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Велику захвалност дугујем свом ментору  Проф. др Татјани Ђекић на 
корисним саветима и великој помоћи приликом израде овог мастер 
рада. Своју захвалност дугујем и свим професорима и асистентима 

Департмана за географију за сарадњу током свог студирања. 
Неизмерну захвалност дугујем својој породици на разумевању и 

подршци коју су ми пружили током целокупног школовања, и њима 
посвећујем овај рад. 
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Сажетак: 

 

Заштићени простори могу обезбедити могућности за вишеструку корист: стварање 

прихода и отварање нових радних места, за истраживање и мониторинг, за едукацију о 

заштићеним подручјима, за рекреацију и туризам. Искористивост туристичких вредности 

Златара у директном и индиректном смислу зависи од природних услова у заштићеним 

добрима. У даље раду биће детаљно разматрани потенцијали за развој туризма у 

заштићеним добрима на планини Златар.  

Кључне речи: планина, Златар, одрживи туризам, туристички развој, животна средина, 

екотуризам. 

 

 

Abstract: 

 

Protected areas can provide opportunities for multiple benefits: income generation and job 

creation, research andmonitoring, for training inprotected areas, recreation and tourism. The 

possibility of tourist values exploitation of  Zlatar is directly and indirectly dependent on natural 

conditions in protected areas. 

In further work will be discussed potentials for development of tourism in protected goods on the 

mountain Zlatar.  

 

Keywords: mountain, Zlatar, tourism development, sustainable tourism, environment, 

ecotourism. 
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Увод  

 

Природна средина Србије се одликује високом разноврсношћу биљног и 

животињског света. Њени најразноврснији и најочуванији делови стављени су под 

законском заштитом и на тај начин се осигурава очување и унапређење живописних 

пејзажа, биодиверзитета, културне баштине, и квалитет основних ресурса за нормално 

функционисање људске заједнице. Србија са својим 466 заштићених природних добара, 

могла би да постане земља са развијеним екотуризмом. Структура заштићених природних 

добара је таква да имамо 5 националних паркова, 16 паркова природе, 16 предела 

изузетних облика, 69 резервата природе, 322 споменика природе и 42 заштићених 

простора културно-историјских вредности. 

Предмет овог рада јесте будући развој екотуризма на планини Златар, као и у 

општинама Нова Варош, Сјеница и Пријепоље, на чијој територији се планински масив 

налази. Због својих естетских, куриозитетних и знаменитих вредности, ово подручје се 

сврстава у подручја природних и културних вредности од националног значаја. Посебно 

место припада планирању заштите природне и културне баштине овог подручја у 

условима када развој туризма све више угрожава животну средину. У том контексту 

значајна пажња је посвећена могућностима развоја оних видова туризма који се заснивају 

на заштити и  очувању природне средине. 

Циљ овог рада јесте да прикаже какве су перспективе за развој екотуризма и да ли 

се и колико ради на том плану. У првом делу рада oбразложен је географски, саобраћаjни 

и туристички положај, физичко - географске и друштвено - географске карактеристике, 

одлике културних туристичких мотива ради сагледавања основе коју овај крај пружа за 

развој екотуризма. У другом делу рада представљена су заштићена природна добра, 

њихови потенцијали за развој туризма и степен развијености. У трећем делу рада се 

упознајемо са самим концептом екотуризма као специфичног облика одрживог туризма, 

тренутним стањем развијености и пројекцијама за будући развој на територији планине 

Златар. 
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Методе рада представљају преглед и изучавање литературе на ову тему. 

Изучавање је представљало комбинацију квантитативних метода (статистика и интернет 

анализе) и квалитативних метода (писани документи, анализа, синтеза, дедукције из датих 

мишљења различитих аутора). У фази дефинисања теоријског оквира рада кориштен је 

библиографско - спекулативни, а приликом интерпретације резултата коришћен је 

дескриптивни метод. У циљу добијања што бољих и прегледних резултата, урађена је и 

анализа предности и недостатака, повољности и неповољности  (SWОТ анализа). 
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1. Туристичко подручје планине Златар 

 

Златар је планина у југозападном делу Србије, и припада Динарским планинама. 

Налази се између река Лима, Увца, Милешевке и Бистрице. Територијално, ова област 

припада трима општинама: Сјеница, Нова Варош и Пријепоље. Ради бољег сагледавања 

потенцијала које ове општине поседују, у даљем раду биће укратко презентовани 

атрактивни локалитети, како природни, тако и антропогени, који могу презентовати као 

самостални или комплементарни мотиви.  

Слика бр.1. – Положај планине према градским насељима 

 

 
Извор: www.zlatarinfo.rs 

 

Општина Сјеница је општина и истоимени град, која се налази у југозападном делу 

Србије, на пространој Сјеничко-Пештерској висоравни. Сам град, простире се на десној 

обали реке Увац и смештен је дуж реке Грабовице, у Сјеничкој котлини, на надморској 

висини 1.000-1.030 метара надморске висине. Сјенички крај се налази у планинском 

окружењу планине Голије, Јадовника, Озрена, Златара, Гиљеве, Жилиндара, Јавора, 

Нинаје, Јарута и других планинских венаца, с једне, и пространих котлина Сјеничког, 

Пештерског (Угљанског), Коштанског и других поља. Граничи се са општинама Бијело 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Поље (ова општина припада Црној Гори), Пријепоље, Тутин, Нови Пазар, Ивањица и Нова 

Варош. 1 

Подручје Сјеничко - Пештерске висоравни обилује изузетно великим природним 

потенцијалима, првенствено се мисли на воде и богат биодиверзитет, погодним посебно за 

развој пољопривреде, шумарства и сточарства, као и значајним рудним богатством 

(велика налазишта мрко – лигнитског угља). Сјенички басен лигнита сврстава се у 

значајан енергетски потенцијал, не само овог краја, већ и Србије. Басен представља 

потолину, спуштену и  усечену у стари палеорељеф. 

Са знатног дела висоравни воде подземно отичу и појављују се у виду јаких 

крашких врела, од којих настају површинске реке. Познато је Сјеничко, Ступско, врело 

Вапе, Камешнице и других река. У околини Сјенице има десетак река понорница, од којих  

је Бороштица (23 km) најдужа понорница Пештера.  

Термалне воде се сврставају у значајне  потенцијале овог краја. Позната термална 

врела су Бањица и Бања. Термалне воде се не експлоатишу. 

  У околини Сјенице шуме су мешовите, a преовладавају четинари. Од зимзелених  

врста дрвећа заступљени су: бор, јела, смрча и клека, а од листопадних бреза, леска,  

јесика, дрен, граб, буква на вишим теренима, а поред река јова и врба. Шуме су богате 

високом и ниском дивљачи што ствара изузетне услове за развој ловног туризма.2 

Слика бр.2. и бр.3. -  Сјенички борићи и град Сјеница 

 

Извор:www.opusteno.rs 

На доброј локацији, поред пута Сјеница - Нови Пазар, налазе се Сјенички  борићи 

(борова шума - засађена између 1929. и 1934. године) познато излетиште. Борићи се налазе 

                                                           
1Група аутора (2011): „Стратегија одрживог развоја општине Сјеница (2010.-2020.)“ ,Сјеница. 
2 Група аутора (2011): „Стратегија одрживог развоја општине Сјеница (2010.-2020.)“ ,Сјеница. 
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на  надморској висини између 1000 и 1045 метара, окружени пространим ливадама, са 

чистим ваздухом и хладном водом. Погодни су за одмор и освежење а са здравственог 

аспекта погодују у регулацији крвне слике, за нервна обољења итд. Испод борића протиче 

река Јабланица, а на улазу су ресторан и лепо уређен хотел.  

Изузетне природне погодности и развијена традиција зимских спортова, подручје 

општине Сјеница чини једним од највећих потенцијала за развој зимског спортског, као и 

летњег рекреативног и излетничког туризма, на подручју Републике Србије и шире. У том 

смислу, Сјеница располаже са већим бројем ски стаза, као и са Националним биатлон 

центром Жари. 

Од осталих природних потенцијала издвајају се Специјални резерват природе 

„Увац“, Парк природе „Голија“ са строгим резерватима Гутавица и Паљевине, Сјеничко 

језеро, велико Пештерско поље, Ушачки пећински систем, Тубића пећина, Баждарска 

пећина, меандри реке Вапе, као и многобројна археолошка налазишта и локалитети.  

Општина Нова Варош је смештена на средини магистралног пута М-21, који 

повезује Београд са Баром, и целокупним Црногорским приморјем. Над њом се издиже 

планина Златар. Нова Варош је изразито брдско-планинско подручје. Најнижа надморска 

висина је на обали Лима, 436m, а највиша на Златару, Голо брдо 1626 m. Језерима која су 

подигнута на реци Увац (Увачко, Златарско и Радоињско језеро) дели територију општине 

Нова Варош на два, скоро једнака дела. Површина општине Нова Варош износи 581,47 

км².3 

Нова Варош нуди богато културно-историјско наслеђе, сведочанство о сусрету 

различитих култура и религија. Најважнији део културне баштине представљају 

многобројни манастири: Дубница у Божетићима, коју историчари називају “духовним 

средиштем старих Влаха”, Јоакима и Ане у селу Рутоши, Козме и Дамњана на Воденој 

Пољани и обновљени манастир Увац, и црква Свете Тројице у Новој Вароши, као и црква 

у етноселу Штитково. Посебну драгоценост околине Нове Вароши представљају цркве 

брвнаре настале као израз посебних услова живота и доказ стваралачких способности 

човека. Једна од њих, посвећена Покрову Пресвете Богородице налази се у Радијевићима 

на Златару, а друга у селу Кућани, посвећена Христовом Вазнесењу. 

                                                           
3 Група аутора (2009): „Стратегија локалног одрживог развоја општине Нова Варош за период од 2010. до 

2020. године“, Нова Варош. 
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Слика бр.4. и бр.5. -  Манастир Дубница и меандри Увца 

 
Извор: www.uvac.org.rs 

 

На територији општине налази се Специјални резерват природе ''Увац'', а у близини 

се налази и Ушачки пећински систем, који представља несвакидашњи куриозитет. 

Изузетно повољна клима, очувана природа и животна средина, традиција и 

гостопримство, представљају добру основу и могућност за развој планинског, језерског, 

ловно-риболовног, културно-историјског, верског, спортског, здравственог, руралног и 

манифестационог туризма.  

Општина Пријепоље се налази у југозападном делу Србије на тромеђи Србије, 

Бoсне и Херцеговине и Црне Горе. Припада Златиборском округу и са површином од 827 

км², друга је општина по површини у округу. Кроз Пријепоље пролазе важни магистрални 

путеви ка Црној Гори, М-21 преко Бјелог Поља и М-8 преко Пљеваља, као и, железничка 

пруга Београд – Бар.4 

Први трагови насељавања воде још из римског доба, а касније се ово подручје 

налазило у саставу српске државе Рашке. Пријепоље се први помиње као „трг манастира 

Милешева у уговору о трговини сољу из Дубровника за Пријепоље из 1343. године“.5 

Изобиље заштићених природних добара има велики значај у афирмацији туризма, а 

међу њима се истичу ПИО „Камена Гора“, Специјални резерват природе “Клисура реке 

Милешевке”, Споменик природе “Слапови Сопотнице”, Строги резерват природе 

“Равништа” и др. Предео изузетних одлика “Камена Гора” је планинска површ 

рашчлањена дубоким клисурама и кањонским долинама. Мозаичан распоред шума и 

                                                           
4 Група аутора (2014): „Стратегија одрживог развоја општине Пријепоље 2016 -2020“, Пријепоље. 
5 Група аутора (2014): „Стратегија одрживог развоја општине Пријепоље 2016 -2020“, Пријепоље. 
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питомих пропланака чини овај простор јединственим. Он је станиште бројних ретких и 

угрожених врста. 

Слика бр.6. и бр.7. – ПИО „Камена Гора“ надомак Пријепоља и свети бор 

 

Извор: www.serbia.com 

Споменик природе “Слапови Сопотнице” обухвата подручје изворишта реке 

Сопотнице. Стављено је под заштиту ради очувања морфо - хидролошких вредности које 

чине четири крашка врела, више извора и седам бигрених тераса преко којих отичу 

врелски водотоци градећи живописне водоводе и слапове. 

Слика бр.8. – Слапови Сопотнице 

 
Извор: www.pdpobeda.rs 

 

Простор око манастира Милешева је културно и природно добро од изузетног 

значаја. Заштићена околина се наслања на Регионални парк природе „Клисура реке 
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Милешевке” са којом чини јединствену просторну и амбијенталну целину. Манастирска 

странопријемница, црква Ружица, остаци средњевековног пута и села Хисарџик 

евидентирана су као културна добра. Манастир се налази у кањону Милешевске реке, која 

је позната као један од малобројних места где се може срести колонија белоглавог супа. У 

новије време позната је као најјужније налазиште Панчићеве оморике.  

Део општине Пријепоље, у границама Специјалног резервата природе “Клисура реке 

Милешевке” је подручје дефинисано у оквиру “EMERALD мреже”. 

Слика бр.9. и бр.10. – Манастир Милешева и остаци старог града 

 
Извор: www.turizamprijepolje.org.rs 

Ова заштићена природно добра високе еколошке и естетске вредности чине основу 

за развој туризма. Ту се издвајају брдски бициклизам, бициклизам, параглајдинг, 

кањонинг, рафтинг, пешачење у природи, спортско пењање, лов и риболов, орјентиринг, 

кампинг и други облици активног туризма.  

2. Географско - туристички положај 

 

Златар је планина у југоисточном делу Србије, смештена на Старовлашко-рашкој 

висоравни, и припада групи Динарских планина. То је планински масив са јасном  

израженом хидрографском границом коју на северу чине долине и ток реке Бистрице, на 

западу Лим, на југу и југоистоку Милешевка ( Милешевска река) и на истоку Увац.  
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Туристички положај се огледа преко удаљеношћу важнијих емитивних 

туристичких центара, као и односом према важнијим туристичким правцима и 

саобраћајницама. Од великог значаја је релативна близина већих градских насеља, 

првенствено градови у долини Западне Мораве, који се издвајају као највећи емитивни 

центри у непосредној близини. Од централног дела Златара, Ужице је удаљено 81 km, 

Чачак 137 km, Ниш 343 km, а Београд као велики административни центар и највећа 

емитивна област удаљена је 249 km. 

За развој туризма у овом делу Србије, од велике важности је Југоисточно – 

европски  туристички правац, који пролази средином Балканског полуострва и повезује 

земље Средње, Источне и Северне Европе са Црногорским приморјем. Планина Златар, 

повезана је саобраћајницама великог значаја: друмска магистрала која повезује Београд са 

Петровцем на мору, тј. пут  М - 21 који иде преко Златибора, Нове Вароши, Пријепоља и 

везује се са Црном Гором, као и железничка пруга – Београд – Бар.  

Слика бр.11. – Саобраћајни и функционални положај Златара 

 
Извор: www.skijanje.rs 

 

На 80 km од центра Златара, налази се и аеродром Поникве, бивши војни аеродром 

који се више не користи. Овај аеродром се само једне сезоне, пре десетак година, користио 

за путнички саобраћај када су га користили авиони ЈАТ-а (данас је то Air Serbia) на својим 

чартер летовима према Тивту (било је укупно 5-6 летова током летње сезоне, путници су 
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се возили аутобусима од комплекса Кадињача, који је служио као аеродромска зграда, до 

аеродрома и обрнуто). Тај покушај успостављања авио саобраћаја са аеродрома Поникве 

се ипак може оценити као неуспео.6 

И поред повољног положаја, путна мрежа, нажалост, не задовољава садашње 

потребе. Највећи је проблем квалитет те путне мреже и посебно релативно мала 

заступљеност савременог коловоза у свим категоријама путева. 

Иако се последњих година веома интензивно ради на осавремењивању путне мреже 

у регионалном смислу те речи, ипак се може констатовати да је квалитетна путна мреже 

магистралних и регионалних путева још увек јак отежавајући фактор доступности 

(посебно неких њених делова).  

Доминантан вид саобраћаја на простору Златара, каo и од туристичке дестинације 

је друмски превоз, аутобусима или најчешће сопственим аутомобилима. 

 

3. Физичко-географске карактеристике планине Златар 

3.1. Геоморфолошке карактеристике планине Златар 

 

Планина Златар, као што је већ напоменуто, припада Старовлашко-рашкој 

висоравни. Овај планински венац смештен је између реке Увац и Бистрице на северу, 

Милешевке југу и Лима на западу. Облика је издуженог правоугаоника, површине 108 

km², дужине 22 km, док ширина варира између 10 и 12 km. Златар спада у групу планина 

са средњом висином, али се највећи део се простире између 1200 и 1400 метара надморске 

висине, што је значајно за развоја лечилишног и здравственог туризма. Главни планински 

венац Златара пружа се правцем NW-SE, док се простор највиших врхова се налази у 

централном делу, отварајући широке видике и плени лепотом пејзажа.7 

 

                                                           
6 Група аутора (2007): „Пословни мастер план туристичке дестинације Златибор - Златар“, Факултет за 

туристички и хотелијерски менаџмент; Универзитет Сингидунум,Београд. 
7 Драговић Р., Филиповић И., Николић Ј.,(2009.);“Искористивост природно-географских услова Златибора и 

Златара за развој екотуризма и здравственог туризма“; Гласник Српског географског друштва, Београд. 
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Слика бр.12. – Златар 

 
Извор: www.suncesrbije.com 

 

 

Сама планинска област представља појас Унутрашњих Динарида, са веома 

хетерогеним геолошким саставом. Златар изграђују стене различите старости. На масиву 

Златара доминирају две литолошке јединице: карбонатни седименти тријаса и офиолити 

јурске старости. На овом простору утврђено је постојање најстаријих прекамбријских 

наслага, највише у централном делу, где доминирају и метаморфне магмагске стене 

(дијабази). Преко њих леже стене млађе старости, првенствено тријаске. Старији тријас 

престављен је шкриљцима, а млађи претежно карбонатним, где доминирају кречњаци и 

доломити.  

„Највиши врхови Златара (Голо брдо 1626 m,  Руњева глава 1412 m, Мала Мерица 

1517 m и Велика Мерица 1475 m)  издижу се са планинске висоравни у облику гребена. По 

ободима Златара видљиве су последице флувијалне ерозије и денудације, спирања и 

јаружања, док је у централном делу планине у прошлости био интензиван процес 

карстификације.  На површинама између 1000 m  и  1200 m надморске висине констатован 

је велики број малих тањирастих вртача покривених травном вегетацијом и шикаром.“8 

 

                                                           
8Драговић Р., Филиповић И., Николић Ј.,(2009);“Искористивост природно-географских услова Златибора и 

Златара за развој екотуризма и здравственог туризма“; Гласник Српског географског друштва, Београд. 
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Слика бр.13. – Поглед на Златар и Тичје поље 

 

Извор: www.serbianoutdoor.com 

Највећи део планинског венца се налази на територији општине Нова Варош, са 

типичним крашким рељефом. Високи кречњачки предели стрмо се сустичу у долину реке 

Милешевке.  Поред ове крашке речне долине, треба поменути и кањонску долину Увца са 

својом притоком Вељушницом. Након каснијих периода, овај предео је обликован 

деловањем егзогених агенаса, па је и сам првобитни рељеф доста модификован. Стрмије 

падине су изложеније ерозији. Крашки рељеф је у централном делу представљен низом 

левкаских вртача, пречника и до 30m. Највећа моћ кречњачких формација јавља се око 

Црног врхa и Голог брда.  

Баждарска пећина се налази у селу Урсуле, 10 km северозападно од Сјенице, на 

десној обали Увца. Улаз у пећину је на 1075 m. н. в., висок је 12 m, а широк 8m. Иза улаза 

у пећину пружа се дворана, широка 18m, висока 10 m, у коју се спушта 32 метара високи 

виглед. Из дворане се одваја главни канал у облику слова „S“ дуг 463 m и неколико 

бочних. Канал се сужава и на крају се слепо завршава уским каналом испуњеним водом 

дубине преко 2 m. Баждарска пећина припада типу понорских пећина. Пећина је богата 

пећинским накитом и станиште је једне ендемске троглобионтске врсте инсеката.9 

 

 

                                                           
9 Новковић И. (2008); „Геонаслеђе Златиборског округа“; Завод за заштиту природе, Заштита природе 37/1-2, 

стр. 37-52, Београд. 
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Слика бр.14. и бр.15.- Детаљи из Баждарске пећине 

 
Извор: www.travel.rs 

 

Тубића пећина се налази 5 km северозападно од Сјенице, у засеоку Тубићи, на 

крају суве долине Маљевинског потока. Има два улаза, понорски на 1020 m надморске 

висине, и изворски на 980 метара надморске висине.  

Слика бр.16. - Улаз у Тубића пећину 

 
Извор: www.travel.rs 

 

Главни канал, дужине 798 m, има неколико дворана висине до 10 m и хидролошки 

је активан, а бочни канали, који се налазе у висини главног канала и изнад њега су 

најчешћ ван хидролошке функције. Кроз главни канал периодично протиче Маљевински 

поток. Изградњом бране на Увцу, хидролошки режим је битно промењен. Наиме, 

изворски улаз је стално потопљен, док је велика дворана иза њега већином зајезерена. То 
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оставља могућност да се у неким деловима године у пећину улази чамцем из Сјеничког 

језера.10 

Најважнији спелеошки објекат у Златарском крају је Ушачки пећински систем, 

који је са својом дужином канала од преко 6000 метара, и велике амбијенталне и естетске 

вредности представља један до најзначајних у нашој земљи. О овом пећинском систему 

биће више речи у даљем раду.  

 

3.2. Климатске карактеристике планине Златар 

 

Разнолик рељеф Златара за последицу има различите нагибе терена, загревање тла 

и ваздуха. Општа особеност ове планинске дестинације је да се циркулација ваздуха, 

влага, облачност и падавински режим разликује од равнице на северу или система 

Карпатско-балканских планина.  

На Златару нема метеоролошке станице, што отежава климатску регионализацију. 

Једина станица на овом простору, Кокин Брод престала је са радом 1972. године. Кретање 

просечна температуре ваздуха током 1971. године, на мерној станици Кокин брод 

приказане су у табели бр.1. 

Табела бр.1. – Просечне месечне вредности температуре са станице Кокин брод на 

Златару, током последње године рада (1971.година) 

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

Температура 

ваздуха у °С 
-0,8 -0,5 0,1 8,9 15,0 16,0 ___ 19,1 10,9 6,8 3,9 __ 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод 

 

Подаци станице Кокин Брод се могу само условно узети, јер се налази на 

удаљености од 12 km ваздушном линијом од центра Златара, у котлинском проширењу и 

на мањој надморској висини. У наредној табели приказан је упоредни преглед средњих 

месечних температура на мерним станицама у Сјеници (период од 1946. до 1998. године), 

                                                           
10 Новковић И. (2008); „Геонаслеђе Златиборског округа“; Завод за заштиту природе, Заштита природе 37/1-

2, стр. 37-52, Београд. 
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у Кокином Броду (период од 1951. до 1972. године) и на суседном Златибору (период од 

1952. до 1976. године).11 

Табела бр.2. – Упоредни приказ средњих месечних температура 

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

Сјеница -4,5 -3,0 1,2 6,1 10,9 14,0 15,7 15,5 11,9 7,2 2,5 -2,3 

Кокин 

Брод 
-2,5 -1,2 2,4 7,7 12,4 15,7 17,4 17,6 13,9 9,0 4,7 

0,0 

 

Златибор 3,4 -1,9 1,3 6,6 11,3 14,7 16,5 16,6 13,3 8,3 1,6 -1,1 

Извор: Драговић Р., (2001); „Еколошко-туристичке одлике и перспективе Златара“,Завод за 

заштиту природе, Заштита природе 53/1, стр. 89-97, Београд 

 

За Златар су карактеристичне веће амплитуде температуре, током летњих месеци 

температуре достижи и 20 °С, а током зиме падају и до -6 °С. На основу свега изнетог, 

клима Златара се може дефинисати као субпланинска клима, са свежим летима, и хладним 

зимама, током којих се, слично Пештеру, јављају температурне инверзије.  

Високе падавине су честа појава на Златару. Први максимум падавина је у јуну, а други у 

новембру. У табели која следи приказане су месечне вредности за 1971. годину на мерној 

станици Кокин Брод. 

Табела бр.3.- Интензитет падавина на мерној станици Кокин брод на Златару, током 

последње године рада (1971.године) 

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

Падавине 

у mm 
36,8 17,2 9,6 22,0 14,3 23,00 ___ 10,5 25,0 18,4 11,5 ___ 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод 

Висина и трајање снежног покривача одговора потребама за развој спортско-

рекреативног туризма. Снежни покривач се јавља у октобру, и може се задржати до маја, 

док се број дана са снегом креће око 100. Снежне падавине могу достићи и 20 cm, а под 

                                                           
11 Драговић Р., (2001); „Еколошко-туристичке одлике и перспективе Златара“, Завод за заштиту природе, 

Заштита природе 53/1, стр. 89-97, Београд 
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утицајем ветра, који је у ово крају познат под називом снегождер, можу нестати у току 

следећег дана.12 

Различитост климатских елемената Златара од других делова Србије се огледа и у 

погледу ваздушног притиска. Генерално, ваздушни притисак у планинским деловима је 

нижи него у равницама. Приземна ваздушна струјања су условљена орографијом. У 

планинској области на југозападу Србије преовлађују ветрови са југозапада.  

„Последњих година уочава се позитиван тренд раста годишњих сума на Златару, 

односно у  Сјеници и на Пештерској висоравни. Интензитет повећања је до 40% нормале 

за 50 година. Имајући у виду да је атмосферски притисак на Златибору изузетно повољан, 

да је цео централни плато, својим географским положајем, заклоњен од удара хладних 

ваздушних струјања, боравак на овој планини повољно утиче на побољшање крвне слике, 

пре свега на пораст процента хемоглобина у крви и повећање броја црвених крвних 

зрнаца. На основу тих закључака, Златар је проглашен терапијским подручјем за сва 

акутна и хронична обољења респираторних органа, анемије свих облика.“13 

Квалитет животне средине, према резултатима о атмосферским концентрацијама 

сумпордиоксида, азотних оксида, емисијама сумпора, азота и тешких метала као и 

хемијског састава падавина, је у ширем подручју Златара очуван.  

 

3.3. Хидрографске карактеристике планина Златара 

 

Планинско подручје Златара је богато водама и осталим природним ресурсима. 

Веће реке овог простора су Увац, Бистрица и Лим и ове реке се јављају као пограничне. 

Поред ових постоји и већи број мањих и краћих речних токова, као што су Милешевска 

река, Вапа и др. На реци Увац, по лепоти посебно истичу 3 каскадно постављена језера 

настала изградњом брана за потребе хидроенергетике. То су Увачко, Златарско и 

Радоињско језеро. 

                                                           
12 Драговић Р., (2001); „Еколошко-туристичке одлике и перспективе Златара“,Завод за заштиту природе, 

Заштита природе 53/1, стр. 89-97, Београд 
13 Драговић Р., (2001); „Еколошко-туристичке одлике и перспективе Златара“, Завод за заштиту природе, 

Заштита природе 53/1, стр. 89-97, Београд 
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Речни токови на планини Златар 

На самом помену Златара и реке Увац, најважнијег хидрографског тока, главна 

помисао остаје на слици композитне речне долине, са укљештеним речним меандрима, 

којом се ретко која област у свету може похвалити. Поред Увца, ту је и Милешевка, на 

чијој десној обали лежи чувени манастир Милешева, подигнут далеке 1218. године.  

Увац  -  Река започиње свој ток на планини Јадовник, на 560 метара надморске 

висине, прецизније код села Ојковице. Дужина реке, која има карактер изразите планинске 

реке у фази веома активне ерозије, износи 119 km. Горњи део слива (за границу између 

горњег и средњег слива узима се ушће реке Вапе) је површине од 519 km², и на овом делу 

тока Увац прима бројне притоке, првенствено брзе планинске потоке кратког тока. Већи 

од њих су: Шупљица, Доброселнички и Шарански поток. Средњи ток је по површини већи 

(608 km²), карактеристичан по бујицама и наглом отицању. Основни разлог за то је велики 

нагиб на долинским странама, као и недовољна пошумљеност. 14 

Слика бр.17. и .18. – Меандри Увца 

 
Извор: www.4.bp.blogspot.com 

 

Због својих углавном неприступачних кањона, у селу Увцу се налазе многи 

манастири. Ту су манастир Увац и манастир Дубница, али било је и многих других, којих 

                                                           
14 Гавриловић Љ. и Дукић Д. (2002); „Реке Србије“ , Завод за уђбенике и наставна средства, Београд. 
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данас нема, као што је легендарни манастир Јања, као једна од најважнијих немањићких 

задужбина и опеван у бројним песмама. Најатрактивнији део тока Увца, дужине 9,5 km, 

представљају девет укљештених меандара у виду осмица. Вертикални одсеци од кречњака 

представљају изузетну природну и геоморфолошку вредност. 

Лим – Још једна у низу граничних река Златара. Речни ток прати југозападне 

обронке планинског масива. Отока је Плавског језера у Црној Гори. Њена највећа клисура 

је између Добракова и Бродарева, а код Вишеграда се улива у Дрину заједно са Рзавом. 

Узводно од Прибоја, налази се Потпећко језеро на надморској висина од 435,6 m. 15 

Река Лим је интересантна и по томе што се на малом простору налазе значајни туристички 

потенцијали. У њој се смењују природни објекти дивље романтике, високих литица, сивог 

и голог кречњака, клисура и кањона, водопада, извора и врела, језера, пећина и питомих 

котлина, станишта биљних и животињских врста, трагова древних насеља историјских и 

културних споменика. Лим са обилном количином воде, повољном температуром и 

богатством разновсне рибе пружа повољне услове за рекреацију, кајакаштво и 

сплаварење. 

Рекa Вапa - Најзначајнијa притокa Увца, извире код села Градац, у близини 

Сјенице, на надморској висини од приближно 1030 m. У реку се уливају две мање притоке 

Брњичка и Житничка река.  

Слика бр.19. и бр.20. – Река Вапа 

 
Извор: www.static.igrice123.rs 

 

Река се одликује великим издатком воде, са око 1000 l чисте, пијаће воде  у секунди, са 

температуром од око 8°С. Улива се у Сјеничко језеро. 

                                                           
15 Павловић М.,Шабић Д.,Вујадиновић С. (2009): „Природни ресурси као фактор социоекономског развоја 

Полимља“,Гласник Српског географског друштва,Београд. 
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Река Милешевка - Истоимени Регионални парк природе са клисуром, налази се на 

територији општине Пријепоље, и има функцију граничне реке између два планинска 

масива. Река Милешевка је између планинских масива Златара и Јадовника, формирала 

дивљу кречњачку клисуру. Клисура реке Милешевке је дуга 24 km, дубока је 1.230 m, а на 

појединим местима се сужава на свега 4 m. Утврђено је 561 биљних врста што чини око 

15% укупног броја врста и подврста флоре Србије. На подручју клисуре издвајају се 

заједнице оморике и црњуше, аутохтона шума питомог кестена и букве, мешовита шума 

питомог кестена и граба. Утврђено је присуство 30 ендемичних таксона. Клисура је 

склониште за многе врсте животиња: срну, дивокозу, медведа, видру, белоглавог супа, 

сурог орла, орла змијара, сивог сокола и друге национално и глобално заштићене врсте.  

Слика бр.21. и бр.22. – Кањон реке Милешевке 

 
Извор: www.knjigaknjiga.com 

 

На улазу у клисуру налази се манастир Милешева који је гробна црква Светог Саве и у 

њој су све до 1594. године почивале мошти највећег српског светитеља.  

 

Манастир је познат и по чувеној фресци Белог анђела, а на два километра од 

манастира се налази средњевековни град Милешевац из 13. века. На простору клисуре 

налази се строги природни резерват „Равниште“.16 

 

 

 

                                                           
16 Остојић Д.и др, (2012): „Стање, концепт и перспективе заштите природног добра клисуре реке Милешевке 

код Пријепоља“; Завод за заштиту природе, Заштита природе 62/1, стр. 43-69, Београд. 
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Језера планине Златар 

 

На Увцу су изграђене три хидроелектране: Кокин Брод (20 MW), Увац (31 MW) и 

Бистрица; тиме су створена три вештачка акумулациона језера, а хидроенергетски 

потенцијал у потпуности искоришћен: Увачко, Златарско и Радоињско. 17 

Увачко језеро или Сјеничко - На Растокама, месту где се Увац рачвао у два рукавца, 

а мештани села између Јавора и Златара га бродили, средином седамдесетих година 

прошлог века огласиле су се мине. Изградњом земљане бране од 110 метара (једна од 

највиших земљаних брана у Србији) створено је језеро дуго 27 km са 212 милиона m³ воде. 

Слика бр.23. – Увачко језеро 

 
Извор: www.static.zlatarinfo.rs 

 

На обалама овог језера налази се највеће станиште белоглавог супа на Балкану. 

Овом језеру припадају и чувени меандри реке Увац. Боја воде је модрозелена и 

провидности износи 7 m, а свуд около се пружа прелеп поглед. Језеро је богато је разним 

врстама рибе, где се посебно могу издвојити шаран, клен, младица, мрена и сом. 

Златарско језеро или језеро Кокин брод - Налази се између Златара и Муртенице и 

удаљено  је 10-15 km од Нове Вароши. Језеро има површину од 7,25 km², а дугачко је од 

                                                           
17 Станковић, С. (2000);Језера Србије– лимнолошка монографија; Српско географско друштво, Београд. 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%95_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%95_%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D1%86&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D1%9A%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%28%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC
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15 km до 23 km и налази се на 880 m н.в. 18 Настало је 60-их година изградњом бране која 

је преградила реку Увац код Кокиног Брода. Брана електране је висока 83 m и највећа је 

земљана брана изграђена у Европи, а ниво језера због ње варира и до 45m. Ово је треће по 

величини у Србији после Ђердапског и језера Перућац на Дрини. Ово језеро је пловно 

својим највећим делом а вожња чамцем по овом језеру представља јединствен доживљај.  

Слика бр.24. и бр.25. – Златарско језеро 

 
Извор: www.static.zlatarinfo.rs  

 

 

Радоињско језеро представља компензациони басен за хидроелектрану Бистрица и 

одликује се стабилном обалском линијом, што значи да су амплитуде водостаја незнатне 

током године. То је водом испуњен кањон који меандрира између уских стрмих 

кречњачких обала. Обалска линија је дугачка 25 km, а највећи део језера лежи у 

клисурастом делу долине Увца, са водом у којој током лета преовлађују зелени тонови 

провидности до 3–4 m. Приобални појас Радоињског језера и његов непосредни слив 

изграђени су од чврстих стена, те је спирање материјала незнатно и представља 

најзанимљивији очувани део Природног резервата. На језеру постоје повољни услови за 

развој излетничког и стационарног туризма, које укључује купање, сунчање, пецање и 

шетњу. Међутим, ни на овом језеру није искоришћен туристички потенцијал и није 

битније укључено и препознатљиво на туристичком тржишту Србије. 

 

 

                                                           
18 Павловић М., Шабић Д.,Вујадиновић С. (2009); „Природни ресурси као фактор социоекономског развоја 

Полимља“, Гласник Српског географског друштва, Београд. 
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Слика бр.26. и бр.27.- Радоињско језеро 

 

Извор: www.static.zlatarinfo.rs 

Сва језера на Увцу поред великог хидроенергетског потенцијала, представљају 

основу за развој бројних видова туризма. Због високе надморске висине, и нижих средњих 

годишњих температура, купалишна сезона је сведена на минимум. Поред тога, недостају 

објекти који омогућују боравак на води и обали, па је то утиче на мали број туриста које 

ове воде користе у спортско - рекреативне сврхе. Водене акваторије, богате разноврсном 

ихтиофауном, чине подлогу за развој спортског риболова.  

 

3.4. Педолошке карактеристике планине Златар 

 

На дефинисаном географском подручју планине Златар, заступљени су следећи 

типови земљишта: 

 рендзина 

 посмеђена 

 смеђа земљишта на кречњацима 

 смеђе скелетоидно земљиште на рожнацима 

 смеђе скелетоидно земљиште на шкриљцима 

 посмеђена црница на серпентиниту 

 камењари. 
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У вишим пределима масива земљишта су плитка, на кречњачкој подлози, а камен и 

шљунак преовладавају у гранулометријском саставу. Количина глине је велика по чему 

припадају типу слабо везаних земљишта тј. земљишта подложних ерозији. 

На обезшумљеним површинама и ораницама овај процес је веома изражен. Степен 

киселости земљишта се креће од 5,4 ‐ 8,2 Ph. Количина хумуса је велика будући дa се ради 

о сировом хумусу ниског степена хуминификације. Највећи део површина под рендизном 

и посмеђеном рендзином су шуме и пашњаци. Смеђе скелетоидно земљиште на 

рожнацима заузима знатан део површине Златара. У питању је неразвијено, невезано 

земљиште скелотоидног типа које је подложно ерозији.19 

Црница и посмеђена црница се налазе у проређеним и слабо развијеним шумама и 

по пашњацима.  

 

3.5. Флора и фауна 

 

Биљни и животињски свет Златара условљен је климом и геолошком подлогом, 

која одговара развоју различитих типова шума, пашњака и ливада, и смеђим кречњачким 

и лесивираним земљиштима. „Укупна површина под шумама је 52,19 %,  од чега више од 

половине чине високо производне шуме. Под пашњацима је око 24,31%, док ливаде чине 

15,45% површине Златара.“ 20 

Највеће шумске површине сачињавају густе састојине мешовитих лишћарско-

четинарских, мешовитих четинарских и чисто смрчевих шума. На формирање висинског 

појаса смрче на Златару утицали су компактност масива, дисецирани рељеф, заклоњеност 

околним планинама (Голија, Јавор и др.) и близина река (Лим, Увац и Бистрица).  

Мешовите четинарске (претежно смрчево-јелове) распрострањене су углавном у 

источном делу Златара. „На Златару се не могу констатовати природне законитости 

вертикалне шумске зоналности. У нижим просторима заступљене су шуме храста, граба, 

брезе, јавора и букве, а на влажним просторима око речица и потока уске обалске шуме 

                                                           
19 Удружење сточара „Увачка река млека“ (2012); Елаборат за заштиту ознаке географског порекла 

„Златарски сир“, Божетићи, Нова Варош. 
20 Драговић Р., Филиповић И., Николић Ј.,(2009.);“Искористивост природно-географских услова Златибора и 

Златара за развој екотуризма и здравственог туризма“; Гласник Српског географског друштва, Београд. 
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јове, брезе и врбе. На висинама између 600 m и 800 m постоје локалитети са чистим 

буковим састојинама. Од укупних површина процентуални однос је 78%  према 22%  у 

корист четинара.“21 Велике еколошке ефекте дало је пошумљавања средином прошлог 

века.  

„Шуме Златара имају велики климатски значај, што је резултирало проглашењем планине 

за ваздушну бању. Шуме повећавају садржај кисеоника у ваздух  и смањују присуство 

суспендованих аеросола. Шума умањује температурне амплитуде ваздуха, која у колико 

буду изненадна, негативно утичу на здравствено стање човека смањеног имунитета. 

Мешовите састојине на Златару смањују брзину југозападног ветра и спречавају 

прекомерни губитак ваздушне влаге.“22 

Област је изузетно богата лековитим биљем (камилица, кантарион, спориш итд.) и  

шумским плодовима (боровница, јагоде, печурке...).23 

Када се говори о животињском свету, треба навести да и поред тога што у 

нетакнутим шумама Златара живи више врста крупне и ситне дивљачи, оне нису 

заступљене у великом броју. Лов и риболов имају дугу традицију, па треба водити рачуна 

о подмлађивању, чувању и прехрани, нарочито током зимских месеци. На тај начин се 

осигурава умерено деловање на животињски свет, а у неким случајевима може доћи и до 

забране лова.  

Слика бр.28. и  бр.29. – Реликтна врста белоглави суп 

 
Извор: www.turizamprijepolje.org.rs 

                                                           
21 Драговић Р., Филиповић И., Николић Ј.,(2009.);“Искористивост природно-географских услова Златибора и 

Златара за развој екотуризма и здравственог туризма“; Гласник Српског географског друштва, Београд. 
22 Драговић Р., Филиповић И., Николић Ј.,(2009.);“Искористивост природно-географских услова Златибора и 

Златара за развој екотуризма и здравственог туризма“; Гласник Српског географског друштва, Београд. 
23 Група аутора (2011): „Стратегија одрживог развоја општине Сјеница (2010.-2020.)“,Сјеница. 
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Најбољи пример очувања животињски и биљних врсти је законска заштита 

белоглавог супа, птице грабљивице која се гнезни у кањону Увца. Данас је он реликтна 

врста Балканског полуострава, стављена под заштитом државе. 

 

4. Приказ антропогених вредности планине Златар 

   

Простор око планине Златар, који припада територијалној целини Старовлашко - 

рашке висоравни, насељен је од давнина. Највећи утицај имала је династија Немањића. 

Они су далеке 1166. године у оближњем Расу основали прву српску државу. Велики број 

сакралних објеката из овог периода, а као најважнији међу њима издваја се манастир 

Милешева. Манастир је подигнут у рашком стилу, а као његов ктитор наводи се краљ 

Стефан Владислав. 

Како то обично бива, на месту на коме се сучељавају путеви истока и запада, 

постоји већи број археолошких налазишта из различитих периода. Постоје трагови 

најстаријих племена који су насељавали овај простор у праисторији, преко римских, до 

остатака Отомаске империје. На простору пријепољског краја пронађено је, проучавано 

мноштво покретног и непокретног археолошког материјала који припада различитим 

периодима људске цивилизације. Посебно је интересантна римска некропола на 

локалитету „Дворине“ Коловрату из римског периода у којој су нађени предмети од 

керамике, стакла, бронзе, сребра и злата. Потиче са краја 2. века и почетка 3. века, 

изграђен недалеко од рудника олова и сребра. У средишту некрополе је уређен 

археолошки парк у коме је у целини реконструисана једна гробна алеја са надземним 

гробницама и надгробним споменицима. 

У непосредној близини Златара, на удаљеносtи од 20 km од центра Златара, налази 

се средњовековни град Џурово. На стеновитом узвишењу изнад истоименог села, око 18 

km западно од Нове Вароши, познат у народу као Јеринин град. На висини од 1042 метара, 

бедеми старог града у потпуности прате конфигурацију терена тако да оно има облик 

издужене елипсе. Северни и јужни део платоа су незнатно уздигнути због стена које се ту 

налазе, али и због остака бедема који су само ту и очувани, док су на подужним странама 

обрушени низ литице. Бедем – кула на јужној страни очуван је у висини од двадесетак 
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редова притесаног камена везаног кречним малтером. У близини града налази се  још 

једна некропола римских споменика.  

Слика бр.30. – Остаци средњевековног Јерининог град 

 
Извор: www.mojaavantura.com 

 

          Околина Златара обилује бројним културно – историјским споменицима исламске 

културе и уметности. У самој Сјеници налази се Џамија Валиде Султан (19. век), 

задужбина мајке султана Абдул Хамида Другог, са куполом пречника 15 метара, без 

иједног стуба и без темеља. Џамија, која и данас носи епитет главне чаршијске, 

представља златну еру Сјенице, време када је Сјеница била седиште Санџака – управне 

области у Османском царству. Архитектонски, један од најлепших исламских споменика у 

нашој земљи.  

           Најзначајнији православни објекат је манастир Милешева. Овај објекат од 

изузетног верског и културног значаја, налази се у долинском проширењу реке 

Милешевке, на 6 km од Пријепоља. Подигнут је 1218. године и задужбина је краља 

Владислава. У прошлости је овај манастир био центар митрополије и у њему се налазила 

једна од најстаријих српских штампарија. 

            Фреске су осликане око 1228. године. Током каснијих напада за време владавине 

Турака, манастир је више пута остајао без крова и покретног блага. 
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Слика бр.31. и бр.32. – Ризница манастира Милешева 

 

Извор: www.turizamprijepolje.org.rs 

              Као последица тога су јако оштећене фреске на површини, али највећа уметничка 

вредност фреске Бели Анђео  (или другачује Анђео на Христовом гробу ) је сачувана. По 

мислима многих, ова фреска представља најлепшу очувану фреску на свету. Манастир 

доживљава процват током  40-их година 13. века, када су у овај манастир пренете мошти 

Светог Саве.  

 

Слика бр. 33. и бр.34.- Манастир Милешева и фреска „Бели Анђео“ 

 
Извор: www.turizamprijepolje.org.rs 

 

Манастир је због свог положаја и лаке доступности посећен преко целе године. Посете се 

организују најчешће кроз програме ученичких екскурзија, али и због религиозних разлога.  
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            Манастир Увац - Манастир Увац смештен је у дну кањона реке Увац, у селу 

Стубло на надморској висини око 520 метара надморске висине. Прилаз манастиру Увац 

могућ је макадамским путевима са две стране, Прибојске и Златиборске. Иако је прилаз са 

Прибојске стране доста лакши, чешће су посете путем од стране Златибора, обзиром на 

негову популарност и богате туристичке садржаје, ипак је веома захтеван за вожњу јер је 

стрм и кривудав. Манастир Увац потиче из средњег века, предања кажу да је манастир 

задужбина Немањића, да је саграђен током 12. и 13. века и да је посвећен Јањи, сестри 

великог жупана Немање, па је овај манастир познат и од називом црква Јања или Вувац. 

Током свог средњовековног постојања манастир Увац је важио за један од богатијих 

манастира, окружен плодном земљом коју плави река Увац. Предања такође кажу да је 

Манастир имао позамашна стада, богате усеве и винограде. Познато је да је више пута 

рушен и саниран, последњи поуздани подаци кажу да је манастир Увац порушен 1698. 

године. Манастирска црква заузимала је централни део. У порушеном, запуштеном и 

шибљем обраслом стању остаје све до 1994. године, када га у центар пажње јавности 

ставља Народни музеј из Ужица. 

 

Слика бр.35. – Манастир Увац 

 
Извор: www.photos.wikimapia.org 

 

             Напорима свештвенства, уз финансијску помоћ државе и великим трудом 

стручњака Народног музеја из Ужица манастир се обнавља и добија првобитан изглед. 

1999. године се поново ставља у службу од када има и братство. 
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Манастир Дубница- Манастир Дубница се налази у селу Божетићи на само 

неколико километара од Сјеничког језера. Најновији траг упућује на то да манастир 

дотире из прве деценије 15. века, подигнут на темељима неке старије грађевине. На 

једином и већ, испраном остатку фреске, на довратнику  наоса, три од четири словна броја 

сведоче да је Манастир Дубница грађен и осликан 1422. године. 

Манастир Дубница је у тами векова био неугасиво кандило између планинских 

масива Јавора и Увца, тапија немањићке земље. Народ се у турском ропству окупљао у 

потаји око манастира, кришом крштавао и венчавао. Гореле су свеће за живе и мртве, 

призиван Бог да врати живе са ратишта, да изагна освајача, да подари новорођенче, да 

опрости грехе.  

Слика бр.36. и бр.37. – Манастир Дубница 

 
Извор: www.zlatarturist.com 

 

У манастир Дубницу, високо под Јавором и Златаром, после равно три стотине 

година колико је светиња провела у рушевинама, запустела, зарасла у трње и шибље, 

вратио се први монах Архимандрит Макарије, монах из манастира Светог Николе у 

Прибојској бањи. Обнова манастира Дубница је завршена у суботу 4. августа 2007. 

године. 

 

Цркве брвнаре на Златaру 

Црква брвнара у Радијевићима посвећена је Покрову пресвете Богородице. 

Саграђена је тако да личи на старовлашку кућу, да би је заштитили од Турака. У цркви  се 
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налазе највредније иконе од свих цркава брвнара код нас, а то су Исус Христос 

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

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

Слика бр.38. - Црква брвнара у Радијевићима 

 
Извор: www.uvac.org.rs 

 

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

најмања црква - брвнара код нас. Са свих страна окружена је боровима. 

 

5. Материјална база развоја туризма 

 

Материјална база развоја туризма планине Златар представља веома важан елемент 

свеукупне туристичке понуде. Због тога је неопходно посматрати стање тренутног и даљег 

развоја у сагласности са постојећом материјалном базом, под којом подразумевамо 

саобраћајнице и саобраћајна средства, као и туристичко - угоститељске капацитете за 

смештај и исхрану.  

Географски положај и природне карактеристике подручја у великој мери 

условљавају квалитет његове саобраћајне повезаности. Одлике садашње саобраћајне 

инфраструктуре али и примарни циљеви у будућности приказани су у табели бр.6. 
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Табела бр.2. – SWOT анализа упоредних карактеристика саобраћајне инфраструктуре. 

Снаге Слабости 
- Повољан географски положај 

- Пут М-21 

- Изградња аутопута као веза Београда и 

Подгорице 

- Солидна мрежа регионалних путева као веза са 

другим подручјима 

- Битна улагања у локалне путеве 

- Могућност доступности регије и авио и 

железничким путем 

- Туристичка активност се ослања  искључиво 

на друмски саобраћај, углавном на 

аутомобилски превоз; 

-Нерегулисаност локалног саобраћаја 

-Недостајање уређених паркинг места 

-Неповезаност многих туристичких 

атрактивности квалитетним путем  

- Недостатак пешачких стаза и осветљење истих  

- Проблеми у организацији аутобуског 

саобраћаја; 

- Саобраћајна сигнализација 

                               Шансе                                                                      Претње 

- Оспособљавање аеродрома Поникве 

- Изградња аутопута од Хоргоша до Пожеге 

-Значајније улагање у железнички саобраћај  

- градња нове станице на територији 

посматраних општина 

 

 - Проблеми око пуштања аеродрома Поникве у 

цивилни саобраћај 
- Могући проблеми у реализацији изградње 

ауто пута Хоргош-Пожега; 

- Драстична промена у градњи аутопут након 

Пожеге 

- Споро решавање саобраћајних проблема 

Извор: „Пословни мастер план туристичке дестинације Златибор- Златар“ 

Што се тиче смештајних капацитета, општина Нова Варош располаже мањим 

обимом смештајних капацитета - укупно 1048 лежаја. Од тога се највећи део, 620 лежаја, 

налази у РХ Центру и хотелима „Панорама“ и „Језеро“, а 316  лежајева се налази у 

приватним сеоским домаћинствима. Преостали део односи се на кревете у мотелима и 

ресторанским преноћиштима од којих је око 70 недавно укључено у пружање услуга 

посетиоцима. 24 Капацитети сеоских домаћинстава претежно су II а затим I и III 

категорије.  

Највећи део лоциран је на Бабића брду, у Акмачићима, Дрмановићима и у 

Радоињи. Ова домаћинства на Бабића брду, који се налази у центару ваздушне бање и у 

Акмачићима (налази се на територији Специјалног резервата белоглавог супа на Увачком 

језеру) остварују највећи промет у сеоском туризму Златара.25 

 

 

                                                           
24 Група аутора (2009): „Стратегија локалног одрживог развоја општине Нова Варош за период од 2010. до 

2020. године“, Нова Варош 
25 Група аутора (2007):„Пословни мастер план туристичке дестинације Златибор- Златар“, Факулет за 

туристички и хотелијерски менаџмент; Универзитет Сингидунум,Београд. 
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Специјална болница за превенцију и рехабилитацију кардиоваскуларних обољења -

располаже са 320 кревета у 1/1, 1/2, 1/3 собама и 11 апартмана и полуапартмана. У Заводу 

се налази амбуланта, кабинети за кардиологију, физикалну медицину, рехабилитацију, 

лабораторију за физикалну дијагностику, ресторан са 250 места, конгресна сала, сала за 

стони тенис, билијар и боди билдинг као и базен са кабинама и тушевима. 

Хотел „Панорама”- послује у саставу предузећа „Рекреатурса”Београд. Хотел 

располаже са 238 кревета у 1/1, 1/2, и 1/3 собама и са три апартмана. У хотелу се налази 

ресторан са 400 места, сала за билијар, сала за стони тенис, мини теретана, као и базен 

затвореног типа (димензија 13x8 m) са туш кабинама. На удаљености 100 метара од хотела 

је ски стаза са жичаром и спортски терени за мале спортове (одбојку, фудбал, кошарку, 

рукомет). Хотел има услове за спортско-рекреативни туризам. 

Хотел „Језеро”  - је „Б” категорије, у саставу АД Угоститељство „Златар”, налази 

се у центру Нове Вароши. Хотел у понуди има 30 соба са 71 лежајем и ресторан са 

капацитетом од 350 места. У оквиру хотела је дискотека капацитета 1200 места. 

Мотел „АС” - се налази на аутобуској станици у центру Нове Вароши. Располаже 

са 25 лежајева, рестораном и терасом са 150 места. 

Шумарска кућа - налази се на Златару (у власиштву Србија Шума), на Воденој 

Пољани удаљена 10 km од Нове Вароши. Располаже са 4 апартмана и по једном 

једнокреветном и двокреветном собом. 

Мотел „Златарско језеро”- налази се на Кокином броду. У свом саставу има 10 

соба (20 лежајева), ресторан са великом терасом и продавницу. 

            Поред ових, на територији Златара регистровано је још 21 домаћинство које 

туристима пружа смештаја и исхране. Домаћинства располажу са 110 лежаја, а структура 

је приказана на табели бр.7. 

Табела бр. 7. Струкура смештајних капацитета 

Назив села Број лежаја у сеоским 

домаћинствима 

Ботићи 4 

Дрмановићи 14 

Акмачићи 25 
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Радоиња 40 

Јасеново 4 

Радијевићи 4 

Вилови 13 

Извор: „Пословни мастер план туристичке дестинације Златибор- Златар“ 

 Генерално гледано, оваква структура може се оценити као релативно повољна. 

Недостају објекти највише категорије, док се обим капацитита комплеметарних категорија 

на дестинацији интензивно увећава. Иако хотели припада категоријама са 3 и 4 звездице, 

треба имати у виду да су то објекти који су изграђени у периоду последње две до четири 

деценије, па и преко тога (одмаралишта и мотели). Упркос реновирањима која су имали у 

последњих неколико година, ипак се садржајна модернизација ових хотела намеће као 

императив успешнијег пословања на тржишту у наредним годинама.  

Квалитет услуга се сигурно мора подизати кроз модернизацију, која, уколико се 

отргне контроли, може имати негативне последице по животну средину. 

  

 

6. Постојеће и могуће врсте туризма 

 

Ретка су подручја у Србији, која располажу тако великим и разноврсним 

природним богатствима, као што их има подручје планине Златар. У најзначајнија 

природна богатства спадају:  

 велики хидроенергетски и водни потенцијал,  

 повољни земљишно - климатски услови за развој пољопривреде и сточарства, тј. 

за производњу здраве хране, 

 пријатан климат поспешује развој бањског туризма 

 богатство биљним врстама и велики шумски ресурси 

 животињске врсте 

 

На територији планине Златар, али и у њеном ближем окружењу постоји низ 

специфичних и историјских карактеристика, постоје бројне и разноврсне природне и 
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антропогене  туристичке вредности, од којих већина није адекватно или није уопште 

валоризована.  

Чињеница да време експанзије туризма у нашој земљи, после година изолација тек 

иде  у прилог оптимистичком гледању на његов развој на територији читаве земље. На 

Златару, постоје могућности за развој разноврсних облика туризма. У наставку, наводе се 

перспективе развоја најзначајнијих врста туризма, као што су: планински и спортско - 

рекреативни, здравствено - лечилишни, културни, сеоски и екотуризам. 

 

Планински туризам 

Планински туризам је најтипичнији и најмасовнији облик континенталног туризма. 

Туризам на планини обухвата широку лепезу активности за љубитеље разних склоности, 

од планинара и алпиниста, преко спелеолога, до обичних туриста, жељних боравка у 

незагађеним областима.  

Специфичност планинског туризма се огледа у следећим особинама:  

- постојање две квалитетно различите сезоне (зимска и летња сезона) 

- доминантно рекреативно обележје 

- релативно кратак радијус кретања 

- релативно дужи туристички боравак 

- доминација домаћег у односу на инострани туризам 

- доминација основних, првенствено хотелских смештајних капацитета.26 

На Златару се издвајају две сезоне, подједнако развијене. Основу за развој зимског 

планинског туризма чине неколико савремено опремљених скијашких стаза. 

Скијалиште Златар се налази на територији општине Нова Варош, смештено уз 

магистрални пут М-21. Саобраћајно је добро повезана и приступачна, постављена је 

скијашка сигнализација и заштитна ограда ради безбедности смучара. Дуж стазе је 

постављена расвета за скијање у ноћним условима.  

Скијалиште Бријежђа коначно је пуштено у рад фебруара 2010. године, и за сада је једна 

од три планиране стазе. Стазе Бријежђа се налази на 1200 метара надморске висине,  

опремљена четвороседном жичаром је дугом 850 метара, са капацитетом 1200 особа на 

                                                           
26 Јовичић Д., Ивановић В. (2008): „Туристичке регије света“, Ton plus, Нови Београд. 
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сат. До врха се стиже за нешто више од пет минута. На стази постоји и мали лифт за мање 

искусне скијаше и почетнике. Данас на овој стази постоји систем за вештачко оснежавање.  

Слика бр.44. и бр.45. – Скијалиште на Златару 

 

Извор: www.deturist.com 

            На стази је извршена хомологизација, тј. оспособљена је и за одржавање 

међународних такмичења, а испуњава и услове за све категорије скијаша. На стази се 

одржавају такмичења у разним категоријама а посебна атракција је "Ноћни слалом" на 

стази осветљеној бакљама. 

На подручју Златара су ови садржаји знатно скромније развијени, од нпр. суседног 

Златибора или Копаоника. Потребно је значајније проширивање спортско-рекреативног 

садржаја, постојећих капацитета и објеката за прихват и боравак туриста ове дестинације, 

што би омогућило продужетак сезоне и веће економске ефекте за локалну заједницу. 

Током последњих година, све је већи број оних туриста који су решили да свој 

одмор, уместо мора, проведу на планини, па баш оне постају све траженије дестинације за 

летњи одмор. Прави разлози за то су близина планинских центара у односу на емитивна 

подручја, ниже летње температуре ваздуха, добра проветривост, али и постојање све већег 

броја хотела са пратећим садржајима за боравак погодним за одмор. 

У литератури се често срећемо са терминима пасивни и активни одмор. Приликом 

пасивног одмарања седите, лежите – у сваком случају, мирујете, што је нарочито погодна 

врста одмарања након једноставних, а физички тешких послова, пошто се на тај начин 

најбоље одмарају групе мишића које су за време рада биле оптерећене. Неки и спавање 

сматрају пасивним одмарањем, али оно је знатно више од уобичајеног пасивног одмора – 

њиме се надокнађује потрошена енергија и осигурава нормално функционисање 
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организма, и неопходно је да буде у континуитету (барем шест или седам сати 

непрекинутог спавања дневно). Активно одмарање је ефикасно после лакших послова, 

нарочито ако је реч о претежно интелектуалном раду. Такво одмарање изводи се 

разгибавањем, шетњама, физичким активностима (може се спровести и медицинско 

програмирани активни одмор).  

Планине у Србији пружају могућности за упражњавање различитих врсти активног 

одмора. Једнодневне и вишедневне туре кроз просторе Златара могле би представљати 

јединствен доживљај, изузетно естетско и релаксирајуће искуство за сваког посетиоца без 

обзира да ли се изводе планинарски, планинским бициклима, сафари бусом, зими 

гусеничарима и мото санкама, на коњима и сл. Видиковци према речним долинама, 

околним пашњачким површинама, сеновитим шумским зонама, кањонима и језерима, 

кроз атаре забитих планинских села, рубовима скијалишта и туристичких комплекса, чине 

основу презентације природних вредности  и етно садржаја простора. 

Активан летњи одмор  на планини се заснива на планинарењу, бициклизму, 

рафтинту, лову, риболову, параглајдингу и сл. 

           Планинарење  - Мало је оних који нису чули за лепоте златне планине, чији су 

нестварно лепи предели читаву планину учинили правим рајем за пешачење и 

планинарење. Посебни изазови за љубитеље алпинизма и планинарења Кањон реке Увац, 

а нешто даља ваздушна бања Камена Гора код Пријепоља. У пријепољском крају 

планинарење има значајну традицију и ту се налази близу 100 km маркираних стаза.  

Околина Нове вароши позива на уживање у природним лепотама и реткостима Увца и 

Ваљушнице, јер планинарење поред кањона реке Увац и пределима Златара, проверено 

јесте право задовољство. Стаза у дужини од 7 km повезује два прелепа језера – Златарско 

и Радоињско. Полазна тачка је код Кокиног Брода, где се у близини налази визиторски 

центар, а завршна, на плажи у Радоињи. Већим делом стаза пролази кроз пределе 

Специјалног резервата Увац, а како се у близини налази етно село Вранеша, пешачење се 

може комбиновати са обиласком овог села, одласком до видиковца, као и посетом 

визиторском центру. 

            Рекреација на води - Велики број речних токова и језера чини овај простор 

примамљивим за одмор. Нажалост, Увац са својим језерима, може се похвалити чистоћом 
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и великом прозирношћу воде, али не и опремљеношћу за прихват туриста на обали. Ни на 

једном од три језера не постоје израђени објекти за смештај, плаже нису уређене, дивље и 

тешко приступачне. Разлог за то је клисурски склоп терена и велике амплитуде водостаја, 

али и ниске температуре воде током летњих месеци.  

Слика бр.46. и бр.47. – Златарско језеро 

 

Извор: www.zlatarinfo.rs 

               Купање у Златарском језеру могуће је око 60 дана годишње, а на Сјеничком се 

купалишна сезона и не успоставља. 

              Најбоље услове за развој купалишног туризма има Радоињско језеро. Обалска 

линија се одликује ситном разуђеношћу, а најбољи део за туристичко активирање налази 

се северисточно од бране, окренута ка југу и добро осунчана. Дубина је велика, не постоји 

могућност замућења, а на овом сектору се завршава и пут које повезује Кокин Брод са 

језером. 

„Сјеничко и Златарско језеро су дефинисани као неискоришћени туристички 

ресурси и комплементарна туристичка вредност ширег оквира Златара. Језера су 

захватили процеси инверзне еутрофикације и ширења травне вегетације од обала ка 

центру. Овим процесима се смањује садржај кисеоника у води, мења хемијски и биолошки 

састав и помера обалска линија.“27 Према овом проблему се озбиљније треба поставити, 

спречити даље ширење, што би у будућности могло имати негативне последице по 

екосистем.  

                                                           
27 Драговић Р., Филиповић И., Николић Ј.,(2009.);“Искористивост природно-географских услова Златибора и 

Златара за развој екотуризма и здравственог туризма“; Гласник Српског географског друштва, Београд. 
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            Међутим, Увац пружа сјајне услове за рафтинг и сплаварење, јединствен доживљај 

са повишеном дозом адреналина. Између северних падина Златара и јужних обронака 

златиборског масива тече смарагднозелена река. Као руком исцртани укљештени меандри 

део су божанствене лепоте кањона реке Увац, лепоте у чију истинитост се морате својим 

очима уверити. Сплаварење на Увцу, незаборавно путовање кроз магичне меандре, 

популарно се назива „Регата кањоном Увца“, полази од Увачког језера, одакле се пружа 

предиван поглед на господаре неба и њихово станиште на високим литицама. Могућ је и 

обилазак Ледене пећине, као и Јерининог града. Ова активност, током последњих године 

привлачи све већи број авантуриста и заљубљенике у нетакнуту природу.  

Слика бр.48. – Сплаварење на Увцу 

 
Извор: приватна архива/ Димитријевић Ж. 

 

              Разноврсност и богатство флоре и фауне на простору западне Србије условили су 

посебне режиме заштите одређених делова, остављајући довољно простора љубитељима 

лова. На Златару и ближој околини на располагању је неколико организованих ловишта у 

којима се може ловити дивља свиња, срна, зец, фазан, јаребица, препелица и предатори. У 

Новој Вароши ловно подручје покрива више од 50 hа. Лови се у групама крупна и ситна 

дивљач. Преовладавају лов на фазана, зеца, дивљу свињу, срну, лисицу. Чисте воде Увца и 

његових притока, познате су по присуству већег броја врсти риба. Водотоци и 

акумулациjе, станишта су око 20 врста риба, а њихови поjедини делови су и њихова 
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природна плодишта. Преба извојити врсте као што су липљан, поточна пастрмка, младица, 

клен, скобаљ и друге. Све врсте припадају породици Salmonidае и Cyprinidae. 

              Ова златна планина је рај за планинаре и заљубљенике у природу. Оно по чему је 

познат, а чему већина гостију највише ужива су шетње и боравак у природи. Шетња као 

„циклично кретање“ је једна од ретких физичких активности коју може свако да изведе. 

Корист од шетње може да осети свако дете, сваки рекреативац исто као врхунски 

спортиста. Многобројне стазе и путељци преко ливада и кроз шумарке погодни су за 

шетње различитог интензитета. Једина добро обележена пешачка стаза повезује централни 

део Златара, са Сјеницом и долином Увца. Дужине је 3,5 km, док највиша тачка на стази 

износи 1441 m.  Друга пешачка стаза која се завршава код уређеног видиковца са дрвеном 

платформом, води кроз кршевите пределе нестварне лепоте, високо изнад меандара реке 

Увац. Сам врх Молитва и уређени видковац су на висини од 1247 m. 

Слика бр.49. - Видиковац на врху Молитва 

 
Извор:www.wikipedia.rs 

           

             Орјентинг, као спортско – рекреативна активност се на нашим просторима 

појавила доста касно. Орјентинг представља сналажење и прелазак преко простора без 

маркираних стаза, далеко од насељених простора. Предели Златара, непрекидни 

лавиринти шумовитих брда и врхова, набујалих оштрих ивица крију идеалне просторе за 

ову врсту активности у природи.  
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Културни и манифестациони туризам 

Бројни елементи културе као што су материјална и духовна култура, институције и 

манифестације, представљају значајан потенцијал за развој туристичког производа 

планине Златар. Постоје одређене добре иницијативе и пројекти културног туризма, али 

су они још увек на нивоу појединачног, без добро осмишљеног маркетинга и заједничког 

учешћа свих релевантних актера на туристичком тржишту. На основу анализе постојећег 

стања евидентно је да планина Златар има услове на којима, дугорочно, може градити 

културну туристичку понуду. 

Археолошки локалитети, налазишта и сакрални објекти су посебна група 

непокретних културних добара и од великог значаја за афирмисање културног туризма 

Златара. Археолошка налазишта су најчешће из периода неолита, али и из периода антике 

и средњег века. Услед недостатка новчаних средстава, као и на територији целе Србије, 

ова културна добра нису нашла своје место на туристичком тржишту и представљају још 

један у низу неискоришћени ресурс. 

Манастир Милешева је, после Студенице, по значају други манастир у Србији.  

Манастир из 13. века, данас спада у највећа достигнућа рашке градитељске школе и 

европске уметности тога доба. Његова вредност крунисана је заштитом културног добра 

као дела светске културне баштине при UNESCO. 

Будући развој културног туризма треба усредсредити на манастир Милешеву, која 

својом вредношћу привлачи не само домаће, него и стране туристе, манастир Увац, који се 

такође налази на простору планине Златар, и веће градске центре у околини Златара. 

Популарна манифестација „Златарфест“ је први пут одржана 2013. године са 

циљем да на једном месту, у исто време, крајем јула представи све туристичко - привредне 

потенцијале Златарског краја. У овој години, ова културна манифестација је одржана од 

28. до 31. јула 2016. године на неколико локација на територији општине Нова Варош. 

Централно место одржавања је Трг војводе Петара Бојовића. Овом смотром обједињене су 

Сиријада, Регата, Златне руке Златара и Дани меда, Сабор певања извика, који су се до 

тада одржавали засебно, и у различитом временском периоду. Гости и туристи, у том 

периоду, уз кришку сира, који је један од производа којима се овај крај највише дичи, али 

и чашицу ракије из лампека неког од локалних домаћина, могу уживати у различитим 
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догађајима који промовишу културу, традицију, привреду и туристичку понуду. У оквиру 

„Златарфеста“, одржавају се етно сајмови домаћих производа, изложбе сувенира и 

ликовних радова, позоришне представе, трибине, спортски турнири, сплаварење Увачким 

језером и многи други.  

 

Сеоски туризам 

Рурални или сеоски туризам подразумева спектар активности, услуга и додатних 

садржаја које организује рурално становништво на породичним газдинствима у циљу 

привлачења туриста и стварања додатног прихода. Овај производ отвара туристичкој 

тражњи најчешће сеоске средине, термалне изворе, реке или језера, а гостима презентује 

традиционалну гостољубивост и животне вредности локалног становништва. 28 Изворно 

очувана природа Златара, природне лепоте и релативно добра саобраћајна повезаност, 

главни су разлог за појаву све већег броја етно села и приватних домаћинстава, који своје 

услуге базирају на еколошким принципима. Етно села привлаче туристe својим 

аутентичним изгледом, а гастрономија и гостопримство је оно што их поново враћа у ове 

пределе. 

  

- Етно еко село Вранеша –  

            Окружено четинарском шумом, у близини Златарског језера, на надморској висини 

од 943m, налази се Вранеша. Око етно села су изграђене шетачке стазе, које воде до 

видиковца са кога поглед на Радоињско језеро. Положајем, садржајима, услугом и малим 

бројем гостију (максималан број је 26), Етно еко село Вранеша оправдава своју 

ексклузивност. Смештај је могућ у пет бунгалова и у неколико апартмана, савремено 

опремљених, али опет лепо уклопљених у традиционални амбијент.  

            Од скора, у понуди је и Wellness центар, који поред базена нуди туристима потпуно 

опуштање у чарима сеоског живота. 

 

 

                                                           
28 Петровић П., Антевски М. (2005): „Савремене тенденције у туризму, хотелијерству и гастрономији 2005 - 

Сеоски туризам и органска производња хране“ стр. 44-46, Природно-математички факултет, Универзизет у 

Новом Саду, Нови Сад. 
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Слика бр.50. и бр.51. – Изглед етно села и унутрашњост бунгалова 

  
Извор:www.etnopoint.rs 

 

           За госте Етно еко села у понуди је национална и вегетаријанска кухињу. Оброци се 

служе у ресторану, на тераси и коноби, у зависности од жеље госта. Чувајући 

традиционалне вредности домаће кухиње сва јела се припремају на отвореном, у огњишту 

и пекари по старим, домаћим рецептима златарског краја. Гости имају јединствену 

прилику да пробају златарски сир, хељдопиту и друге пите од ручно развијеног теста, 

проју од кукурузног брашна, качамак, пршуту, свадбарски купус из земљаног лонца, 

паприке у павлаци, ајвар... 

Слика бр.52. – Традиционална трпеза 

 
  Извор: www.etnopoint.rs 
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- Етно село Вилови – 

            Етно село, у власништву породице Ботић, налази се на 5 km од Нове Вароши, са 

околним парком са површином од 2 ha.  Смештај је могућ у апартманском објекту или у 

брвнарама и представља јединствен доживљај јер су у потпуности од дрвене грађе, стрмих 

степеница, а прозори из спаваћих соба гледају у крошње густе борове шуме. 

Слика бр.53. и бр.54. – Етно село Вилови 

 
Извор: www.vilovi.info 

 

          Поред већег броја етно села и пансиона, све је више смештајних капацитета и у 

сеоским домаћинствима. Усред поменутог резервата, налази се домаћинство Луковић. 

Куће које издају гостима су изграђене од еколошких материјала, дрвета и камена из тог 

краја. Због зидова који су од луча зими је грејање на струју, док се у главној кући 

домаћини греју на дрва. Намештај је од трешњиног дрвета који додатно овај амбијент 

чини посебним. 

Слика бр.55. и бр.56. - Домаћинство Луковић 

 
Извор: www.zlataretnouvac.rs 
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Луковићи су вишегодишњи шампиони овенчани наградама са Златарске сиријаде, а тајну 

како се прави сир, кајмак, павлака и кисело млеко радо деле са својим гостима. Када је 

лепо време гости могу, уколико желе, да раде заједно са домаћинима, а ако су жељни мира 

и тишине могу да уживају у прелепом погледу и чистом ваздуху. 

          Гостољубиви домаћини, смештајни капацитети уређени у етно стилу, чине планину 

Златара популарну дестинацију летњег планинског туризма. Простор се одликује великим 

пространим пашњацима и ливадама што представља значајан потенцијал за развој 

сточарства и производњу хране високог квалитета. Традиционални производи са Златара, 

као што су млечни производи и мед, имају изузетан значај за развој екотуризма на овом 

простору.  

Слика бр.57. – Традиционална производња сира у чабру 

 
Извор: www.zlatarskisir.co.rs 

         Подручје производње Златарског сира смештено је између река Увца, Вељушнице, 

Кладнице, Милешевке и Злошнице и састоји се од станишта богатих водама и великом 

пејзажном и биолошком разновршношћу. 

          Златарски сир, издвојен као главни производ са заштићеним географским пореклом, 

припада групи белих сирева, у танким кришкама, произведен по рецепту бака, од крављег 

млека са планинских пашњака и здраве животне средине, који има велику репутацију на 

тржишту, налази се на листи производа заштићеног географског порекла.29 

                                                           
29 Удружење сточара „Увачка река млека“ (2012); Елаборат за заштиту ознаке географског порекла 

„Златарски сир“, Божетићи, Нова Варош. 
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           Поред производње сира, и производња меда у златарском крају има дугу традицију. 

Мед са овог подручја је одличног квалитета јер је произведен у природном амбијенту 

брдско-планинског подручја које је очувано од индустријског загађења. Највише се 

производи ливадски, шумски и багремов мед који се све више меша са сувим воћем и 

орасима и износи на тржиште у мањим паковањима. Поред меда производе се и други 

пчеларски производи (прополис, поленов прах, пчелињи млеч, восак) који у мешавини са 

медом представљају препарате на бази меда који имају широку примену у поспешивању 

имуног система. Гости Златара имају јединствену прилику да поред златарског сира и 

меда, пробају хељдопиту и друге пите од ручно развијеног теста, проју од кукурузног 

брашна, качамак, пршуту, свадбарски купус из земљаног лонца, паприке у павлаци, ајвар... 

 

Здравствено-лечилишни туризам 

         Златар је много више од једне планине. Поред велике посете у току зимских месеци 

последњих година због изградње скијалишта, она бележи и завидан број посетилаца из 

здравствених разлога. Захваљујући повољној клими, тј. сучељавању трију различитих 

ваздушних струја, ваздух на Златару има специфичне карактеристике које посебно 

погодују третманима оболелих. Због свог благотворног дејства на људски организам, 

планина Златар је 2006. године, на површини од 3700ha, Уредбом Владе Републике Србије 

проглашена ваздушном бањом.30 

         Основу за развој лечилишног туризма, свакако, налазимо у јединственој и 

специфичној клими. Клима Златара је позната по разређеном ваздуху, ниском ваздушном 

притиску, као и по великом броју сунчаних дана у години, преко 213. Лечење је 

организовано и обавља се у Заводу за превенцију, лечење и рехабилитацију 

кардиоваскуларних обољења "Златар", који располаже потпуно савременом опремом за 

дијагностику, лечење и рехабилитацију, као и тимом лекара специјалиста, терапеутима и 

другим стручним особљем. Овај простор повољан је за лечење болести, као што су 

анемија, хипертензија и болести плућних органа. 

 

 

                                                           
30 Група аутора (2009): „Стратегија локалног одрживог развоја општине Нова Варош за период од 2010. до 

2020. године“, Нова Варош 
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Слика бр.39.- Завод за превенцију и рехабилитацију "Златар" 

 
Извор: www.banjeusrbiji.com 

 

         Wellness и spa представља један вид здравстевног туризма, који је последњих година 

све заступљенији у туристичким кретањима. Wellness туризам је уско повезан са осталим 

савременим видовима туризма, првенствено са културним, спортским и авантуристичким, 

агротуризмом и екотуризмом. Данас, развој овог вида туризма представља јак потрошачки 

тренд, и развија се убрзаним темпом. Главни клијенти су индивидуални туристи, млади 

парови, самци без деце, и људи средњег старосног доба. Овај вид туризма, захтева 

специјалне објекте изграђени у те намене (сауна, масажа, базен, козметички салони).31 

         Малобројна места у Србији се могу похвалити постојањем оваквих објеката, а међу 

њима је и златна планина. На Златару је до сада изграђен један Wellness центар, а у плану 

је изградња још неколико.  

        Wellness центар послује у оквиру Етно еко села Вранеша, на надморској висини од 

943 метара. У понуди су велики број масажа, неке од њих су и на традиционални начин, 

етно еко Wellness пакети и сл. Од масажа треба издвојити масажу вулканским камењем, 

вранешку масажу, раслађујућу масажу ногу и стопала и многе друге. Етно еко Wellness 

пакет састоји се од једног оброка у VIP ресторану,  једне масаже целог тела, ђакузи, 

детокс, руска бања, финска сауна, ледена пећина и базен. Базен је на располагању током 

                                                           
31 Брајковић А., (2015); Одрживи развој туризма Златибора са посебним освртом spa и Wellness на  понуду; 

Департман за последипломске студије, Универзитет Сингидунум, Београд. 
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целе године, са постављених лежаљка гости могу уживати у прелепом погледу на 

оближње језеро и густу борову шуму која га окружује.  

 

7. Екотуризам као специфични облик одрживог туризма 

7.1. Одрживи туризам – концепт и принципи 

 

Развој туризма је знатно више него код других делатности условљен квалитетом 

животне средине, њених природних и културних вредности, јер се степен очуваности и 

атрактивности животне средине непосредно одражава на могућности развоја туризма у 

датом простору, нарочито ако је у питању рекреативни туризам.  

Захватајући велике просторе очуване природе, туризам је делатност која валоризује 

оне елементе простора који су за низ других делатности од маргиналног значаја, као што 

су језера и реке, видиковци, планинске области прекривене снегом, мочваре, пећине и 

јаме, реликтне и ендемичне врсте биљака и животиња, лепоте пејзажа. Туризам је 

својеврсни корисник животне средине, а специфичност му је у томе што није неповратан 

потрошач природних елемената. Контролисаним развојем туризма, уз изградњу 

одговарајућих садржаја, долази до оплемењивања простора.32 

Међутим, развој туризма може имати и низ негативних последица. Експанзиван и 

неконтролисан развој друштва у прошлости, праћен многим нежељеним еколошким, 

социјалним и културним последицама, намеће потребу да се и туризам као делатност 

стави под концепт одрживог развоја.33 

Дефиниција одрживог туризма, још није прецизно утврђена и доживљава сталне 

промене. Концепт одрживог развоја стекао је пуну афирмацију на Конференцији УН о 

животној средини и развоју у Рио де Жанеиру, 1992. године када је јасно наглашено да 

заштита животне средине представља део свеукупног људског развоја.34 

                                                           
32Трумбуловић-Бујић Љ. (2014); „Екологија и туризам“, Високо техничко-пословна школа струковних 

студија, Ужице. 
33 Јовичић Д. (2009): „Туристичка географија Србије“, Универзитет у Београду, Географски факултет, 

Београд. 

 
34 Кићовић, М. (2012): „Основе заштите и унапређења животне средине“, Косовска Митровица. 
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„Концепт одрживог развоја подразумева уравнотежен економски, социјални и културни 

развој без угрожавања животне средине, чиме ће се  и будућим генерацијама омогућити 

да се развијају на истом или вишем нивоу.“35 

Крипендорф, сматра да је од круцијалне важности усаглашавање развојих циљева 

туризма са животном средином. Под тим подразумева повећање квалитета живота, 

економског просперитета и субјективног осећања благостања, што може бити остварено 

мањим коришћењем необновљивих ресурса туризма и мањим притисцима на животну 

средину и људска бића. 

Развој туризма, заснован на интегралном комплексном приступу, који подједнако 

акценат ставља на 5 компоненти:  

 „остварење економског профита, 

 очување животне средине 

 афирмација социјалног интегритета 

 неговање културних особености локалног становништва  

 оптимално задовољавање туристичких потреба.“36 

Јовичић износи једну од најприхватљивијих дефиниција одрживог туризма: 

„Одрживи туризам подразумева интегралан и комплексан развој туризма који обезбеђује 

истовремено остваривање хетерогених циљева, од којих ни један не сме постати 

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.“37  

                                                           
35 Јовичић Д. (2009): „Национална туристичка географија“, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Нишу, Ниш.  
36 Јовичић Д. (2009): „Туристичка географија Србије“, Универзитет у Београду, Географски факултет, 

Београд. 
37 Јовичић Д. (2009): „Национална туристичка географија“, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Нишу,Ниш. 
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7.2. Појам и дефиниција екотуризма  

 

Екотуризам представља туристички промет у заштићеним природним добрима или 

пределу са очуваним природним карактеристикама и богатим биодиверзитетом, у којем је 

интензитет изграђеног и урбанизованог на изузетно ниском нивоу и у којима туризам не 

иде на штету изворних природних карактеристика. 

Према Међународном друштву за екотуризам (TIES) екотуризам је дефинисан као „ 

одговорно путовање у област природе, којим се чува животна средина и одржава 

благостање локалног становништва“.38  

Екотуризам је облик туризма у којима је главна мотивација туриста посматрање и 

уживање у природи, као и традиционална култура која преовлађује у овој области. Такође, 

екотуризам садржи образовне карактеристике, организован је у малим групама, 

екотуризам умањује утицаје на природну и социо – културну средину. Екотуризам 

подржава заштиту природних области  (обезбеђивањем економских повластица за локалне  

заједнице, обезбеђивање алтернативних запослења, повећање свести о заштити природних 

и културних добара, како међу локалним становништвом тако и међу туристима).  

Екотуриста, заљубљеник у природу, посетиће дестинацију због једног или више  

интересовања за еволуцију природе. То путовање комбинује образовање, рекреацију и 

авантуру. Неки аутори истичу да је туризам базиран на природним ресурсима као што су 

релативно очувана заштићена природна добра, природна станишта, резервати и друга 

подручја са заштићеним биљним и животињским светом и стаништима, а Златар је 

свакако један од њих.  

 

 

 

                                                           
38 Драговић Р., Филиповић И., Николић Ј.,(2009.);“Искористивост природно-географских услова Златибора и 

Златара за развој екотуризма и здравственог туризма“; Гласник Српског географског друштва, Београд. 
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7.3. Развојне тенденције екотуризма у Србији 

 

Поред економског утицаја, екотуризам за локалну заједницу има и културни значај. 

За многе екотуристе су културни чиниоци интересантни, међутим, они који су заштићени 

или обновљени не морају нужно бити и они које локална култура високо вреднује. 

Обнављање старих фестивала и споменика културе, у неким случајевима, одиграли су се 

тако да представљају дугорочне претње опстанку неких култура у њиховом изворном 

облику. Осим  повољности које наша земља пружа, постоје и многа ограничења. Најчешће 

долази до лошег разумевања принципа екотуризма, одсуство инфраструктуре (како 

комуналне, тако и саобраћајне), низак ниво еколошке свести становника, одсуство јасних 

стандарда и сл. 

Основу за развој екотуризма Србије представљају заштићена подручја природе - 

пет националних паркова, пет Рамсар локалитета, један резерват биосфере, 120 резервата 

природе, 20 паркова природе, око 470 споменика природе, као и 215 биљних и 427 

животињских врста које су означене као природне реткости. 

              Екодестинације у Србији које би могле да буду почетак и ослонац развоја 

екотурозма су: 

 Природни резерват Засавица 

 Клисура реке Градац 

 Стара Планина 

 НП Ђердап 

 НП Тара 

 Власинско језеро 

 Резерват биосфере Голија - Студеница 

За сада, екотуризам у већем обиму, заступљен је на салашима, планинским селима и 

етноселима у ужој Србији. 
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7.4. Врсте екотуризма 

 

Како је екотуризам регулисано путовање природом, уз допринос очувању 

екосистема и поштовање инструмената локалне заједнице могуће је издвојити више 

модела екотуризма у нашим  крајевима. Различите  регије  поседују  потенцијале  за  

развој најразличитијих видова екотуризма. Врсте екотуризма које се у литератури 

издвајају су: 

- Екотуризам у заштићеним природним добрима  

- Екотуризам зелених планина 

- Туризам „белих“ вода 

- Авантуристички туризам  

- Излетнички туризам  

- Локални фестивал 

- Еко - етно центри 

- Еко - едукациони центар 

- Зелени хотели39 

Србија тек треба да примени и искористи своје природне ресурсе као атрактивне 

факторе туристичке понуде. За сада су прве две категорије, екотуризам у заштићеним 

природним добрима и екотуризма зелених планине једине на правом путу, а као 

најзначајнији простор издваја се регион Западне Србије. Велики број заштићених добара у 

Западној Србији основа су за развој мотивских кретења. Међу главним потенцијалима 

издвајају се: Парк природе „Голија“, Парк природе „Шарган – Мокра Гора“, Специјални 

резерват природе „Клисура реке Милешевке“, Специјални резерват природе „ Увац“ и 

многи други.  

 

 

                                                           
39 Трумбуловић-Бујић Љ. (2014); „Екологија и туризам“, Високо техничко-пословна школа струковних 

студија, Ужице. 
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7.5. Учесници у екотуризму 

 

Боље разумевање основних карактеристика одређених типова туриста доприноси 

бољем познавању одређених облика туризма. Појава екотуриста у савременом туризму 

везује се за крај 20. века. Тада у свету долази до темељних промене, првенствено у  

друштву и политици, које се преносе на све остале сфере људског друштва. „Нови 

туристи“ су више независни и флексибилни, више инсистирају на властитом искуству. 

Нова група туриста своје активности демељи на принципу:  уживати, а не уништити.  

Разлике између традиционалних туриста и ткз. „нових туриста“ приказани су у табели 

бр.4.40 

 Табела бр.4. – Разлике између старих и нових туриста 

 Стари традиционални туристи Нови туристи 

Траже Сунце Траже нова искуства 

Следе масе Желе да сами доносе одлуке 

Данас овде, сутра одсутни Види,уживај, али немој нарушавати 

Покажи да си био Забава сама по себи 

Надмоћ Разумевање 

Воле атракцију Воле спорт и природу 

Хране се у хотелском ресторану Конзумирају домаћу храну 

Хомогени Хибридни 

Извор: Трумбуловић-Бујић Љ. (2014); „Екологија и туризам“, Високо техничко-пословна 

школа струковних студија, Ужице 

 

Након приказаних разлика између традиционалних и екотуриста треба истаћи и 

основне групе туриста које се издвајају са становишта екотуризма. Класификације су 

многобројне, а најприближнија дели екотуристе у следеће групе: 41 

                                                           
40 Трумбуловић-Бујић Љ. (2014); „Екологија и туризам“, Високо техничко-пословна школа струковних 

студија, Ужице. 
41 Трумбуловић-Бујић Љ. (2014); „Екологија и туризам“, Високо техничко-пословна школа струковних 

студија, Ужице. 
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 Самоиницијативни екотуристи - Туристи са највећим степеном екотуристичког 

искуства. Они путују појединачно, одседају у разноврсним типовима смештаја и 

имају велику покретљивост у простору.   

 Екотуристи организованог путовања – Туристи у овој групи очекује висок 

степен организације унутар туристичког програма и путује у егзотичне и 

ненасељене  дестинације (нпр. Антарктик).  

 Школске и научне групе – Подразумева укључене у научно истраживање 

дестинација. Они бораве дуже на једном месту и спремно подносе услове дивљине, 

боље него други екотуристи. 

Бројна демографска истраживања, спроведена на подручју Северне Америке, 

омогућила су профилисање екотуриста. Наиме, као основне карактеристике издвајају се 

следеће: 

- Старост: 35 – 54 године, мада старост варира у зависности од 

активности и других фактора ( нпр. трошкови); 

- Пол: 52% екотуриста су женског и 50% мушког пола, иако се могу 

уочити јасне разлике у зависности од активности; 

- Образовање: 82% је са високим образовањем; 

- Дужина путовања: 50% испитаника највише воли путовања која 

трају између 8 и 14 дана; 

- Трошкови: туристи који су већ путовали у природу били су спремни 

да потроше више него традиционални туристи; 

- Важни елементи путовања: највише навођена одговора као разлог 

путовања у области нетакнуте природе била су: локалитети у дивљини који се 

посећују, посматрање дивљих животиња и пешачење; 

- Мотивација за следеће путовање: два најважнија одговора туриста 

који су путовали у области природе: уживање у природи, стицање нових 

искустава и упознавање нових места.42 

                                                           
42Wearing S. , Neil J., (2000); „Ecoturism: Impacts, Potentials and Possibilities“, Butherworth – Heineman, Oxford. 
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Поред екотуриста, категорије која је од круцијалног значаја за овај облик 

мотивског кретања, треба навести и: домицилно становништво, туроператоре, 

националне владе и локалне органе власти, невладине организације и агенције за развој. 

7.6. Главна ограничења у развоју екотуризма 

Неодговорним коришћењем природних ресурса може се озбиљно угрозити 

капацитет издрживости простора. У привредно развијеним земљама све више се шири 

свест о томе да очување природних богатстава треба бити примарни циљ. Наиме, очувана 

средина је та која помаже и чини основу за развој туризма, али ако је развој туризма добро 

планиран - помаже даљем очувању природе и оплемељивању простора. 

Индустријализоване земље са јаким привредама и високим просечним животним 

стандардом, услед све већих импликација по животну средину, теже већој потрошњи 

времена и средстава на еколошке проблеме. 

Као основни циљ развојне политике екотуризма треба да буде усклађивање високо 

развијеног и просторно концентрисаног туризма који ће генерисати довољно средстава за 

очување и унапређење животне средине, а не екстензивни и масовни туризам по сваку 

цену, својствен за протекли период. Ради бржег и бољег развоја туризма доносе се одлуке 

о стварању мастер или пословног плана туристичких дестинација. Мастер план, на једном 

месту, истиче све предности и мане регије, као и предлоге и планове за развој дате регије. 

Главне препреке у развоју екотуризма, идентичну су за све потенцијалне екотуристичке 

дестинације у Србији. Ту се, пре свега, мисли на: 

 Неадекватне смештајне капацитете које не задовољавају интернационалне 

стандарде 

 Недовољна афирмацију природних и антропогених ресурса, што води до 

непрепознатљивости Србије на туристичком тржишту;  

 Недостатак саобраћајне инфраструктуре и недоступност локалитета 

 Недостатак обимних инвестиција у овај облик туризма 

 Мали проценат професионално образованих људских ресурса и њихово учешће у 

планирању развоја екотуристичких кретања 

 Неадекватна заштита простора 
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 Недовољна свест о значају овог облика туризма и др. 

 

8. Досадашњи развој екотуризма и могућност унапређења на 

планини Златар 

 

Услед негативних трендова крајем прошлог века, тежња ка брзом остварењу 

профита, долази до неправилног искоришћавања природних и антропогених туристичких 

вредности. То за последицу има нагло опадање естетске и употребне вредности, те самим 

тим и тражње за таквим вредностима. Као парадокс томе, јавља се сасвим другачији 

приступ дефинисању туристичких кретања, који за циљ има повратак у изворним 

срединама, без негативним утицајима и деградације.  

У том смислу, подручје Златара има карактеристике праве екотуристичке 

дестинације. Наиме, ово подручје са очуваним природним карактеристикама и 

биодиверзитетом представља заштићени део природе. На Златару нема великих урбаних 

центара и значајније путне инфраструктуре. Највећи број насеља чине мала планинска 

села, а будући да је ово изразито депопулационо подручје не прети могућност убрзане 

урбанизације.  

 

8.1. Ресурси за формирање туристичког производа планине Златар 

 

Постојећи ресурси су они елементи из чијег споја је могуће креирати атрактиван 

туристички производ који је могуће комерцијалитовати на туристичком тржишту. Основу 

чине: 

 природни ресурси 

 антропогени ресурси 

 људски ресурси.43 

                                                           
43 Група аутора (2007):„Пословни мастер план туристичке дестинације Златибор - Златар“, Факулет за 

туристички и хотелијерски менаџмент; Универзитет Сингидунум,Београд. 
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Ресурсе треба презентовати кориснику на посебан начин, да он схвати и осети 

његову особеност и да тај производ остави трајан утисак на туристу, чиме се остварује 

пријатан доживљај, односно позитивно искуство о туристичкој понуди дестинације у 

целини. 

У природне ресурсе који се јављају у обликовању туристичког производа су: 

- Планинске падине погодне за изградњу скијалишта и других спортско-

рекреативних активности 

- Хидрографска мрежа подручја – реке и језера 

- Врела и извори 

- Панорамски путеви на вододелници сливова 

- Велике пашњачке зоне 

- Велики шумски комплекси  

- Кањони  

- Спелеолошки објекти 

- Заштићена природна добра  

Антропогени ресурси дефинишу се као допунски ресурс, али је свакако од значаја 

за формирање туристичког производа. Антропогени ресурси се огледају у: 

- Културно - историјском наслеђу 

- Постојећим инфраструктурним системима (саобраћајна и комунална опремљеност) 

- Већ изграђеним туристичким центрима 

- Насељима градског карактера у непосредној близини 

- Сеоским насељима – као носиоцима развоја сеоског и екотуризма 

Људски ресурси имају незамењиву улогу у формарању и презентацији могућих 

туристичких производа са више аспеката. Људски ресурси се јављају као ствараоци 

туристичког производа, као професионални извршиоци планерских, програмских, 

маркетиншких и менаџерских послова и задатака на свим нивоима, носиоци активности у 

заштити и коришћењу природних добара и простора дестинације, носиоци професионалне 

презентације природних вредности дестинације и организатори и реализатори 

туристичких активности везаних за спортско - рекреативне активности у простору. 
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Појављују се и као аутентични пружаоци услуга смештаја и исхране у својим сеоским 

домаћинствима, у традиционалним селима.44 

 

8.2. Заштићена подручја на планини Златар 

 

          Златар, планина ушушкана између Нове Вароши и Пријепоља, окружена бројним 

рекама, дуго се развијала у миру и тишини. Својим лепотама, сачуваних до данашњих 

дана, ретко која планина се може похвалити. Велику заслугу имају и државни органи, који 

су уредбама и законима, заштитили оно најбоље. Од највећег значаја је Специјални 

резерват природе „Увац“, надалеко познат по свом заштитом знаку – белоглавом супу, 

ендему Балканског полуострва. У не тако далекој прошлости, овај небески владар је био 

пред истребљењем, али се правовременом реакцијом то спречило, и омогућило даље 

размножавање.  

Део клисуре Увца, први пут је заштићен 1971. године, био је површине од 267 km², 

да би касније, током 1995. године био проширен на садашњих 7543 ha. „Подручје 

заштићеног природног добра се простире правцем северозапад - југоисток, у висинским 

зонама од 730 до 1780 метара надморске висине. „Специјални резерват природе „ Увац”, 

обухвата подручје долине ове реке између брда Лупоглав у међуречју Увца и Вапе код 

Сјенице и бране на Радоињском језеру и деловe  долина његових притока –  потока Чајак, 

Вељушнице, Ракоњског, Пурића, Рабренског, Секулића и Дубоког потока, Злошнице, 

Волујачког потока, Марића реке, Тисовице, Суводола, Вршевине и Кладнице.“45 

Јединствени загрљај природе, прожимање воде и копна које их окружује, кратак је опис 

три прелепа језера: Увачког, Златарког и Радоињског. Настала су делимичним потапањем 

долине моћне планинске реке Увац и изградњом три бране.   

          Посебна вредност кањонских делова долине су укљештени меандри чији ртови 

имају релативну висину и до 100  m. Лепота речима неизречива, само позив и савет – 

                                                           
44 Стефановић В., Благојевић С. (2009); „Менаџмент људских ресурса у туризму“; Природно -математички 

факултет, Нови Сад.  
45 Влада Републике Србије (2010); „Уредба о утврђивању просторног плана подручја посебне намене  

Специјалног резервата природе „Увац““, Београд. 
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стати, па гледати! С обзиром да се ради о скрашћеним површинама, планина Златар, 

као и сам резерват обилује крашким облицима, како површинским, тако и подземним. Они 

могу бити различитих димензија и облика: мања крашка поља, прерасти, вртаче, увале, па 

све до јама и великих пећинских система.  

          Пећине су бројне, и по величини варирају од поткапина до највећег до сада познатог 

пећинског система у Србији, Ушачког пећинског система. 

Поред величине, овај систем и по другим карактеристикама представља један од 

најзанимљивијих спелеолошких објеката у Србији и представља једно од темељних 

вредности резервата. Систем се састоји од две пећине и једне јаме чији су канали 

међусобно повезани и имају укупну дужину од 6185 m. Са висинском разликом од 125 

метара, спада у ред најдубљих у нашој земљи. 

Слика бр.40. и бр.41. – Улаз у пећину и пећински накит 

 
Извор: www.uvac.org.rs 

 

         Највећи део система чини Ушачка пећина. Има два улаза, први у селу Горње Лопиже, 

а други у кориту Увца. За нијансу краћа је Ледена пећина. Главни канал Ледене пећине 

простире се практично паралелно главном каналу Ушачке пећине, на растојању од око сто 

метара. Најмањи, али и најинтересантнији део Ушачког пећинског система чини јама 

Бездана. Улаз у јаму налази се на крају слепе долине Милетин До. 

         Пећински систем карактерише велико богатство подземне крашке хидрологије и 

пећинског накита. Туристички није активиран, представља комплементарну вредност, али 

испуњава све услове за потпунију туристичку валоризацију, почев од повољног 

туристичко - географског положаја и потребне величине дворана и канала.  
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           Заштита овом подручја, као што је већ наведено, првенствено је извршена да би се 

очувао белоглави суп, највећа птица грабљивица која живи у Србији. Припада врсти орла, 

импозантне висине, са распоном крила до 3 m, док просечна тежина износи од 8 до 9 kg. 46 

Примарни циљ заштите је успешно извршен. Повећан је број јединки и осигурана 

природна репродукција. Женка, током јануара полеже само једно јаје, и на њему леже оба 

родитеља током наредних осам недеље. Гнежђење се обавља на високим кречњачким 

стенама, изнад Увачког језера. Гнежђење је групно, притом се образују колоније, док су 

самостални парови ретки.  

 

Слика бр.42. и бр.43. – Белоглави суп 

 

Извор: www.uvac.org.rs 

 

Успешност гнежђења белоглавог супа је варирала по колонијама и годишње између 

0,50 и 0,90 младунаца по гнездећем пару годишње. Укупна прорачуната просечна 

успешност гнежђења за све колоније у Србији у периоду 2006 - 2010.  године износила је 

0,74 младунаца по гнездећем пару годишње. Утврђено је да је највећа просечна вредност 

успешности гнежђења износила 0,82 за клисуру Милешевке и 0,71 за клисуру Увца.47 

Белоглави суп има велику улогу у ланцима исхране. Као лешинар, храни се остацима 

угинулих животиња, и на тај начин спречава ширење различитих зараза. Зато се са правом 

                                                           
46 Грубач Б., (2014); „Успешност гнежђења и продуктивност белоглавог супа Gyps fulvus у Србији у периоду 

од 2006-2010. године“; Завод за заштиту природе, Заштита природе 64/2, стр. 41-48, Београд. 
47 Грубач Б., (2014); Успешност гнежђења и продуктивност белоглавог супа Gyps fulvus у Србији у периоду 

од 2006-2010. године; Завод за заштиту природе, Заштита природе 64/2, стр. 41-48, Београд. 
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каже да ова животиња поред своје лепоте, чини и „природну рециклажу“, и као таква 

вредна је дивљења.  

У средишњем делу Златара, у висинском појасу од 1300 – 1450 m налази се 

Специјални резерват природе „Парк шума Ивље“. Ово добро је једини локалитет на коме 

је развијена заједница смрче и белог бора на кречњаку. Заједница представља развојни 

стадијум белоборових шума чија сукцесија тече у правцу смрчевих шума и у њему се 

налазе две састојине смрче – једна висока шума смрче површине 11,80 ha и друга висока 

шума смрче и белог бора површине 46,99 ha.  

Флористичким истраживањима константовано је 86 биљних таксона, од којих се 3 

налазе и на „Прелиминарној црвеној листи флоре Србије“.48 

Основни разлог за успоставање првог и другог степена заштите на простору 

резервата лежи у чињеници да је једино могуће уз одговарајуће мере заштите очувати 

ретку, посебно значајну и јединствену за Србију шумску заједницу. Осим  тога, овим 

режимом, се омогућава очување природних ливадских и пашњачких површина 

(екосистема) као битних елемената за заштиту шумског предела. 

 

8.3. Искоришћавање заштићених природних добара у функцији туризма на 

планини Златар 

 

Заштита природе представља систем издвајања, вредновања и заштите предеоних 

целина и природних реткости, биодиверзитета и геодиверзитета. Заштита природе, 

заснована на законској основи, обухвата заштиту природних реткости, заштиту дивљих 

биљних и животињских врста, заштиту геонаслеђа, заштиту околине непокретних 

културних добара и заштиту амбијенталних целина бањских простора. Заштићено 

природно добро дефинише се као очувани део природе посебних природних вредности и 

одлика, због којих има трајни еколошки, научни, културни, образовни, здравствено - 

рекреативни, туристички и други значај, и издваја се као добро од општег националног 

                                                           
48 Остојић Д., Крстески Б., Динић А., (2015); Вегетацијске карактеристике Специјалног резервата природе 

„Парк шума Ивље“ на планини Златар; Завод за заштиту природе, Заштита природе 65/2, стр.5-14, Београд. 
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интереса. Природно добро може бити различитог степена сложности, односно може бити 

појединачна вредност неког објекта (локалитета) или скуп вредности.  

Заштићена природна добра су једна од најпривлачнијих дестинација савременог 

туризма. Однос на релацији заштићено природно добро - туризам, је постао толико 

снажан, да се сада користи појам туристичка заштите природе.  

На планини Златар, највећу туристичку и еколошку вредности имају специјални 

резерват, парк шума, непокретна и покретна културна добра. У непосредној близини су  и  

бројни резервати, паркови природе, предели дивљине, резервати биосфере и објекти  

светске баштине. Организација туризма у заштићеним природним добрима представља 

посебно осетљив задатак, јер се као активност битно разликује у поређењу са другим 

дестинацијама.  

Морфологија ове планине, њена клима и биљни покривач, односно аутентична 

природа, сврставају је у ред планина са изузетном туристичком вредношћу, на којој се 

могу развијати спортско - рекреативни, излетнички, здравствено-лечилишни, ловни и 

сеоски туризам. 

 

8.4. Анализа развоја у предходном периоду 

 

Екотуризам, па и сам туризам, на Златару је релативно млада појава. Основу за 

развој чини нетакнута природа, без пуно саобраћајница, са аутентичним селима по којима 

је препознатљив овај крај. Већина смештајних капацитета, изграђених последњих година, 

прате главна начела екотуризма. Изградња је од аутохтоних материјала, првенствено 

дрвета и камена, комплетно уклопљена у околни пејзаж. Бројна језера, реке, планински 

врхови и видиковци Златара, пружају одличне услове за развој ткз. зеленог туризма. На 

нама је само да тај потенцијал искористимо на прави начин.  

SWOT анализа, урађена у наставку рада, представља аналитичку методу којом се 

дефинишу критични фактори који имају највећи утицај на представљање дестинације на  

тржишту. Она се обавља кроз матрицу коју чине 4 елемента – поља: S – Strengths (снаге), 

W – Weaknesses (слабости), O – Opportunities (шансе и могућности), T – Threats (опасности 

и претње). На тај начин стичу се снаге које се могу надоградити; слабости које треба 
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имати у виду, и ако је могуће превазићи их, шансе на које се може утицати, те претње 

које је потребно избећи. 49 

На основу претходне анализе постојећег стања, у табели бр. 5. урађен је приказ 

снага, слабости, могућности и опасности, односно ризика који су везани за даљи развој 

екотуризма на планини Златар.  

 

Табела бр.5. - SWOT анализа планине Златар као екотуристичке дестинације 

 Снаге Слабости 

 Повољан географски положај 

 Еколошки чисто подручје и заштићена 

природна добра (резервати природе, парк 

шума, културна добра) 

 Повољне климатске карактеристике 

 Ваздушна бања 

 Богатство водним потенцијалима: 

подземне воде, извори, потоци, реке, 

језера. 

 Природне вредности: шуме, планински 

врхови, кањони, слапови и др. 

 Јединствен и богат пејзаж 

 Богат биљни и животињски свет 

 Велики број сакралних објеката 

 Гостопримство локалне заједнице 

 Неговање традиције у производњи здраве 

хране 

 Достигнут  оптимални степен развоја 

сеоског туризма 

 Достигнут оптимални степен развоја 

здравствено - лечилишног туризма 

 Близина других туристички центара 

- Квалитет и структура смештајних 

капацитета 

- Слаба изграђеност инфраструктуре 

- Недовољан број специјализованих 

кадрова 

- Недостатак професионално обликованих 

производа намењених иностраном 

тржишту и њихов пласман 

- Непостојање основне туристичке 

просторно - урбанистичке 

документације за велики број  

катастарских општина  

- Недовољно коришћење савремених 

информационих технологија у циљу 

промоције на домаћем и  иностраном 

тржишту 

- Доминација домаћих гостију 

- Лоша туристичка сигнализација 

- Одсуство више уређених 

бициклистичких и шетачких стаза 

- Законска регулатива и спорост у 

добијању дозвола 

 

Могућности Опасности 

 Раст тражње за еколошки чистим 

подручјима 

 Унапређење бањског, руралног,  

еколошког туризма 

 Инвестиције у побољшање друмске и 

железничке инфраструктуре  

 Оспособљавање аеродрома у Пониквама 

 Стандардизација и унапређење квалитета 

 Потенцијална девастација услед 

повећања броја туриста 

 Непланска градња 

 Депопулација и старење локалног 

становништва 

 Изостанак инвеститора за улагање у 

туристичку привреду  

 Глобална конкуренција у понуди 

                                                           
49 Стефановић В. (2010): „Туристички менаџмент – друго  измењено и допуњено издање “, Природно – 

математички факултет, Универзитет у Нишу, Ниш. 
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услуга 

 Побољшање продаганде и маргентиншке 

активности 

 Усаглашавање развоја са туристичком 

развојем Златибора, као већ афирмисаним 

центром 

 Развој и примена нових информационих 

технологија 

 Комерцијализација туристичког 

производа регије на домаћем и 

иностраном тржишту 

  Боља едукација свих учесника у туризму  

 Повезивање туризма са пољопривредом 

сличних туристичких производа 

 Слаба координација са суседним 

регијама 

 Недовољна сарадња између локалних и 

републичких нивоа власти 

 Недовољно улагање у маркетинг и 

промоцију на нивоу Србије 

 

 

 

8.5. Туристичко уређење простора 

  

Просторно планирање, као део система интегралног планирања, представља 

значајни предуслов за позиционирање туризма у простору. Посебно треба нагласити 

важност просторних планова, мултидисциплинарност и комплексност третирања простора 

конкретне територије, што чини основу дефинисања развојних циљева у руралним 

подручјима. Само просторно планирање у туризму дефинише позицију комерцијално 

атрактивних туристичких ресурса у простору и повезује природне и антропогене факторе. 

Ово је најважнији домет просторног плана и основ будућег развоја туризма. Просторним 

планом се приказује однос локација и локалитета у простору и њихове функције у 

туристичкој понуди.50 

Просторним и урбанистичким плановима се дефинишу режими заштите, уређења, 

изградње и коришћења простора.  

У планираном развоју и очувању села и становништва на овом планинском 

подручју, планина Златара има изузетну функцију ресурса на коме се могу производити 

бројне атрактивности које су претпоставка тржишног позиционирања руралног, 

еколошког и бројних других видова туризма. Интерес локалног становништва је заштита и 

очување третираног простора у садашњем, природном стању.  

                                                           
50 Јовичић Д. , Ивановић В. (2006): „Туризам и простор“, TON PLUS,Нови Београд.  
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Битно је истаћи да подручје планине Златар представља непоновљив ресурс и да је 

нужно штитити га у целости, уз оптимално коришћење кроз облике одрживог туризма. То 

изискује уређење простора за обављање туристичких и рекреативних активности. 

Изградњу треба усмерити на руралне зоне у окружењу, ван заштићених предела и то под 

строгом регулативом. Такав развој имаће ефекте у подизању стандарда живота на селу, 

али подстаћи ће се пољопривредна производња ( најпре сточарство и воћарство). Општине 

би требало да прате актуелну регулативу и да обуставе даљу градњу викенд кућа, не тако 

бројну, али свакако претњу за даљу сатурацију простора. 

Правила изградње и уређење туристичких центара и туристичких насеља на делу 

Златара који припада површини Специјалног резервата природе „Увац“ су :  

 - да на изграђеном земљишту туристичког центра и туристичког насеља приоритет има 

реконструкција већ постојећих кућа са окућницом и пратећим објектима (вајати, млекаре, 

кошеви и др.)  

- да приликом уређења предност има изградња нових објеката у функцији туризма на 

темељима напуштених објеката 

- да се у оквиру постојеће окућнице дозвољава изградња нових објеката у функцији 

сеоског туризма (вајата са засебним улазом и гостинске куће) 

 -да се примењује традиционалан архитектонски стил за реконструкцију постојећег и 

изградњу новог објекта. 51 

 

8.5.1. Потенцијални извори деградације и њихова санација  

 

Под деградацијом простора се подразумева свако нарушавање квалитета 

природних ресурса или њихово уништавање. Извори деградације простора су многобројни 

а могу се свртати у две групе:  

 природне појаве, у виду неконтролисаних догађаја 

 антропогени утицаји, као вид непожељних људских активности. 

                                                           
51 Влада Републике Србије (2010); „Уредба о утврђивању просторног плана подручја посебне намене  

Специјалног резервата природе „Увац““, Београд. 
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Елементарне непогоде, од којих су нарочито значајни пожари који  уништавају 

шуме и пашњаке и представљају еколошку катастрофу. У антропогене факторе 

деградације простора спадају оне људске активности које нарушавају природну средину. 

Ту спадају: загађење ваздуха, речних токова и водених акумулација, загађење земљишта 

ненаменским коришћењем, непланска градња, бука и др.52 

У самом планском поступку, неопходно је израдити катастар загађивача и 

установити одговарајуће превентивне или санационе мере. Евидентно је да изворну 

природу туристичког простора Златара могу сачувати и ревитализовати искључиво мере 

Владе Србије. У основне мере и заштите убрајају се и оптимално коришћење вода, 

противпожарна заштита, заштита од бујица, антиерозиона заштита, наводњавање и 

мелиорације пашњачких и других пољопривредних површина, спорт и рекреација на 

водама, порибљавање, производња рибе и развој спортског риболова и др.  

У оквиру заштите простора од деградације треба успоставити и оперативне мере, 

које ће бити у функцији очувања природне вредности планинског простора, као што су: 

третман отпадних вода, скупљање чврстог отпада, заштита од буке, заустављање дивље 

градње, успостављање пунктова и увођење еколошких такси и казне.  

Основни проблем на планини Златар са аспекта заштите животне средине 

представља депоновање чврстог отпада. У сеоским насељима је недовољно развијено 

управљање чврстим отпадом, у погледу прикупљања, третмана и одговарајућег 

депоновања. Рурална подручја нису обухваћена циклусом сакупљања отпада, нити је 

организовано привремено одлагање на уређеним локацијама, па су неконтролисане 

локалне нелегалне депоније и сметлишта формирани у готово свим селима, често у 

речним долинама, близу кућа и фарми. Овако неуређене депоније, основни су извор 

загађивања вода и земљишта, па се њима треба посветити посебна пажња у даљем 

периоду. 53 

 

                                                           
52 Љешевић М. (2002): „Рурална екологија – животна средина села и ненастањених простора“, Центар за 

животну средину, Географски факултет, Универзитет у Београду, Београд. 
53 Влада Републике Србије (2010); „Уредба о утврђивању просторног плана подручја посебне намене  

Специјалног резервата природе „Увац““, Београд 
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8.6. Могућност комбиновања еколошки одрживих облика туризма 

 

             Српски рурални простор је један од друштвено и природно најразноврснијих у 

Европи, па је зато управљање његовим развојем веома захтевно. Захваљујући бурној 

историји, али и пропустима у политици, он је данас економски и социјално разорен. 

Међутим, вредно природно и културно наслеђе које је и поред свих недаћа сачувано у 

савременим условима може представљати велики потенцијал за развој туризма. 

             Сеоски туризам се у Србији дефинише као туризам који посетиоцу нуди „рурално 

окружење” тако што му омогућава да на јединствен начин прикаже живот природе, 

културе и људи у руралним деловима. Посетилац ужива у аутентичним, оригиналним 

искуствима и враћању коренима или суштини руралног начина живота.  

             Понуда у руралном туризму не обухвата само видљиве карактеристике природе, 

архитектуре, народних умотворина, гастрономије већ и оне невидљиве као што су, на 

пример, традиционална гостољубивост, обичаји, култура односа с природом, култура 

комуникације, веровања и легенде локалног становништва  различитих  националности  и  

религија који су на конкретном простору развили специфичан начин живота. Управо тај  

доживљај јединствене мултидимензионалне мреже живота остварен кроз лични контакт с 

локалним становништвом чини рурални туризам јединственим.54 Сеоски туризам у нашој 

земљи је још увек у зачетку и још увек није препознатљив туристички производ. До сада 

је сеоски туризам подржан са више од 32.000 регистрованих и  нерегистрованих кревета у 

руралним подручјима, од којих је само 10.000 у сеоским   насељима. 55 

               Везе сеоског са екотуризмом су нераскидиве, преплићу се и зависе једна од друге. 

Ту се првенствено мисли на изградњу смештајних капацитета са начелима екотуризма, 

које сеоско домаћинство нуди као својеврсни доживљај туристима. Локална заједница, 

гостопримство и традиционална гастрономија, боравак у природи, нуди се као заједнички 

производ за екотуристе, који имају високе захтеве. Екотуристима су занимљиви добро 

очувани природни простори, који су у већи случајева рурални, са традиционалним кућама 

                                                           
54 Петровић П., Антевски М. (2005): „Савремене тенденције у туризму, хотелијерству и гастрономији 2005 - 

Сеоски туризам и органска производња хране“ стр. 44-46, Природно-математички факултет, Универзизет у 

Новом Саду, Нови Сад. 
55 Ђорђевић Милошевић С.,Миловановић Ј., (2012); Одрживи туризам у функцији руралног развоја, 

Факултет за примењену екологију Футура, Универзитет Сингидунум, Београд. 
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и малим бројем посетилаца, и основни циљ је строго придржавање еколошких захтева 

природне средине.  

             Далеко од великих градских центара, Златар је током векова препуштен сам свом 

развоју. И поред тенденције пражњења села у нашој земљи, људи овог краја остају верни 

златној планини. Када се говори о сеоским домаћинствима, траба навести податак да 

велики број становника се и даље бави пољопривредом и сточарство (млечно 

говедарство), а временом заживеће и туризам. Увидевши економски значај туризма, многе 

породице, у своју свакодневницу увели су новине. Многа домаћинства данас, поред своје 

основне фукције, нуде смештај туристима. Поред самог смештаја у традиционалним 

кућама и брвнарама, они могу понудити традиционалну гастрономију и гостопримство, 

боравак у природи, али и учешће заинтересованих на радове у пољу. Предност доласка је 

близина Увца, јер сви гости одлазе на незаобилазно крстарење по менадрима реке.  

 Домаћа радиност представља низ активности које појединац, или цела заједница 

спроводе у руралним подручјима. Основни циљ је израда нових или дорада већ постојећих 

предмета код којих преовлађује ручни рад, имају своје естетско обележје и везује се за 

одређено географско подручје.  

Слика бр.58. – Презентација традиционалних обичаја 

 
Извор: www.etnopoint.rs 

 У производе домаће радиности спадају стари, у неким областима већ и изумрли 

занати, и првенствено су их стварале жене у зимским месецима, а као најважније међу 
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њима издвајају се: вез разних текстилних производа, израда производа дрвне домаће 

галантерије -  вретена, преслице, оклагије, израда народних ношњи, израда предмета са 

народним везом, израда сувенира, плетење, ткање... 

Очување етнографских карактеристика и предмета Златарског и Златиборског краја 

је од велике важности за развој ове врсте туристичких кретања. Данас, људи из целе 

Србије и околних земаља посећују ове крајеве, њима занимљиве због ових обележја. 

Народна ношња и фолклор имају дугу традицију, и сви мештани се труде да тај дар 

природе и очувају. Најстарију варијанту народне ношње Златиборског простора 

представља варијанта карактеристична за динарски тип ношње. Затим следе варијанте 

настале под утицајем шумадијске ношње и у измењеним условима живота током и између 

великих ратова. Најбоља презентација живота предака се налази у Музеју на отвореном 

„Старо село“ у Сирогојну, удаљеном од центра Златара око 60 km. 

 Слика бр. 59. – Музеј на отвореном „Старо село“ у Сирогојну  

 

Извор: www.sirogojno.rs 

 

9. Пројекције будућег развоја 

 

 

По најновијој стратегији и правцима развоја међународног туризма, предност у 

развоју имаће незагађена природна средина, неистражена или слабо позната етнографска и 

историјска наслеђа и различити рекреативно - здравствени програми. 

Због повољне климе, великог богатства хидролошким ресурсима и 

биодиверзитетом, али и препознатљивом гостопримству, планина Златар изузетно је 

погодна за развој различитих облика туризма. Преко развијеног туризма и његових 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B4%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%9B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B4%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%9B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%BE%D1%88%D1%9A%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%9A%D0%B5&action=edit&redlink=1
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специфичних облика  ова област може остварити веће економске и социјалне ефекте. 

Развоја туризма се треба планирати у складу са низом комплементарних делатности, које 

преко инвестиција и активне заштите планинског подручја доводе  до повећања прихода 

од развоја туризма.  Будући развој треба планирати са циљем заштите локалних интереса, 

побољшавања услова живота и рада, и активном укључивањем локалног становништва у 

туристичку понуду. 

 Суштина развоја екотуризма, као специфичног облика одрживог туризма јесте у 

томе да се очува висок ниво квалитета околине. Позитиван утисак који туристи понесу са 

собом, представља гаранцију да ће се вратити и у будуће и да ће своја искуства поделити 

са пријатељима, што представља најбољу рекламу за дестинацију. 

За предвиђање очекиваног туристичког промета и развоја туризма на подручју 

Златара не постоје одговарајући поуздани индикатори. Ово пре свега због тога што је у 

2006. години Златар располагао са свега око 800 лежаја у којима је реализовано око 24.000 

ноћења. Учешће страних туриста било је занемарљиво,а по подацима званичне статистике 

реализовано је свега 740 ноћења ових туриста.  

Планиране инвестиционе активности, посебно се огледају у изградњу нових 

смештајних капацитета. Предвиђена је изградња 5.000 лежаја у основним и 

комплементарним смештајним капацитетима са посебним нагласком на период од 2010. 

године, што је само делимично испуњено.  

Имајући у виду доласке и боравке туриста на планини Златар, као и очекивану 

значајнију потрошњу туриста који ће боравити на суседном Златибору и користити у току 

дана квалитетне ресурсе планине Златар, посебно везано за водене површине, процењује 

се да би годишња потрошња могла износити око 10 милиона евра. 

Уз овакве резултате туризам ће повећати своје учешће у укупном привредном 

развоју општина Сјеница и Нова Варош. Ако се овоме дода и чињеница да су у питању 

општине које још увек заостају за просечним нивоом развоја значи да ће будући развој 

туризма представљати значајан фактор равномернијег регионалног развоја привреде 

Србије. Позитивни ефекти одразиће се и на демографски развој, посебно у оним насељима 

где се дуже запажа смањење броја становника и домаћинстава. Чињеница је да овако 

предвиђени развој ствара услове за отварање око 6.000 нових радних места у свим 

делатностима (директна и индиректна запосленост), од чега би се 2/3 реализовало на 
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Златибору и 1/3 на Златару. Битно би се побољшала квалификациона структура 

запослених јер је реално очекивати да се од новозапослених најмање 15% односи на оне са 

вишом и високом школском спремом.56 

Приликом предвиђања будуће тражње, потребно дефинисати идеалног госта 

дестинације и колико тај идеалан гост кореспондира са традиционалним циљним групама.  

Идеалан гост туристичке регије Западне Србије, па и самог Златара: 

 „Мушкарац 

 Старост између 30–40 година 

 Виша школа или факултет 

 Породичан човек са децом млађом од 6 година 

 Дошао је аутомобилом 

 Углавном долази око празника, боравак се креће између 7 и 10 дана 

 Ужива у шетњи, физичким активностима, излетима и скијању 

 Бави се спортом 

 Воли домаћу кухињу“57 

 
У будућности треба посветити више посветити пажње овоме проблему. Боравак и 

садржај у туристичкој дестинацији треба примерити овом типу тражње, што ће имати и 

веће економске ефекте, не само по локалну заједницу, већ и на националном нивоу. 

Повећање броја туриста у конкретној туристичкој дестинацији, директно утиче и на 

остале привредне делатност, првенствено преко повећања производње и потрошње 

различитих производа. Саобраћај, угоститељство и трговина су делатности које би имале 

највеће економске ефекте са повећањем туристичке тражње. 

Све горе наведено, чини основу за планирање мотивских кретања на планини 

Златар. Треба тежити оптималном развоју туризма, оптималном искоришћавању 

природних и антропогених ресурса које Златар поседује. Ако се то одржи, Златар може 

изаћи из сенке, и заузети своје место на туристичком тржишту, које му свакако припада. 

 
                                                           
56 Група аутора (2007):„Пословни мастер план туристичке дестинације Златибор- Златар“, Факулет за 

туристички и хотелијерски менаџмент; Универзитет Сингидунум,Београд. 
57 Група аутора (2013): „Стратешки и оперативни план маркетинг план туризма дестинације Златибор - 

Златар“, Ужице. 
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9.1. Сегменти туристичке тражње 

 

Познавање туристичке тражње за овим природним добром, је основа за будући 

развој. За сада, Златар као туристичка дестинација још увек није нашла своје место на 

иностраном тржишту, па зато у овим областима преовладавају домаћи туристи. То се 

може објаснити недовољном туристичком пропагандом, лошим маркетингом и 

изостављање одлука и не преузимања мера одређених државних и локалних органа у циљу 

поспешивања. Током летње сезоне у 2007. години, у оквиру стварања мастер плана, 

спроведена је анкета на узорку од 99 испитаника. Сви испитаници су били домаћи 

туристи, а утврђено је следеће: 

– „већина домаћих туриста долази ради одмора и рекреације (35%) и лечења (31%), 

– преовладавају релативно старији гости (40-50 и преко 50 година) 

– нешто је више мушкараца (53%) у односу на број жена 

– највећи број туриста долази из великих урбаних средина (Београд, Нови Сад) 

– највећи број анкетираних туриста смештен је у хотелским објектима  (83,8%), а затим у 

апартманима (17,1%) 

– већи број гостију је дошао у оквиру организованог путовања (преко 60%) 

– доминирају туристи који су редовни гости или Златар посећују више пута, што је знак да 

је лојалност битна особина домаћих туриста, 

– ранији боравак (25,2%) и препоруке родбине и пријатеља (28,3%) су најважнији извор 

информација при доношењу одлуке о избору смештаја и осталих услуга, 

– већина гостију користи аутомобил, односно аутобус (по 47%) као средство доласка на 

Златару.“58 

Просечна дужина боравка домаћих туриста на Златару је значајно осцилирала у 

прошлом периоду, у 2003. години износила је 10 дана, а 2006. године само 2,5 дана. У 

2005. години забележено је 14.958 посетилаца који су остварили 74.010 ноћења, односно 

боравили просечно 4,9 дана. У 2006. години, на Златару је евидентирано 9.015 долазака и 

23.412 ноћења домаћих туриста. Рехабилитациони центар „Златар“, хотели „Панорама“ и 

                                                           
58 Група аутора (2007):„Пословни мастер план туристичке дестинације Златибор- Златар“, Факулет за 

туристички и хотелијерски менаџмент; Универзитет Сингидунум,Београд. 
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„Језеро“ са укупно нешто преко 600 лежаја – уз око 110 регистрованих лежаја у сеоским 

домаћинствима бележе највећи промет (укупно око 800 кревета). Промет се највећим 

делом везује за домаће госте. 

Зимски одмор је углавном други одмор у години и траје 7 дана. Главни мотив 

доласка је активни одмор уз скијање и друге активности на снегу, секундарни мотив је 

забава и гастрономија. 

Сегмент иностраних туриста манифестује се кратким боравцима што указује да се 

првенствено ради о транзитним путницима и врло малом обиму ноћења. 
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Закључак 

 

 

 
Екотуризам у Србији је релативно млада појава, што се може објаснити деловањем 

низа разлога, субјективне и објективне природе. Велики напори за развој екотуризма или 

одрживог туризма у Србији могу се оценити позитивним, имајућу у виду да је у питању 

облик промета који све више намеће начела правилног развоја.   

Досадашње излагање у овом раду показало је сложеност потенцијала и мотивских 

кретања, као и тежњу да јединствени туристички производ Златара постане једна од 

најзначајнијих компоненти интегрисаног туристичког производа Србије.  

У позиционирању туристичког производа неопходна је сарадња свих објеката који 

учествују у стварању туристичког производа. Као инспирација за налажење сопствених 

модела могу послижити искуства успешних туристичких фирми из развијених земаља и 

земаља у окружењу. Бенчмарк анализа изискује правилан одабир конкурентског сета 

дестинације. У Мастер плану туристичке дестинације Златибор – Златар, који чини 

основну литературу за овај рад, као потенцијалне конкурентске дестинације издвајају се: 

Interlaken (Швајцарска), Sinaia (Румунија), Банско (Бугарска), Vиoke Tatry (Словачка), 

Блед (Словенија) и Закопане (Пољска).  

Златарски крај представља једно од најзначајнијих планинских подручја  Србије, 

које располаже значајним туристичким потенцијалима, како природним, тако и 

антропогеним, који до сада нису били у потпуности искоришћени. Овај простор, уз све 

атрибуте високог степена актрактивности природног окружења, има шансу да привуче 

значајне групације, не само националне већ и међународне, заинтересоване за еко-етно, 

рурални, ловни, рекреативни и авантурстички туризам.  

Треба напоменути да је екотуризам у овој регији је тек у иницијалној фази развоја, 

да се још није у потпуности развио. Туристички производ Златара се заснива и на 

разноврсним природним туристичким ресурсима, очуваном животном средином и богатом 

културно - историјском баштином, а и на гостољубивом и срдачном локалном 
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становништву. За развој екотуризма од великог значаја је и заштита већ постојећих 

културно - историјских целина, споменика културе, археолошких налазита, итд.  

Развој контролисаног туризма на планини Златар може послужити као добар пример јачег 

укључења локалног становнишвта у туристичке токове. Смештај и боравак у локалним 

селима, у традиционалним објектима и у очуваној изворној средини, нуди велики број 

домаћинстава, са сталном тенденицијом раста. 
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Нина Гаврић је рођена у Нишу, 3.09.1992. године. Основну школу „Добрила Стамболић“ 

завршила је у Сврљигу, а средњу Угоститељско-туристичку школу, смер туристички 

техничар, похађала је у Нишу и завршила је 2011. године са одличним успехом. Исте 

године уписала је основне академске студије на Природно–математичком факултету у 

Нишу. Основне академске студије завршила је у року 2014. године, са просечном оценом 

9,00. Школовање наставља на мастер академским студијама на Департману за географију, 

смер туризам, и завршава их је у року, са просечном оценом 9,80 без одбрањеног мастер 

рада. 
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