примењује се на подручју чија површина износи 0,076 

% укупне заштићене површине, и то на два локалитета: острво Дуги Дел и острво 

Страторија. На овим локалитетима није дозвољено коришћење природних 

ресурса као ни изградња објеката. Дозвољене су активности везане за научна 

истраживања и посете у образовне, рекреативне и општекултурне сврхе. 

2) Режим заштите  степена  обухвата изоловане локалитете јединствених 

природних вредности и атрактивних амбијенталних обележја, који због 

израженијег антропогеног утицаја захтевају примену активних мера заштите. 

Овим режимом заштите обухваћено је 34,1 % укупно заштићене површине, а то 

су следећи локалитети: Вртоп-Јелачки рит, Мали Чемерник, Велики Чемерник, 

Стевановски поток, Блато-Делнице-Братанов Дел, полуострво Дуги Дел, 

Власинско језеро, клисура Вучје реке и Златна буква. На поменутим локалитетима 

забрањена је изградња објеката који би својим радом могли изазвати негативне 

последице по животну средину. Уз то је ограничена и изградња објеката који су у 

служби презентације природних вредности, осим ако су у складу са одрживим 

развојем природног добра.  

3) Режим заштите  степена  примењује се на преосталих 65,82 % површине ПИО 

„Власина“. На простору под овим режимом заштите предвиђена је изградња 

инфраструктуре, могуће је ограничено коришћење природних ресурса и др. 

 

 

 

Слика 20: Зоне заштите на подручју ПИО „Власина“ 
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Извор: commons.wikimedia.org 
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Појам одрживог развоја 
 

 

 Развој људског друштва и цивилизације базиран је на трошењу простора и 

ресурса, што би се могло очекивати и у будућности. Међутим, на путу свог развоја човек 

је неконтролисано трошио необновљиве природне ресурсе и тиме довео у питање развој 

будућих генерација. Уз то су изазвани бројни поремећаји у природи и животној средини. 

Из тог разлога се јавила потреба за новим приступом у укупном развоју, а концепција 

одрживог развоја понудила је дугорочно решење.  

 „Одрживи развој је процес који дозвољава да се развој остварује без деградирања 

или исцрпљивања оних ресурса на којима се и заснива“22. То је могуће постићи на два 

начина  управљањем ресурсима тако да се они могу самообновити у мери у којој се 

користе, или већом заступљеношћу и употребом оних ресурса код којих је период 

регенерације кратак. Овако дефинисана концепција одрживог развоја базира се на 3 

основна принципа (Јовичић, 2000): 

1. принцип еколошке одрживости, који обезбеђује да развој буде компатибилан са 

одржавањем виталних еколошких процеса, биолошке разноврсности и 

биолошких ресурса; 

2. принцип социјалне и културне одрживости, који обезбеђује да развој буде 

компатибилан са културом и традиционалним вредностима људских заједница и 

доприноси јачању њиховог идентитета; 

3. принцип економске одрживости, који обезбеђује да развој буде економски 

ефикасан и да се ресурсима управља на начин да њих могу успешно да користе и 

будуће генерације. 

 У оквиру UN-а је почетком осамдесетих година оформљена Светска комисија за 

животну средину и развој (WCED), чији је циљ био дефинисање дугорочне стратегије 

развоја и заштите животне средине. Комисија је 1987. године објавила документ под 

називом „Наша заједничка будућност“ у коме указује на последице које неконтролисан 

економски и популацијски раст могу имати на животну средину, као и на потребу 

дефинисања концепта одрживог развоја. У истом документу дата је и дефиниција 

одрживог развоја, која гласи: „Одржив развој је онај развој који задовољава садашње 

                                                            
22 Јовичић Д. (2000): „Туризам и животна средина - концепција одрживог туризма“, Задужбина Андрејевић, 
Београд 
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потребе, не угрожавајући могућности будућих генерација да задовоље своје потребе“23. 

Следећи важан корак у ближем одређивању и конкретизацији саме концепције одрживог 

развоја била је  конференција UN-а о животној средини и развоју, одржана у Рио де 

Жанеиру 1992. године. У оквиру ове конференције усвојени су следећи документи: 

- Рио декларација о животној средини и развоју, 

- Агенда 21, 

- Конвенција о промени климе, 

- Конвенција о биолошкој разноврсности и  

- Принципи о управљању, заштити и одрживом развоју свих типова шума. 

Рио декларација о животној средини и развоју садржи 27 принципа за постизање 

одрживог развоја, међу којима се истичу: 

 Људска бића имају централно место у бризи за одрживи развој; 

 Право на развој имају и садашње и будуће генерације; 

 Да би се омогућило остваривање одрживог развоја, заштита животне средине 

треба да буде интегрални део развојног процеса, и др. 

Највећи домет конференције одржане у Бразилу представља Агенда 21  Програм 

активности за XXI век, документ који садржи план конкретних циљева и задатака 

релевантних за остварење одрживог развоја (Ђукановић, 1991; Јовичић, 2000). 

 

 

Појам одрживог туризма 

 

 

 Развој туризма током последњих неколико деценија био је економски 

оријентисан, доносећи добре краткорочне економске резултате и задовољавајући многе 

туристичке потребе, али је с друге стране био праћен многим нежељеним еколошким, 

социјалним и културним последицама. Како су квалитет животне средине, социјални и 

културни интегритет рецептивних области основа и предуслов за обављање туристичке 

делатности, јасно је да се јавила потреба да се и туризам подведе под концепцију 

одрживог развоја. Дефиниција одрживог туризма још увек није прецизно утврђена. WTO 

и Програм UN-а за животну средину под одрживим туризмом подразумевају такав развој 

                                                            
23 Брундтлендова комисија, Наша заједничка будућност (Our Common Future), Завршни извештај 
Брундтлендове комисије, WCED, 1987; 
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ове делатности којим се уважавају и задовољавају потребе туриста, као носиоца 

туристичке тражње, и туристичких области, као носилаца туристичке понуде, а да се том 

приликом не нарушава могућност да се ови циљеви остварују на истом или вишем нивоу 

и у будућем периоду. Добрица Јовичић, на основу постојећих дефиниција, појам 

одрживог туризма дефинише на следећи начин: „одрживи туризам подразумева 

интегралан и комплексан развој туризма, чиме се обезбеђује истовремено остваривање 

хетерогених циљева, од којих ни један не сме да постане доминантан у односу на остале, 

а то су: 

 остварење економског профита, 

 очување социјалног интегритета локалних заједница, 

 афирмација културног идентитета рецептивних области, 

 заштита животне средине, 

 оптимално задовољење туристичких потреба“24. 

 За потребе праћења и утврђивања степена одрживости туристичког развоја, тим 

стручних консултаната је Комисији Европске Уније предложио листу компаративних 

индикатора путем којих би се вредновало актуелно стање развоја туризма у одређеној 

просторној целини. Компаративним индикаторима интегрисани су основни чиниоци 

концепта одрживог туризма  економски, еколошки, културни, социјални и задовољство 

туриста. Примена ових индикатора заснива се на систему кодирања којим се за сваки 

индикатор утврђују граничне вредности, на основу којих је стање развијености туризма 

могуће оценити као критично, подношљиво и одрживо. Системом кодирања уводе се 3 

зоне (Јовичић, 2000): 

1) црвена зона  указује да је стање критично и да је неопходно предузети адекватне 

мере којима ће даљи развој туризма бити модификован, чвршће контролисан, а по 

потреби и заустављен; 

2) жута зона  указује да је стање подношљиво, с тим да би прогресивни развој 

туризма могао довести до озбиљних проблема, због чега се препоручује 

предузимање превентивних мера; 

3) зелена зона  стање развијености туризма може се оценити одрживим. 

Треба напоменути да предложени компаративни индикатори одрживог туризма нису 

коначни, већ пролазе кроз фазу практичног тестирања. До сада је забележено неколико 

                                                            
24 Јовичић Д. (2000): „Туризам и животна средина - концепција одрживог туризма“, Задужбина Андрејевић, 
Београд, страна 28; 
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недостатака: за прикупљање података потребно је доста времена, за поједине индикаторе 

нису утврђене прецизне граничне вредности итд. О добијеним резултатима врше се 

стручне расправе у циљу дефинисања што прецизнијих индикатора (Јовичић, 2000). 

Табела 11: Компаративни индикатори одрживог туризма 
 

Тип 
индикатора 

Индикатор  Тумачење 

Економски 

Сезонски карактер промета: % посета у пуној сезони (3 
месеца) 

< 40 % зелена зона 

40-50 % жута зона 

> 50 % црвена зона 

Однос ноћења и смештајних капацитета 

> 150 зелена зона 

120-150 жута зона 

< 120 црвена зона 

Коефицијент локалног туристичког увећања 
још увек није 

одређено 

Задовољство 
туриста 

Поновљене посете: % поновљених посета у периоду од 5 
година 

> 50 % зелена зона 

30-50 % жута зона 

< 30 % црвена зона 

Културни 

Однос смештајних капацитета и броја локалног становништва 

> 1,1:1 зелена зона 

1,1-1,5:1 жута зона 

< 1,6:1 црвена зона 

Интензитет туризма: број ноћења (000) према броју 
становника (00) 

> 1,1:1 зелена зона 

1,1-1,5:1 жута зона 

< 1,6:1 црвена зона 

Социјални 

Учешће туризма у локалном нето друштвеном производу 
треба поредити са 

учешћем туризма у 
локалној запослености

Проценат туриста који не долазе посредством туроператор 

> 70 % зелена зона 

50-70 % жута зона 

< 50 % црвена зона 

Индикатори 
стања 

животне 
средине 

Земљиште - % земљишта на коме је изградња дозвољена али 
није реализована 

> 10 % зелена зона 

10-20 % жута зона 

< 20 % црвена зона 

Коришћење и заузимање земљишта: % промена у 
изграђености подручја у току 5 година 

још увек није 
одређено 

Саобраћај: % доласка туриста који не користе приватан 
аутомобил 

> 20 % зелена зона 

10-20 % жута зона 

< 10 % црвена зона 

 
Извор: преузето из књиге „Туризам и животна средина - концепција одрживог развоја, 

Јовичић Д. (2000), стр. 42.; 
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Перспективе развоја туризма на подручју ПИО „Власина“ 
 

 

 Велики хендикеп развоју овог подручја, па самим тим и развоју туризма, нарочито 

одрживог туризма, представља лоша демографска слика становништва заштићеног 

добра. Неповољна старосна структура становништва, изражен процес депопулације, 

висок ниво незапослености, а посебно недостатак стручних и квалификованих кадрова 

представљају озбиљан недостатак на путу развоја туризма. У циљу отклањања ових 

недостатака у будућем периоду треба ангажовати одговарајуће, квалификоване кадрове 

у области туризма, који ће бити носиоци његовог развоја. Уз то је неопходна и сарадња 

са локалним становништвом које би својим ангажовањем и активностима могло да 

допринесе развоју туризма (нпр. органском производњом хране локално становништво 

би имало сигурно тржиште на коме би могло да пласира своје производе, негативне 

последице по животну средину биле би сведене на минимум, животни стандард локалног 

становништва био би побољшан итд.). 

 Што се тиче туристичке инфраструктуре, тренутно стање није на задовољавајућем 

нивоу. Постојећа инфраструктура није у стању да одговори на потенцијални обим 

туристичког промета који би ПИО „Власина“ могао остварити с обзиром на туристичке 

потенцијале које поседује. С тога је потребно драстично унапредити туристичку (као и 

основну) инфраструктуру, како у квантитативном, тако и у квалитативном смислу. На 

том плану већ су предузети одговарајући кораци  донета је одговарајућа планска 

документација, међу којом Мастер план с пословним планом развоја туризма Власинског 

језера из 2007. године има посебан значај. Како се наводи у самом Мастер плану25, за 

Мастер план су посебно важни следећи оквири (предложени Просторним планом 

Републике Србије из 1996. године, Просторним планом подручја посебне намене 

Власина из 2004. године и Просторним планом општине Сурдулица из 2007. године): 

 на Власинском језеру предвиђене су три главне зоне развоја (према 

функционалним целинама) Власина Рид, Власина Стојковићева и Власина 

Округлица 

 предвиђено је 13 туристичких подзона 

 предвиђена су два посебна локалитета ван насеља у виду кампа и ловачког дома. 

 

                                                            
25 Мастер план с пословним планом развоја туризма Власинског језера, Horwath i Horwath Consulting 
Загреб д.о.о., 2007. година 
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Табела 12: Преглед предвиђених туристичких зона 

 
ЗОНА ВЛАСИНА РИД 

1 Зона Т-1 Рид 

Стари Рид - село, ревитализација и обнављање, духовни 
центар 

Нови Рид - нижи објекти (до 2 спрата), етно комплекс који 
укључује хотеле, спортске клубове, информативни центар и 

видиковац 

2 Зона Т-2 Крстинци 
Наглашава се спортски садржај, синергијски ефекат са зоном 

Т-6, предвиђа се модерна здравствена станица 

3 
Зона Т-3 

Хотел Власина 
Даје му се оријентација на клијентелу трећег доба, мирна и 

тиха зона. Предвиђа се обнова хотела са депадансом. 

4 Зона Т-4 Водојажа Предвиђен је хотел високе категорије. 

5 Зона Т-5 Крајња северна област језера, зона предвиђена за рекреацију. 

6 Зона Т-6 Џукелице 
Потпуно спортско-рекреациони садржај, терени са пратећим 
садржајем. Предвиђена мала марина, плаже и клизалиште. 

7 Зона Т-7 Брана 
Предвиђени водени спортови на језеру и приземни објекти са 
могућношћу коришћења 70 % капацитета и зими. Западно од 

ове зоне предвиђа се камп. 

8 Зона Т-8 Чемерник 

Предвиђени планинарски путеви и ски-стазе, полазна тачка 
би била зона Т-1 све до зоне Т-8а. На појединим тачкама 

предвиђена изградња мањих ресторана, видиковаца и 
одморишта. 

ЗОНА ВЛАСИНА СТОЈКОВИЋЕВА 

9 
Зона Т-9 

Големи Чукaр 
Предвиђен етно комплекс "Големи Чукар", конгресни центар, 

спортско-рекреациони центар, хотел, голф терен. 

10 
Зона Т-10 

Резиденцијална зона 
Објекти за одмор и рекреацију 

11 Зона Т-11 "Regency" 
Предвиђено подручје мешовите намене са великим 

парцелама у функцији сервиса резиденцијалне зоне (Т-10). 

12 Зона Т-12 
Превиђена зона са објектима за одмор уз већ постојеће 
објекте за одмор и депадансе. Предвиђа се етнолошко-

еколошки центар и ликовна колонија. 

ЗОНА ВЛАСИНА ОКРУГЛИЦА 

13 Зона Т-13а Насеље 
Транзитни и привредни центар са школом и смештајним 

капацитетима. 

14 Зона Т-13б Скијалиште 

ПОСЕБНИ ЛОКАЛИТЕТИ ВАН НАСЕЉА 

15 Зона Т-14 Камп 

16 Зона Т-15 Ловачки дом 

 
Извор: Преузето из Мастер плана с пословним планом развоја туризма Власинског језера, 

Horwath i Horwath Consulting Загреб д.о.о., 2007. година 
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 За развој одрживог туризма на неком подручју веома је важна и годишња 

дистрибуција туристичког промета, посебно ако се ради о заштићеном природном добру 

као што је то случај са ПИО „Власина“. У случају Власине, највећа концентрација 

туриста је за време летње туристичке сезоне, док се други максимум туристичког 

промета јавља за време зимске туристичке сезоне. Оваквом концентрацијом туристичког 

промета врше се велики притисци на природу и животну средину, због чега је потребно 

да он буде равномерније распоређен у току године. То се може постићи обогаћивањем 

садржаја туристичке понуде у периоду између две главне туристичке сезоне, нпр. 

организацијом манифестација у том периоду. 

 Посебно важно и специфично питање представља проблем подизања свести о 

вредности и потреби заштите природе и животне средине, и то како код туриста, који су 

на страни туристичке тражње, тако и код учесника на страни туристичке понуде. Туристи 

морају знати како да задовољавају своје туристичке потребе, а да притом не нарушавају 

животну средину и да својим понашањем не ускраћују могућност будућим туристима да 

уживају у истим вредностима. С друге стране, учесници на страни туристичке понуде 

морају поштовати заштитну функцију овог подручја, и не смеју је ставити у други план 

дајући приоритет економској функцији. Носиоци туристичке понуде морају бити свесни 

да ће одговорним понашањем и заштитом животне средине очувати основне вредности 

које привлаче туристе, и тиме обезбедити дугорочне економске ефекте као циљ свог 

пословања. Дакле, ово питање је веома важан чинилац одрживог развоја туризма, о чему 

сведоче и следећи примери. Несавесно и неодговорно понашање туриста и локалног 

становништва у брању боровница грабуљама и тзв. „чешљевима“ доводи до оштећења 

биљке, њеног цвета, листа и гране, и напослетку долази до њеног сушења. С друге стране, 

изузетно позитиван пример одговорног понашања носиоца туристичке понуде 

представља организована берба гљива у понуди апартмана „Власински вртови“. Наиме, 

овај смештајни објекат организује за заинтересоване туристе бербу самониклих гљива, 

за шта обезбеђују потребне дозволе и сагласности, уз напомену да максимална количина 

убраних гљива износи 2 kg једне врсте гљиве по особи26. 

 Позитиван пример узајамног деловања и уважавања заштитне и туристичке 

функције на простору заштићеног добра Власине представља рекреативни риболов. У 

циљу заштите и/или очувања појединих врста риба уведена су ограничења у 

рекреативном риболову. Та ограничења се, између осталог, односе и на максимално 

                                                            
26 Извор: www.vlasinskivrtovi.com 
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дозвољен улов појединих врста риба, нарочито током туристичких манифестација 

„Власинска удица“ и „Власинска сомовијада“. У циљу заштите, очувања и мониторинга 

квантитета и квалитета рибљег фонда, као и контролисаног развоја рекреативног 

риболова, доносе се одговарајући краткорочни и дугорочни програми, попут Програма 

управљања рибарским подручјем ПИО „Власина“ за период 2012-2021. година. 
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 За будући развој туризма на простору ПИО „Власина“ постоје повољни услови. 

Природне вредности и животна средина очувана у изворном облику представљају основу 

туристичке понуде Власине. Комплементарни карактер у туристичкој понуди Власине 

имају и поједини културни туристички мотиви, међу којима највећу пажњу туриста 

привлаче разне манифестације. Ипак, постоје и неки недостаци који не иду у прилог 

развоју туризма  лоша демографска слика подручја, недовољно изграђена туристичка 

инфраструктура и лош квалитет постојеће инфраструктуре, недостатак стручних кадрова 

итд. Међутим, адекватним улагањем у изградњу нове и побољшање квалитета постојеће 

инфраструктуре, довођењем стручних и образованих кадрова, побољшањем основних 

економско-социјалних услова живота (чиме би се ублажио процес депопулације 

становништва) и сл. ови проблеми би у извесном року могли бити превазиђени. При 

томе, не треба ни у једном тренутку изгубити из вида да је реч о заштићеном подручју и 

да заштита, очување и унапређење животне средине треба да представља приоритет коме 

ће бити подређен даљи развој. У том смислу неопходно је вршити мониторинг стања 

животне средине како би се на време уочиле негативне последице развоја и предузеле 

адекватне мере за њихово отклањање. Још је делотворније спровођење мера и актвности 

у циљу превенције нежељених ефеката развоја. На тај начин ће животна средина, тј. њене 

геоморфолошке, климатске, хидрографске и биогеографске вредности бити очуване у 

изворном или слабо измењеном облику, што је са аспекта целокупног развоја, а нарочито 

развоја туризма веома битно. Тако очувана природа и животна средина представљају 

основну вредност која привлачи потенцијалне туристе. На тим вредностима се може 

креирати јединствен и конкурентан туристички производ, који се може успешно 

пласирати како на националном тако и на међународним туристичким тржиштима. 

  С обзиром да се ради о заштићеном природном добру, целокупан развој читавог 

подручја мора бити заснован на концепту одрживог развоја. Туризам је препознат као 

основа целокупног будућег развоја, па у складу са претходно реченим, и развој туризма 

мора бити базиран на концепту одрживог развоја, тј. мора се развијати одрживи туризам. 

Перспективе за тако нешто постоје, и већ су учињени први кораци на путу развоја 

одрживог туризма  донешени су планови и стратегије будућег развоја на подручју ПИО 

„Власина“, који су базирани на концепту одрживог развоја. Планира се изградња 

материјалне базе туризма, укључивање локалног становништва у развој посматраног 

подручја, обогаћивање туристичке понуде новим садржајима и сл. а све у циљу креирања 
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јединствене и комплексне туристичке понуде Власине. При томе треба строго водити 

рачуна да не дође до неадекватне експлоатације природних богатстава, вредности и 

ресурса, тј. да економија не добије примат над екологијом. Још једном наглашавамо 

потребу да заштитна функција мора представљати безусловни приоритет и да развој 

туризма и осталих делатности мора бити подређен тој функцији, што је могуће остварити 

једино путем концепта одрживог развоја. 
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