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Увод 

 

 

Нови облици туризма постају све популарнији данас у свету. Једна од значајно 

растућих форми туристичког кретања је и туризам заснован на здрављу и велнес туризму. 

Концепт велнеса обједињује физичку активност, релаксацију ума и стимулацију интелекта 

са циљем повећања благостања кроз равнотежу тела, ума и духа. Модеран начин живота и 

здравствени трендови скрећу пажњу на то како велнес може да побољша живот и смањи 

друштвене трошкове који се издвајају за здравство. Бројне студије из превентивне и 

спортске медицине су показале да су значајни здравствени бенефити повезани са физичком 

активношћу у природи.  

Пешачке туре су прикладна активност у концепту велнес туризма која је одавно 

стратешки развијена као рекреативна и туристичка активност у многим европским земљама. 

Она доприноси атрактивности руралних предела, њиховом одрживом развоју, као и 

очувању њиховог природног и културног наслеђа. Пешачке туре не захтевају посебну 

опрему, нити посебну припрему. Мотиви за учествовање у њима су различити: дружење, 

здрав начин живота, емоционална релаксација, поправљање кондиције, рекреација, 

истраживање, фотографисање, љубав према природи и бројни други. 

У раду се анализирају мотиви учесника пешачких тура, као и потенцијалне 

дестинације за организовање пешачких тура у руралним просторима Србије. Неки од 

циљева рада су и да се да допринос за формирање туристичког производа који се заснива 

на пешачењу у природи, и да се установи како рурална подручја могу да развију те 

производе на бази сопствених ресурса. 
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Нови трендови у туризму: велнес туризам 

 

 

Туристички трендови показују промену у понашању туриста којима је од све веће 

важности доживљај уместо некадашњих приоритета као што су посета и одмор. Другим 

речима, модеран туриста постаје све знатижељнији, мобилнији и активнији, од некадашњег 

„објекта“ постаје „субјекат“ у туристичким кретањима (Група аутора, 2013). Да би биле 

успешне туристичке дестинације морају данас понудити разнолике и нове туристичке 

производе. У данашње време све је популарнији здравствени и велнес туризам (Rodrigues и 

сарадници, 2010). 

Као термин, велнес је ушао у свакодневну примену и коришћење уз претпоставку да 

сви знају шта тај термин заправо значи. Међутим, чињеница је да велнес као концепт 

представља проблем за велики број аутора, који још увек нису успели да усагласе 

јединствену дефиницију велнес туризма. Стога, пре него што приступимо дефинисању 

велнес туризма, било би корисно да боље разумемо шта сам термин велнес значи. 

Још у античким временима коришћена су купатила и терме као места одмора, 

опоравка и опуштања, али се још увек није говорило о велнесу. У Oxford English Dictionary 

из 1654. године могу се наћи први корени речи „wellness”. Тамо се користи реч „wailnesse” 

да би се описало добро здравствено стање или добро здравље. Појам велнес, како га данас 

знамо, има дугу историју настајања. Једну од најстаријих дефиниција велнеса дао је Herbert 

Dunn – амерички лекар који је као био-статистичар приметио да што је животни век 

пацијента дужи, утолико животни стил постаје значајнији фактор ризика по здравље 

пацијента у поређењу са многим заразним болестима. У складу са тим, Dunn (1959) 

дефинише велнес као стање здравља које се састоји од свеобухватног осећаја добробити, 

притом сагледавајући појединца кроз тело, свест и дух. Развио је велнес модел, који треба 

појединцу да омогући да у највећој могућој мери искористи његов потенцијал и тиме 

постигне стање које је означио као „висок ниво велнеса”. Код овог модела суштинску улогу 

играју тело, дух, свест и окружење.  

Касније је ову идеју Dunn-a преузео Ardell (1977) који сугерише да велнес 

представља стање здравља које је засновано на успостављању хармоније тела, свести и духа 
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са само-одговорношћу, физичком активношћу, здравом дијетом, релаксацијом, менталном 

активношћу и социјалним контактима као фундаменталним елементима. 

Једну од новијих дефиниција дају Myers, Sweeney и Witmer (2000). Они дефинишу 

велнес из перспективе менталног здравља у којој посматрају велнес као начин живота 

окренут ка оптималном здрављу и добробити, где су тело, свест и дух интегрисани на такав 

начин да појединцу омогућавају садржајнији живот у оквиру људске и природне заједнице. 

Renger и остали (2000), деле сличну перспективу и сматрају да велнес значи 

остваривање баланса између емоционалне, духовне, физичке, социјалне и интелектуалне 

димензије окружења, и достизање „оптималног здравља” према нечијим животним 

околностима. 

Voigt (2009) указује на следеће елементе који се често јављају у велнес литератури и 

поред значајних разлика које се могу наћи у начину дефинисања самог термина:  

1) Велнес као алтернатива разумевању здравља које је по природи позитивно. 

Термин велнес се односи на алтернативно разумевање традиционог модела здравља. У 

традиционалном моделу, здравље је једноставно представљено као одсуство болести. 

Овакво схватање је у великој мери било критиковано, јер не узима у обзир појединца као 

целину и пренаглашава улогу болести, уместо да се усмери на позитивне аспекте 

свакодневног људског функционисања. Док се код традиционалног приступа поставља 

питање „шта је узрок људској болести?“, нова велнес парадигма се доминантно фокусира 

на питање „шта људи чине да остану здрави?“ или „како људи могу постати здравији?“ 

2) Велнес као мулти-димензионални холистички концепт. У велнес парадигми, 

здравље се види као мулти-димензионални, свеобухватни концепт у којој су ум, тело и дух 

интегрисани. У смислу бриге о здрављу, ово значи да је фокус на целој особи, а не само на 

симптомима или болестима. 

3) Велнес као концепт равнотеже и хармоније. Постоји консензус да су све димензије 

велнеса међусобно повезане и да утичу једна на другу. На пример, уколико смо под 

психолошким притиском, обично се и разболимо. Циљ велнеса је да константно настоји да 

успостави равнотежу између различитих велнес димензија, као и висок степен велнеса у 

свакој димензији. Међутим, требало би увек имати у виду да идеал савршеног баланса 

можда никада не може бити постигнут. 
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4) Велнес као субјективан, релативан и перцепцијски концепт. Велнес се разликује 

од традиционалног модела здравља по томе да особе без икаквих физичких симптома или 

проблема и даље могу бити лоше. Штавише, појединци које можемо сматрати болесним по 

медицинским критеријумима, могу себе доживети као да су добро. Услед тога, велнес је 

концепт који је субјективан, релативан и зависи од перцепције појединца. 

5) Централна улога сопствене одговорости како би се доживео велнес. Акценат на 

само-актуелизацију, развој и равнотежу свих велнес димензија указује на проактивну, 

индивидуалну посвећеност да се стреми ка велнесу и добробити уопште. Заправо, елеменат 

индивидуалне акције и избор и одговорност према сопственој добробити  уочљив је у 

највећем броју велнес дефиниција.  

Велнес је нешто за чим се мора активно трагати. Сваки појединац има могућност да 

донесе одлуке које потенцијално утичу на његово здравље. Светска здравствена 

организација (WHO) дефинисала је здравље као "стање потпуног физичког, менталног и 

социјалног благостања, а не само одсуство болести и онеспособљености" (WHO, 1946). Из 

тога произилази да је незаобилазна компонента човековог здравља и оздрављења што 

чешћи боравак у природи. Она једноставно има нижи темпо живота и самим боравком у 

природи и ваш темпо ће аутоматски бити спорији. Смањени животни стрес неће бити једина 

предност боравка у природи. Истраживања су показала да боравак у природи одлично утиче 

на целокупан организам: 

● ублажава симптоме депресије,  

● ментално нас подмлађује, 

● чини да будемо мање импулсивни и помаже да имамо више самоконтроле, 

● смањује ризик од настанка менталних болести, 

● побољшава концентрацију и памћење, 

● повећава физичку и менталну енергију, 

● заједнички боравак у природи јача повезаност међу пријатељима и члановима 

породице, 

● контакт са природом доводи до мање криминала,  

● провођење времена напољу помаже нам да старимо достојанствено,  

● јача имунолошки систем, 

● повећава ниво витамина D у телу, а најбољи извор витамина D је сунце. 
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Основна активност при боравку у природи је пешачење. Оно умањује ризик од добијања 

готово свих савремених болести (www.dzgradiska.com). С обзиром на то да природа 

позитивно утиче на здравље човека и да је тренд на тржишту и велнес туризам, пешачење 

се све више промовише као велнес активност. 

 

 

Пешачке туре као велнес активност 

 

 

Филип Бусемер (Filip Bussemer) из Баден-Бадена је крајем XIX века отворио оно што 

је, вероватно, први туристички информативни центар у Црној шуми, у близини своје 

галантеријске радње. Сматра се да је он први промовисао пешачење као туристичко-

рекреативну активност. Објављивање планинарских мапа и бројних планинарских водича 

за Шварцвалдверајн (Schwarzwaldverein), од 1864. године, убрзо му је  постало важније од 

каријере коју је претходно одабрао. Шварцвалдверајн је удружење које се брине о природи 

у Црној шуми и претежно је одговорно за означавање планинарских стаза у истој 

(www.blackforest-tourism.com). 

Светска здравствена организација препоручује здравим особама 150 минута физичке 

активности умереног интензитета или 75 минута физичке активности високог интензитета 

недељно. За боље резултате по здравље, препоручује се да се здравим особама активности 

умереног интензитета повећају на 300 минута или активности високог интензитета на 150 

минута недељно (www.pesacenje.rs). 

Пешачење у природи обликује тело и активира хормоне среће, посебно ако укључује 

нераван терен с узбрдицама и низбрдицама (www.lepotaizdravlje.rs). Ходање по неравном 

терену има добар утицај на основне мишиће трупа, што је за добро држање и здрава леђа 

(www.opusteno.rs). 

Хајкинг (hiking) је енглески термин за пешачење у природи који је постао 

општеприхваћен у свету, па и у Србији. Хајкинг је аеробна активност и као таква доноси 

додатни кисеоник, гориво, свим деловима тела. (www.outdoor.rs) Дужим шетњама се 

обезбеђује бољи рад плућа, побољшава се и продубљује дисање, те се многи симптоми 

https://www.dzgradiska.com/2017/06/07/uticaj-prirode-na-zdravlje-covjeka/
https://www.blackforest-tourism.com/discovery/hiking
https://www.tarasportrafting.com/sr/hiking-i-trekking
http://pesacenje.rs/sta-je-pesacenje/pesacenje-i-zdravlje/
https://www.lepotaizdravlje.rs/zdravlje/razlozi-zbog-kojih-je-hajking-idealna-fizicka-aktivnost/
https://www.tarasportrafting.com/sr/hiking-i-trekking
https://opusteno.rs/zdrav-zivot-f28/sta-treba-da-znate-o-hajkingu-t32954.html
http://www.teleporter.rs/sr/aktuelno/1235/Pored-uzivanja-treba-misliti-i-na-zdravlje--od-setnje-do-hajkinga
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повезани са болестима плућа знатно умањују или чак и потпуно нестају. (www.teleporter.rs) 

Такође, смањује се ризик од срчаних обољења, хипертензије и сл. (www.opusteno.rs). 

Хајкинг помаже превенцији и контроли дијабетеса тако што се глукоза из крви искористи 

за енергију коју мишићи користе за кретање (www.outdoor.rs). 

Редовно пешачење у природи помаже очување јачине костију и спречава губитак 

коштане масе. Око 150 минута шетње у природи недељно одржаће зглобове флексибилним, 

a само 10 минута боравка на сунцу обезбеђује потребну дневну дозу витамина D, који је 

неопходан да кости и мишићи остану максимално функционални (www.outdoor.rs). Кад се 

ради о смањењу вишка килограма и сагоревању калорија, хајкинг даје веома импресивне 

резултате. Редовним бављењем хајкингом, развиће се и издржљивост, спретност и 

координација покрета (www.opusteno.rs). Пешачењем се може побољшати и вид, јер ходање 

помаже у борби против глаукома и снижава очни притисак (www.teleporter.rs). Наука је 

потврдила да је пешачење у природи одлично и за ментално здравље, јер смирује ум, 

смањује стрес и анксиозност, ублажава депресију, а може и да ојача концентрацију. Добро 

одрађен хајкинг делује позитивно и на самопоуздање (www.opusteno.rs). Редовна шетња у 

природи обезбеђује добар и окрепљујући сан. Хајкинг са организованим групама је одлична 

прилика за дружење и размену идеја и искустава (www.outdoor.rs). Лепо је представити 

хајкинг и деци, јер је то активност коју могу да практикују читавог живота. Много спортова 

има ограничење у смислу животне доби, али то није случај код хајкинга. Такође, улагања у 

хајкинг, у поређењу са другим спортским активностима су минимална (www.opusteno.rs). 

Због свега наведеног, пешачење и пешачке туре представљају пригодну активност у 

концепту велнес туризма. 

 

Дефинисање термина пешачење 

 

Упражњавање активног одмора, обнављање неопходне енергије (тзв. ,,пуњење 

батерија”), упознавање лепота нових предела, пун доживљај изазова и узбуђења великих 

висина, јачање издржљивости и воље и откривање снажних емоција је једна од дефиниција 

планинарења. Један од три најмасовнија вида планинарења, поред алпинизма и 

високогорства, је и класично планинарење, односно пешачење. Оно представља успоне на 

врхове висине до 2000 m, најчешће потпуно безопасне, не превише тешке за савладавање, 

http://www.teleporter.rs/sr/aktuelno/1235/Pored-uzivanja-treba-misliti-i-na-zdravlje--od-setnje-do-hajkinga
https://www.tarasportrafting.com/sr/hiking-i-trekking
https://opusteno.rs/zdrav-zivot-f28/sta-treba-da-znate-o-hajkingu-t32954.html
http://www.teleporter.rs/sr/aktuelno/1235/Pored-uzivanja-treba-misliti-i-na-zdravlje--od-setnje-do-hajkinga
http://www.teleporter.rs/sr/aktuelno/1235/Pored-uzivanja-treba-misliti-i-na-zdravlje--od-setnje-do-hajkinga
https://www.tarasportrafting.com/sr/hiking-i-trekking
https://opusteno.rs/zdrav-zivot-f28/sta-treba-da-znate-o-hajkingu-t32954.html
http://www.teleporter.rs/sr/aktuelno/1235/Pored-uzivanja-treba-misliti-i-na-zdravlje--od-setnje-do-hajkinga
https://www.tarasportrafting.com/sr/hiking-i-trekking
https://opusteno.rs/zdrav-zivot-f28/sta-treba-da-znate-o-hajkingu-t32954.html
http://www.teleporter.rs/sr/aktuelno/1235/Pored-uzivanja-treba-misliti-i-na-zdravlje--od-setnje-do-hajkinga
https://www.tarasportrafting.com/sr/hiking-i-trekking
https://opusteno.rs/zdrav-zivot-f28/sta-treba-da-znate-o-hajkingu-t32954.html
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који се углавном (али не баш увек) одвијају стазама кроз шуме и пашњаке 

(www.kablar.org.rs).  

Пешачење је, по обичају, само себи циљ и може, али не мора, да води ка врху 

планине (www.perpetuum-m.blogspot.com). Оно је посебан избор, посебна одлука и 

филозофија испуњавања животног програма сваког човека који жели да пешачећи, тј. 

крећући се успорено, насупрот данашњем брзом времену и брзом транспорту, упознаје 

различите крајеве и људе, испуњавајући мисију ходољубља, пријатељства, поштовања и 

чувања њиховог природног и створеног наслеђа. При томе, они који су одабрали пешачење 

као део животног програма обогаћују себе у вишезначном образовном, културном, 

физичком и, пре свега, хуманом смислу (www.pesacenje.rs). 

На сајту Планинарског савеза Србије пише да је пешачење спортска, рекреативна, 

нетакмичарска дисциплина која подразумева ходање по безбедним стазама и путевима у 

природи и излетиштима. Пешачење траје дуже од 2 часа и потребно је планирање овакве 

активности (www.pss.rs). Како бисмо разликовали било какав вид пешачења (шетњу градом, 

одлазак на посао и др.) од организованог, групног, рекреативно-туристичког пешачења у 

природи, користимо термин пешачке туре. 

За разлику од српског, енглески језик разликује више врста пешачења, од којих се 

најчешће помињу хајкинг, трекинг и бекпекинг (www.perpetuum-m.blogspot.com), али и 

бушвокинг, рамблинг, трампинг итд. Који ће се термин користити, зависи и од тога у којој 

се земљи реализује пешачење.  

Термин трампинг (tramping) је јединствен на Новом Зеланду. Односи се на напорно 

ноћно пешачење кроз новозеландско жбуње, мада се термин може користити и за напорне 

туре преко дана. За Американце и Енглезе пешачење у природи је кроскантри (cross-

country). У Аустралији се та иста активност назива бушвокинг (bushwalking), a код старијих 

генерација у Уједињеном краљевству рамблинг (rambling). 

Данас постоји и „dog hiking”, тј. пешачење са псом, „nordic walking”, уз помоћ 

штапова, „bushwhacking” (америчка авантуристичка шетња – „пронађи свој пут”) 

(www.mojaplaneta.net). 

Да ли су сви ови термини, заправо, иста ствар или се односе на различите 

активности? Одговор је да заиста има много сличности, али да ипак постоје и разлике.  

http://www.kablar.org.rs/images/stories/pdf/PRE_ODLASKA_U_PLANINU.pdf
https://perpetuum-m.blogspot.com/2014/03/rec-dve-o-pesacenju.html
http://pesacenje.rs/sta-je-pesacenje/
https://pss.rs/aktivnosti-pss/sportsko-planinarske-aktivnosti/pesacenje/
https://perpetuum-m.blogspot.com/2014/03/rec-dve-o-pesacenju.html
http://www.mojaplaneta.net/hajker_treker_ili_planinar/
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Слика 1. Типичан призор у току рамблинга у Уједињеном краљевству 

(Извор: www.ultimategearlists.com) 

 

Хајкинг 

 

Хајкинг је, као што смо већ поменули, енглески назив за пешачење по природи и он 

је универзално прихваћен код нас, посебно као термин у туризму за одређени вид понуде 

(www.travelmagazine.rs). Према америчком речнику, хајкинг подразумева дуже пешачење 

ради вежбања и задовољства.  

Према ауторима сајта Авантуристичког клуба Србије, хајкинг је израз за дуго, 

енергично ходање, обично по пешачким и сеоским стазама. Он некада подразумева и 

склањање жбуња како би се дошло до циља. Ово се посебно односи на тешко ходање кроз 

густе шуме, где морамо склањати растиње како бисмо прогресивно напредовали. У 

екстремним условима се користи и мачета како би се очистио пут (www.adventureclub.rs). 

https://www.ultimategearlists.com/advice/hiking-vs-trekking-vs-backpacking
http://www.travelmagazine.rs/da-li-znate-sta-je-to-hajking/
http://www.adventureclub.rs/hiking.html
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На сајту Моја планета, хајкинг се дефинише као активност која се састоји од ходања у 

природним срединама, често планинарским стазама (www.mojaplaneta.net). 

Уредници сајта Истражи Србију објашњавају да је хајкинг форма пешачења са 

специфичном сврхом истраживања и уживања у природним лепотама (www.explore-

serbia.rs). Још једна од дефиниција хајкинга је да он, као идеалан вид рекреације или 

рекреативна активност, подразумева ходање утврђеним стазама различитих дужина. Може 

трајати један или више дана, а циљ хајкинга је прећи пут од једног места до другог ради 

разгледања природних лепота и предела, истраживања, развијања и побољшања кондиције, 

јачања тела и мишића, из верских разлога, ходочашћа и многих других (www.alticlub.org.rs). 

Хајкинг могу бити рекреативне шетње без већих амбиција, излети, обилазак 

занимљивих места, брање лековитог биља, уживање у нетакнутој природи, дружење или, 

пак, изазови савладавања виших и највиших планинских врхова, што опет захтева одређену 

физичку кондицију, вештину, опрему и познавање основних планинарских правила 

(www.kablar.org.rs). 

Постоји дневни хајкинг (dayhiking) и ноћни хајкинг, односно камповање (overnight 

hiking), у који се прелази чим се започне постављање шатора. У оквиру дневног хајкинга, 

разликује се један краћи хајкинг, који обично траје неколико сати, од почетне дестинације 

до одредишта и натраг и дужи хајкинг, који траје читав дан или већи његов део 

(www.opusteno.rs). 

Дакле, може се закључити да је хајкинг свака шетња која може да траје од једног до, 

чак, неколико дана и подразумева боравак у природи (www.mojaplaneta.net). Отуда хајкинг 

постаје појам који обухвата разне врсте пешачења у природи. Све друге активности, а ту се 

мисли на трекинг, бекпекинг, тру-хајкинг, етапни хајкинг и остале, су, заправо, подврсте 

хајкинга (www.ultimategearlists.com). 

 

Трекинг 

 

Трекинг је дуже ходање утврђеним стазама у областима у којима средства превоза, 

генерално, нису доступна. Трекинг није планинарење, јер може да подразумева и више дана 

хода, па и авантуру, али не мора нужно да садржи и „планину”. Овај термин долази из 

јужноафричког дијалекта африканс - именице “трек”, што у слободном преводу значи „пут 

http://www.mojaplaneta.net/hajker_treker_ili_planinar/
http://www.mojaplaneta.net/hajker_treker_ili_planinar/
https://explore-serbia.rs/tour-category/hiking/
https://explore-serbia.rs/tour-category/hiking/
http://www.mojaplaneta.net/hajker_treker_ili_planinar/
http://alticlub.org.rs/treking/
http://www.kablar.org.rs/
http://www.mojaplaneta.net/hajker_treker_ili_planinar/
https://opusteno.rs/zdrav-zivot-f28/sta-treba-da-znate-o-hajkingu-t32954.html
http://www.mojaplaneta.net/hajker_treker_ili_planinar/
https://www.ultimategearlists.com/advice/hiking-vs-trekking-vs-backpacking
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под ноге”. Реч се преселила у енглески језик средином XIX века са значењем „дуго, 

мукотрпно путовање, углавном пешке” (www.mojaplaneta.net). 

Према сајту Стазе здравља, трекинг је вишедневни хајкинг, тј. пешачење по 

планинским и руралним пределима, а може да подразумева и ноћење у природи, обично у 

шатору, а могуће је користити напуштене појате или направити сопствени заклон од 

природних материјала. Трекинг се може комбиновати са другим активностима као што су 

истраживање пећина, кањона, слободно пењање и др (www.sites.google.com).  

Још једна од дефиниција трекинга је да се он односи на пешачење кроз удаљене 

дестинације које су, у већини случајева, тешко доступне и непознате туристи. Упркос 

многим изазовима, туристе ипак привлаче геодиверзитет и фасцинантни пејзажи, 

временски услови који се мењају или духовно преживљавање. Трекинг захтева добру 

физичку спремност и духовну дисциплину. Често се повезује само са планинама, али може 

се нагласити разликовање осам врсти трекинга: планински, пустињски, тропски, 

глацијални, поларни, речни, мочварни и вулкански. Трекинг је комбинација планинарења и 

шетачких активности у природи, руралном и неразвијеном подручју. Такође је познат и као 

пешачење ради задовољства. Трекинг, као рекреативна активност, углавном се обавља 

напољу, у природним, заштићеним подручјима, али и по тешким теренима, по хладном или 

топлом времену, што захтева специјализовану опрему, одећу и храну и подразумева 

конотације ризика и опасности (Canoglu, Balli, 2017). 

Слика 2. Трекинг тура у џунгли, у Лаосу, Азија 

(Извор: www.ultimategearlists.com) 

http://www.mojaplaneta.net/hajker_treker_ili_planinar/
http://www.mojaplaneta.net/hajker_treker_ili_planinar/
https://sites.google.com/site/stazezdravlja/
https://www.ultimategearlists.com/advice/hiking-vs-trekking-vs-backpacking
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Термин трекинг је највише распрострањен у Азији и односи се на дужа, вишедневна 

пешачења по Хималајима (нпр. у Непалу) или у џунглама на југоистоку (нпр. Борнео или 

Индонезија). Многи туроператори у овим регионима нуде трекинг туре које укључују 

додатне услуге, а то може бити: смештај у чајним кућицама или бунгаловима, водич или 

носач опреме (www.ultimategearlists.com). 

Данас готово свуда постоје трекерске стазе, а неке од најатрактивнијих налазе се у 

Италији, на обронцима планине Мармоладе, у Јулијским алпима у Словенији и у 

Словенском рају у Словачкој (www.mojaplaneta.net). У Србији постоји трекинг лига и то је 

планинарско такмичење у пешачењу које се одржава на обележеним планинарским стазама 

различите дужине и захтевности. Стазе су вредноване бројем бодова према тежини који се 

за учеснике сабирају из више такмичења у лиги на крају сезоне, када се одређују пласмани 

појединаца и клубова (www.pss.rs). 

 

Бекпекинг 

Слика 3. Већина опреме, потребне за бекпекинг 

(Извор: www.ultimategearlists.com) 

 

Бекпекинг је, као и трекинг, подврста хајкинга и односи се на дуга, напорна 

пешачења кроз природне пределе. Веома је популарна, рекреативна активност у многим 

https://www.ultimategearlists.com/advice/hiking-vs-trekking-vs-backpacking
http://www.mojaplaneta.net/hajker_treker_ili_planinar/
http://www.mojaplaneta.net/hajker_treker_ili_planinar/
https://pss.rs/aktivnosti-pss/sportsko-planinarske-aktivnosti/treking-liga/
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развијеним земљама. Људи широм света уживају у пешачењу у природи, обично по већ 

утврђеним стазама, мада се овај термин највише користи у Северној Америци.  

Док трекинг може укључивати носаче опреме или неке друге активности, дотле се 

ова активност зове бекпекинг управо због тога што подразумева ношење свега потребног за 

преживљавање и неопходне камперске опреме (шатор, одећа, вода, храна, уређаји за 

кување, врећа за спавање и још много тога) на својим леђима, у торби која се зове бекпек. 

Бекпекинг захтева добру физичку кондицију, пешачење од по неколико десетина 

километара и често је неопходно пењање по стрмим планинским странама 

(www.sites.google.com). Ове туре захтевају пешачење од најмање два дана, а могу трајати и 

до неколико месеци. У материјалима из Северне Америке може се пронаћи податак да 

постоје две подврсте бекпекинга, а то су тру-хајкинг (through-hiking) и етапни или секциони 

хајкинг (www.ultimategearlists.com). 

Слика 4. PCT (лево), CDT (средина), AT (десно) 

(Извор: www.greenbelly.co) 

 

Тру-хајкер је особа која успе да заврши бекпекинг туру, која захтева неколико 

месеци пешачења, континуирано у оквиру једне пешачке сезоне. Термин је највише 

распрострањен у Северној Америци, али се полако почиње употребљавати и у осталим 

деловима света (www.ultimategearlists.com). Најчешће се повезује са стазама које, заједно, 

чине стазу Трострука круна пешачења (The Triple Crown of Hiking). То су Апалачијска стаза 

(The Appalachian Trail - AT), стаза Пацифички грб (Pacific Crest Trail - PCT) и стаза 

http://www.mojaplaneta.net/hajker_treker_ili_planinar/
https://sites.google.com/site/stazezdravlja/
https://www.ultimategearlists.com/advice/hiking-vs-trekking-vs-backpacking
http://www.greenbelly.co/
https://www.ultimategearlists.com/advice/hiking-vs-trekking-vs-backpacking
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Континентална подела (Continental Divide Trail - CDT) у Сједињеним америчким државама. 

AT стаза је дуга 3500 km, PCT 4200 km и CDT око 5000 km, тако да мали број хајкера успе 

да заврши ову стазу (www.hillwalktours.com). ALDHA-West заједница (American Long 

Distance Hiking Association - West) је званично признала само 334 хајкера да су успела у 

томе. Први међу њима је Ерик Рибак (Eric Ryback), који је то успео почетком 1970-их 

(www.greenbelly.co).  

Пошто тру-хајкери прелазе веома велике раздаљине, носе лакше ранчеве од 

иновативних материјала и дизајна, са минималном количином опреме. Бака Гејтвуд 

(Gatewood, 1887-1973) је била легендарни тру-хајкер. Позната је по томе што је прешла 

2,168 km Апалачких путева са само једном малом врећом, коју је носила преко рамена. 

Ношење лакших ранчева је примећено само код тру-хајкера, а требало би да то постане 

навика свим бекпекерима. Мања тежина на леђима значи да ће пешачење, вероватно, бити 

и безбедније и угодније (www.ultimategearlists.com). 

Слика 5.  Бака Gatewood, легендарни тру-хајкер 

(Извор: www.ultimategearlists.com) 

 

Етапни или секциони хајкер је особа која завршава део по део стазе, а у међувремену 

обавља активности невезане за пешачење (враћа се кући),  или прелази само одређени део 

http://www.hillwalktours.com/
http://www.greenbelly.co/
https://www.ultimategearlists.com/advice/hiking-vs-trekking-vs-backpacking
http://www.ultimategearlists.com/
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једне дугачке стазе (www.ultimategearlists.com). Флип-флопинг (flip-flopping) је метода 

којом се започиње у одређеној тачки, можда у средини, а затим се касније враћа да се заврши 

део који је прескочен (www.hillwalktours.com).  

 

Разлика између хајкинга и трекинга  

 

Многи повезују и стављају у исти контекст хајкинг и трекинг иако нису у питању 

два иста појма и активности, што се може закључити из претходног излагања. Постоје 

велике сличности између њих, али постоје и разлике. Обе активности подразумевају: 

● пешачење, 

● истраживање природе, 

● физичку аткивност, 

● озбиљнији физички напор, 

● фантастичне природне крајолике. 

Као најзначајније разлике се могу узети следеће чињенице: 

● доступност и локација, 

● раздаљина која се прелази, 

● време трајања целе руте и 

● опрема  (www.tarasportrafting.com). 

Иако хајкинг може бити веома захтевна физичка активност, чињеница је да он, 

обично, подразумева добро познате руте кроз природу и путање које је неко већ прошао и 

означио. То, донекле, оправдава мишљење да је хајкинг „лакши“. Не на основу физичког 

напора, који је заиста велики када су неке руте у питању, већ због тога што су хајкинг руте 

лакше доступне, било којом врстом транспорта. Рекло би се да је управо та доступност 

пресудна када се доноси одлука о томе да ли ће се поћи на хајкинг излет у природи или не. 

Можда би израз „сигурнији“ био прејак када се пореде хајкинг и трекинг, али само сазнање 

да се лако може вратити и очекивати помоћ у случају потребе, пошто се пешачи уз или 

барем близу саобраћајница и фреквентних путева, може пружити неку врсту осећаја 

сигурности. Хајкинг се обично упражњава у прелепим природним срединама са таквим 

крајолицима који одузимају дах и окружењем које обично чине фасцинантна брда, горе и 

долине. Са друге стране, трекинг, који се такође састоји од захтевних рута, је претежно 

https://www.ultimategearlists.com/advice/hiking-vs-trekking-vs-backpacking
http://www.hillwalktours.com/
https://www.tarasportrafting.com/sr/blog/koja-je-razlika-izmedu-hiking-i-trekking
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лоциран у планинским пределима. Широм света трекинг туре се сматрају грубљим начином 

шетања и захтевнијим у погледу услова у којима се одлази на пешачење, у најмању руку 

због тога што не мора подразумевати прелепе крајолике који су приступачни и уређени 

сами по себи. Као такав, у неким деловима света се чак сматра и основном потребом, пошто 

одређене културе и народи морају наћи свој „пут до спаса“ управо на овакав начин 

(www.tarasportrafting.com). 

 

 

Најпознатије пешачке туре у свету 

 

 

У великом броју држава света већ деценијама постоје организована удружења која 

своје активности и интересовања спроводе пешачећи (www.pesacenje.rs). Шпанија има 

најпознатију пешачку туру на свету. Пут за Сантјаго (Camino de Santiago) је вишедневно 

ходочашће до града Сантјаго де Компостела, главног града Галиције. Тамо се налазе мошти 

светог апостола Јакова. Хришћански ходочасници из целе Европе одлазе пешице на пут 

који почиње у Пиринејима и води преко Баскије, Старе Кастиље и Леона до обале 

Атлантика (www.travelmagazine.rs). 

Слика 6. Табла на стази Пут за Сантјаго, Шпанија 

(Извор: www.travelmagazine.rs) 

 

https://www.tarasportrafting.com/sr/blog/koja-je-razlika-izmedu-hiking-i-trekking
http://www.travelmagazine.rs/da-li-znate-sta-je-to-hajking/
http://pesacenje.rs/sta-je-pesacenje/pesacki-i-planinarski-putevi-u-srbiji/
http://www.travelmagazine.rs/da-li-znate-sta-je-to-hajking/
http://www.travelmagazine.rs/
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Најдужа обележена пешачка рута на свету је у Апалачима, планинском венцу у 

источном делу Сједињених Америчких Држава. Дуга је преко 3.500 километара. Почиње на 

југу у Џорџији и иде на североисток све до Мејна, пролазећи кроз неке од најслабије 

насељених делова САД-а и бројне националне паркове и природне резервате 

(www.travelmagazine.rs). 

Једна од најпознатијих пешачких тура, која је уједно и међу најзахтевнијима, је 

чувена Стаза Инка (Inka Trail). Ова рута има неколико стаза између Куска и локалитета 

Мачу Пикчу. Посебно је тешка због надморске висине. Куско је на 3.200 метара изнад мора, 

а Мачу Пикчу је нешто ниже, али рута успут има доста виших етапа, те су учесници целим 

путем склони тегобама због смањене количине кисеоника. На овакву туру обавезно се креће 

након консултација са доктором и уз озбиљне мере опреза (www.travelmagazine.rs). 

 

 

Могуће дестинације за пешачке туре у руралним просторима Србије 

 

 

Рурална подручја су специфичне и комплексне привредне, друштвене, еколошке и 

просторне области које у већини земаља захватају преко 70% националне територије и на 

којима живи и до 50% становништва. У Србији рурални простори захватају преко 65% 

укупне територије, а на њима живи око 50% становништва.  

Рурални простори су заправо сви они који нису урбани, па је могуће сматрати 

еквивалентим појмове „пешачење у природи“ и „пешачење у руралним просторима“. У 

Србији је пешачење као туристичко-рекреативна активност у природи, или хајкинг, 

недовољно развијена. Разлог за то је неразвијена туристичка инфраструктура (обележене 

стазе, инфо центри, сувенирнице и друго), а потом и брендирање, односно промоција саме 

дестинације.  

Постоје неке туристичке агенције које организују пешачке туре, али је број туриста, 

за сада, мали. Највише искуства са таквим активностима имају планинарска друштва, која 

организују пешачке туре скоро сваког викенда.  Планинарски савез Србије и клубови се 

брину о мрежи пешачких и планинарских путева и стаза који су законом дефинисани као 

спортски и туристички објекти. Дужина мреже прелази 6.000 km. Према подацима 

http://www.travelmagazine.rs/da-li-znate-sta-je-to-hajking/
http://www.travelmagazine.rs/da-li-znate-sta-je-to-hajking/
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Планинарског савеза Србије годишње се изведе око 3000 излета и акција са преко 70.000 

учесника (www.pss.rs). 

Већој атрактивности руралних простора Србије могло би да допринесе сеоско 

становништво преко понуде традиционалних производа, сувенира, водичких услуга и др. 

Нажалост, висока старост становништва и депопулација негативно утичу на развојни 

процес сеоских насеља. Као последица депопулације јавило се и гашење читавих сеоских 

заједница. Да би се та тенденција зауставила, потребне су иницијативе које доприносе 

њиховом одрживом развоју (Rodrigues и сарадници, 2010). 

Руралне просторе Србије одликује очувана и неизграђена природа, чист ваздух и 

вода, богата флора и фауна, прелепи пејзажи и бројни други куриозитети што ове просторе, 

а посебно у брдским и планинским пределима, чини атрактивним за организовање 

пешачких тура. Кроз Србију пролазе два важна Европска пешачка пута.  

Европски пешачки путеви представљају мрежу дугих пешачких стаза које пролазе 

преко територије скоро целе Европе. Путеви воде искључиво кроз природу и подразумевају 

близину културно-историјских споменика, планина, бања, језера. Европски пешачки путеви 

су осмишљени од стране Европске пешачке асоцијације (ЕРА). До сада је дефинисано 12 

европских пешачких путева и њихова дужина прелази 55000 km. Кроз Србију пролазе два 

Европска пешачка пута, Е4 и Е7 (www.pkbalkan.org). 

Пешачки пут Е4 полази од Гибралтара и протеже се преко Пиринеја и језера 

Констанца и Балатон, па све до Србије, где на источној страни започиње од Кањиже. Даља 

траса води преко Царске баре, Београда и Ђердапа до кањона Јерме, где прелази у Бугарску 

и пут даље наставља у правцу грчког острва Крита, све до Кипра (www.politika.rs). 

Пешачки пут Е7 започиње на Канарским острвима у Атлантику, па се преко 

медитерана, Андоре и Француске протеже дуж италијанског језера Гарда и јужне Мађарске. 

У Србији креће од Палића, па преко Бача, Новог Сада, Засавице, Рајца и Златибора наставља 

до Сопотнице, Ђавоље Вароши и Власине, па све до најјужније планине Дукат, одакле 

поново води у Бугарску (www.politika.rs). 

Ови путеви кроз Србију представљају нову врсту туристичке, рекреативне, спортске 

и образовне инфраструктуре и такође се придружују постојећем пројекту мреже такозваних 

„Путева културе Србије“. Обележеним пешачким путевима долазе људи који желе да се 

упознају са свим вредностима и наслеђима наше земље, као на пример са путевима 

http://www.travelmagazine.rs/da-li-znate-sta-je-to-hajking/
https://pss.rs/savez/
http://www.pkbalkan.org/
http://www.politika.rs/scc/clanak/115909/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0
http://www.politika.rs/scc/clanak/115909/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0
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романског наслеђа Европе (Transromanica), путевима историје тврђава на Дунаву, као и 

другим разноврсним духовним, културно-историјским, естетским и предеоним наслеђем 

(www.pss.rs). 

Слика 7. Пешачки и планинарски путеви у Србији 

(Извор: www.pesacenje.rs) 

 

Основне идеје и циљеви Европске пешачке асоцијације садржани су у следећем:  

● планинарење, обележавање и одржавање 12 пешачких путева кроз европске земље,  

● разумевање и заштита природе засновани на одрживом развоју,  

http://www.travelmagazine.rs/da-li-znate-sta-je-to-hajking/
https://pss.rs/savez/
http://www.travelmagazine.rs/da-li-znate-sta-je-to-hajking/
http://pesacenje.rs/sta-je-pesacenje/pesacki-i-planinarski-putevi-u-srbiji/
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● упознавање са културом и историјом европских народа и заштита њиховог наслеђа,  

● очување путева слободног приступа у природи са поштовањем принципа заштите 

животне средине,  

● прекогранична сарадња и организација паневропских манифестиција различитог 

карактера и садржаја посвећеног свим вредностима природног и створеног наслеђа 

Европе (www.pss.rs). 

Кроз Србију пролази и део стазе Виа Динарика (Via Dinarica), туристичког производа 

који представља скуп планинарских и пешачких стаза који повезује природне и културне 

знаменитости на подручју Динарида. Стазе се протежу дуж целог западног Балкана у 

дужини од више 1000 km (www.explore-serbia.rs). Сличан пројекат је реализован у Алпима 

(Via Alpina), што је допринело осмишљавању пројекта Виа Динарика (www.explore-

serbia.rs). 

Дуж Виа Динарике формиране су три главе линије: 

● Бела линија - спаја највише планине и врхове у централним Динаридима; 

● Плава - спаја планине дуж јадранске обале; 

● Зелена - спаја планинарске, пешачке и бициклистичке стазе у северо-

западним Динаридима. 

Зелена линија обухвата ниже планине Динарида и својим делом пролази кроз Србију, 

северно од Беле стазе. Те ниже планине у Србији често изгледају као брда, јер врхови нису 

тако истакнути као, на пример, врхови Дурмитора или Проклетија, али са друге стране, 

надморска висина се, највећим делом, креће око 1000 m. У тим "брдима" има пуно фарми, 

села и викендица (www.evadinaricaproject.com). Између осталих планина, ова стаза обухвата 

подручје Таре, Златибора, Златара, Јадовника, Голије, Копаоника, Гоча и Столова 

(www.explore-serbia.rs). Србија је земља густих црногоричних и листопадних шума, зелених 

пејзажа разбијених само сунчаним ливадама испуњеним дивљим цвећем, алпским језерима 

и дубоким клисурама које је урезала река Дрина (www.viadinarica.com). Виа Динарика, 

такође, обухвата и планине на Косову, као што су: Шара, Проклетије, Мокра Гора 

(www.explore-serbia.rs).  

Пројекат је финансиран од стране USAID-а и UNDP-а, спроводи се кроз сарадњу са 

локалним партнерима. Подразумева унапређење туристичке инфраструктуре и квалитета 

пружалаца услуга дуж стаза - маркирање стаза, изградњу и обнову планинарских домова, 

http://www.travelmagazine.rs/da-li-znate-sta-je-to-hajking/
https://pss.rs/savez/
http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/operations/projects/poverty_reduction/via-dinarica--a-platform-for-sustainable-tourism-development-and.html
https://explore-serbia.rs/hiking-trekking/
http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/operations/projects/poverty_reduction/via-dinarica--a-platform-for-sustainable-tourism-development-and.html
https://explore-serbia.rs/hiking-trekking/
https://explore-serbia.rs/hiking-trekking/
https://www.evadinaricaproject.com/en/2018/07/18/trailnotes-green-trail-in-serbia/
http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/operations/projects/poverty_reduction/via-dinarica--a-platform-for-sustainable-tourism-development-and.html
https://explore-serbia.rs/hiking-trekking/
http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/operations/projects/poverty_reduction/via-dinarica--a-platform-for-sustainable-tourism-development-and.html
https://viadinarica.com/en/countries/serbia
http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/operations/projects/poverty_reduction/via-dinarica--a-platform-for-sustainable-tourism-development-and.html
https://explore-serbia.rs/hiking-trekking/
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приватног смештаја итд. Стазе Виа Динарике имају више од 100 етапа, нису све маркиране, 

али одређена инфраструктура већ постоји, нарочито у Словенији, Хрватској и Црној Гори, 

док се део стаза у Босни и Херцеговини и Албанији обележава уз подршку међународних 

агенција за развој (www.explore-serbia.rs). 

Виа Динарика се као производ промовише и пласира на иностраном туристичком 

тржишту, преко различитих туроператора Балкана. Престижни магазин National Geographic 

је уврстио Виа Динарику у најбоље дестинације света за 2017. годину (www.explore-

serbia.rs). 

 

Слика 8. Зелена стаза Виа Динарике у Србији, из бележака једног трекера 

(Извор: www.evadinaricaproject.com) 

http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/operations/projects/poverty_reduction/via-dinarica--a-platform-for-sustainable-tourism-development-and.html
https://explore-serbia.rs/hiking-trekking/
http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/operations/projects/poverty_reduction/via-dinarica--a-platform-for-sustainable-tourism-development-and.html
https://explore-serbia.rs/hiking-trekking/
https://explore-serbia.rs/hiking-trekking/
https://www.evadinaricaproject.com/en/2018/07/18/trailnotes-green-trail-in-serbia/
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Наша земља обилује природим лепотама. Њу красе живописни кањони и клисуре, 

планине, језера, реке и др. Иако планине које се у њој налазе немају врхове екстремних 

висина, оне се издвајају и истичу по својим лепотама и погодна су подручја за реализовање 

пешачких тура. Тешко је, међу прелепим планинама наше земље, одабрати једну омиљену, 

јер свака нуди нешто занимљиво (www.banjeusrbiji.com). Оне су јединствено природно 

богатство, кристално бистрих језера и слапова, густих шума и пашњака. На неким од 

планина Србије се налазе познати туристички центри, а то су Тара, Златибор и Стара 

планина. Подједнако јединствена, још неоткривена и нетакнута природа, краси и Суву 

планину и Ртањ. Јединствени екосистеми, добро уређене пешачке стазе, могућности за 

авантуре планинарења, као и велики број сунчаних сати годишње, већ годинама привлаче 

велики број посетилаца из земље и света (www.serbia.com). 

Слика 9. На највишем врху Ртња (Шиљак, 1565 m) 

(Фото: М. Петровић, 2019) 

 

Планина Ртањ се налази у Источној Србији, у близини једног од најзначајнијих 

бањских центара, Сокобање. Према Јовану Цвијићу, Ртањ је једна од најлепших планина у 

Србији и спада у карпатско-балканске планине. Ртањ је познат по бројним подземним 

изворима, пећинама, јамама, лековитом биљу, ватреним лоптама, које представљају 

природни феномен, и другим куриозитетним и необјашњивим појавама 

(www.portalmladi.com). Ртањ је у подножју шири, а при врху се сужава и чини узани гребен 

http://www.serbia.com/
http://www.portalmladi.com/
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и ивичасти зид, а на источном крају гребена уздиже се највиши врх, Шиљак (1565m), са 

кога сеже поглед чак до ушћа Саве у Дунав. Док су при дну пешчар и седиментне стене, при  

врху је кречњак и зато је без извора. Сва вода се слива у подножје и избија у виду јаких 

врела. Са северне стране је шумовит, има четинара и листопадног дрвећа. Са јужне стране, 

у подножју је, такође,  шумовит, а затим прелази у жбунасто растиње и при врху је пун 

траве познате као „Nepeta Rtanjesis“ (www.soko-banja.org). Ова биљка је у науци позната од 

1976. године и по Ртњу је названа, јер се као ендемична врста јавља само на његовим 

обронцима (Михајловић, 2016). Ртањ је још познатији по Сатуреја монтани (Saturea 

montana), а то је Ртањски чај. Он се користи као афродизијак, за плућне болести, лечење 

прехлада итд (www.soko-banja.org). Као симбол планине, на врху се налази још један 

куриозитет. У питању су рушевине некадашње цркве - капеле Светог Ђорђа 

(www.serbia.com). Њу је саградила Грета Минх 1934. године, у част покојног мужа Јулиуса 

Минха, тадашњег власника рудника угља у подножју Ртња. Материјал за изградњу капеле 

допреман је до врха на магарцима, а у изградњи су учествовали радници тадашњег рудника. 

Капелу су минирали и срушили вандали деведесетих година прошлог века, верујући да се у 

њој налази скривено благо (www.trekking-serbia.com). Поред некадашње цркве - капеле је 

јама леденица, која се налази на југоисточној страни највишег врха. Прекривена глином и 

каменим блоковима, 50 m дуга, она уједно представља једину леденицу у кршу источне 

Србије у којој су забележене ниске температуре ваздуха. Јединствен је доживљај доћи до 

простране дворане ове јаме и прошетати њеним необичним тлом. Ртањ емитује и енергије 

које су веома корисне за људско здравље, откривају научници. Ртањ има нагиб страна 

идентичан оном на пирамиди посвећеној Месецу у Мексику и углове који се поклапају са 

онима на Кеопсовој пирамиди (www.serbia.com). Ртањ је једна од најомиљенијих 

планинарских дестинација у Србији. Привлачи планинаре током целе године, како 

почетнике тако и искусне планинаре који се овде кондиционо припремају за озбиљније 

успоне по свету. До врха је могуће доћи обележеним стазама са различитих страна 

(www.trekking-serbia.com). 

 Стара планина или Балкан је пространи планински венац који се налази у 

централном делу Балканског полуострва и по коме је оно добило име (www.serbia.com). 

Простире се од Вршке чуке у Источној Србији, мањим делом кроз Србију, где њен гребен 

чини природну границу Србије и Бугарске, затим кроз целу Бугарску све до Црног мора нa 

http://www.soko-banja.org/
http://www.soko-banja.org/
http://www.serbia.com/
http://www.serbia.com/
http://www.trekking-serbia.com/
http://www.serbia.com/
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истоку. Овај венац, који је део Карпатско - балканског лука, дугачак је око 530 km. Највиши 

врх Старе планине је врх Ботев, са 2376 m надморске висине, који се налази у Бугарској, а 

највиши врх у Србији је Миџор, са 2169 m надморске висине (www.trekking-serbia.com). 

Постоје одличне стазе за пешачење до њега. Бесконачни крајолици нетакнуте природе, 

пространи планински пашњаци и густе шуме богате плодовима и лековитим биљем, 

сликовита села и занимљив фолклор, то је слика Старе планине, једног од најлепших и 

најаутентичнијих природних резервата Србије. Врх “Бабин зуб” је, са 1.758 m висине, један 

од најлепших предела Старе планине и представља заштићени природни резерват. Бабин 

Зуб је специфичан морфолошки облик, где је западна страна карактеристична по 

вертикалним одсецима стена, где се један одстењак издваја обликом који подсећа на стари 

зуб, по чему је врх и добио назив. Висина овог “зуба” износи око 200 m (www.serbia.com). 

На српској страни Старе планине откривен је знатан број високих водопада: Чунгуљски - 

43 m, Пиљски - 64 m, Копрен - 103.5 m, Калуђерски Скокови - 232 m, а претпоставља се да 

постоји и знатан број још неоткривених водопада. Захваљујући изразитим природним 

богатствима, подручје Старе планине је проглашено парком природе 1997. године, као 

природно добро од изузетног значаја и сврстано у прву категорију заштите. Без обзира да 

ли се пође на лагани хајкинг кроз прелепе природне пределе ове планине или се, пак, пође 

на вишедневну трекинг туру, свакако се доживљава незаборавна авантура (www.trekking-

serbia.com). 

Тара је планина смештена у једном од најпривлачнијих делова Србије са густим 

четинарским и листопадним шумама, бујним пашњацима и пространим ливадама. Налази 

се у туристичкој регији Западна Србија, поред Златибора и Мокре Горе. Представља 

подручје нетакнутих природних богатстава, чиме постаје идеална дестинација за одмор и 

рекреацију. Природном богатству Таре доприноси и река Дрина са својим кањоном који 

уоквирује северне обронке овог планинског масива. На ободима Таре налазе се језеро 

Перућац на Дрини, а на самој планини и Заовинско језеро. Због својих јединствених 

природних богатстава и обиља флоре и фауне, планински масив Таре проглашен је за 

Национални парк 1981. године. На Тари је регистровано 53 врста сисара и 153 врста птица, 

а под посебном заштитом су медвед, дивокоза и срна. Посебна атракција на Тари је “Тепих 

ливада”, која је део природног резервата “Црвени поток”. Назив је добила по томе што се 

маховина угиба под ногама посетиоца као мек тепих, а настала је задржавањем површинске 

http://www.serbia.com/
http://www.trekking-serbia.com/
http://www.trekking-serbia.com/
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воде услед водонепропусног земљишта на коме се налази (www.serbia.com). На Тари 

постоји 300 km обележених планинарских стаза. Самим тим, планинарење, које обухвата 

прелепе видиковце, уске шумске стазе, шетње по зеленим ливадама, чини да ни слике, ни 

речи нису довољне да опишу природу коју Тара има. Планинарење кроз село Заовине и 

познато Заовинско језеро, кога окружују густе борове шуме, пропланци, ливаде и чувена 

Панчићева оморика, пружа прави одмор за душу и тело. Језеро гледано одозго изгледа као 

змај у лету, где се уз разноврсну природну лепоту акумулира и енергија за још пешачења 

по Тари (www.trekking-serbia.com). 

Златибор је прави избор за посетиоце свих старосних доба. Са својих 1.000 m 

надморске висине краси Западну Србију и данас је један од најпосећенијих планинских 

центара. Пријатна клима обезбеђује да буде посећен током целе године. Под туристичким 

појмом Златибора подразумева се пространа висораван, дуга 30 km и широка 12 km, 

оивичена планинским висовима Градином, Црним врхом, Чиготом, Муртеницом, 

Торником, Чавловцем, Вијогором и горњим током реке Сушице. Подручје Златибора је 

посебно повољно за пешачење (www.serbia.com). Чувена стаза до споменика је једна од 

најпознатијих пешачких стаза на Златибору, па чак и у широј околини. Много је људи који 

дођу на Златибор да би удахнули “ружу ветрова” чији је, како климатолози кажу, најјачи 

утицај управо на овом месту. Популарни видиковац “Споменик”, до кога води пешачка 

стаза, заправо, је врх Шуматног брда. Стаза је позната под називом “стаза здравља”, а после 

савладана 2 km, колико је дуга, награда је предиван поглед на заталасане падине Златибора. 

Са споменика се пружа поглед на Чиготу, Торник, Гајеве, непрегледна пространства села 

Рудине, а Тић поље се види као на длану. На врху Шуматног брда, одмах поред споменика, 

постављен је и телескоп за оне радознале шетаче који би желели да боље осмотре околину. 

С обзиром на то да је једно од најпознатијих места за шетање и да у сваком тренутку, на 

стази до споменика, као и на самом врху, има пуно људи, поред споменика су постављени 

летњиковци и клупице за одмор, а отворен је и кафе бар где се може добити освежење пре 

повратка назад. Видиковци до којих воде обележене пешачке стазе су и “Градина”, 

“Обадово брдо” и видиковац на Торнику (www.zlatibor.net). 

http://www.serbia.com/
http://www.serbia.com/
http://www.zlatibor.net/
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Једна од најлепших планина у Србији, Сува планина, налази се на југоистоку Србије, 

17 km од Ниша. Она се у виду потковице простире правцем  северозапад - југоисток. 

Почиње на 3 km од Нишке Бање, а завршава се у Лужничкој котлини, код Бабушнице. 

Највиши врх Суве планине је Трем, висине 1810 m. Средишњи део Суве планине личи на 

висораван и састављен је од вртача (удубљења рељефа) и увала које су прекривене травом. 

На североисточној страни планине налази се каменита литица дубине око 1000 m. Поред 

Трема, најзначајнији и најпосећенији врхови, у планинарском смислу, су Мосор (985 m) и 

Соколов камен (1525 m), који се налазе на западном краку планине. Њима се приступа од 

излетишта Бојанине воде, а све стазе су добро обележене. На западном краку Суве планине 

налазе се атрактивни врхови Пасарело (1523 m), са кога се пружа најлепши поглед на гребен 

Суве планине и Дивна Горица, такође веома атративан видиковац. Рељеф Суве планине је 

веома разуђен, са великим висинским разликама, па је зато веома атрактиван за 

планинарење и пешачење. Цела планина је јасно издвојена од знатно нижих котлина и 

површина које је окружују. Због тога је видљива са свих страна и велике удаљености, а 

погледи који се пружају са гребена Суве планине пружају изузетан угођај. Због 

пропустљивог састава стена, Сува планина, како јој и само име каже, је веома сиромашна 

водом. На целој планини се налазе тек два извора воде, али зато у нижим пределима постоје 

бројни извори термалне воде, нарочито у реону Нишке Бање. На Сувој планини могуће је 

организовати једнодневне, лагане или захтевније пешачке туре, као и вишедневне трекинг 

туре, са преноћиштем у Нишу или Нишкој бањи (www.trekking-serbia.com). 

Слика 10. Путокази на Сувој планини и поглед ка највишем врху, Трему (1810 m) 

(Фото: Д. Живковић, 2015) 

http://www.trekking-serbia.com/
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Гоч је планина у централном делу Србије, део је севернокопаоничког венца и спада 

у категорију нижих планина. Простире се у правцу запад-исток у дужини од 10 km. 

Најзаступњенију летњу активност на овој планини представља пешачење. Љубитељи 

природе, поред свежег планинског ваздуха многобројних шума четинара и листопада, могу 

уживати у пешачењу пољима боровница, шумских јагода, као и пољима обраслим 

планинским травама (www.goc.rs). За пешачење обележеним планинарским стазама Гоча, 

које због својих прекрасних призора одузимају дах, не мора се бити искусни планинар. Ова 

дивна планина је идеална за све шетаче, од оних најмлађих до оних најстаријих.  Највиши 

врх Гоча носи име Љуктен и налази се на надморској висини од свега 1.127 m. На планини 

постоји укупно пет обележених и уређених планинарских стаза, које варирају по дужини и 

тежини успона. Свака стаза има своје име по некој боји, па тако постоје: Жута стаза, Зелена 

стаза, Браон стаза, Црвена стаза и Плава стаза. Најкраћа стаза дуга је свега 5 km и у питању 

је Жута стаза, док је најдужа Црвена стаза, чија дужина износи завидних 18,5 km. Ниједно 

име ових стаза није дато случајно, већ према бојама које се појаваљују и понекад 

доминирају овим стазама, било да те боје допиру од бистрих поточића, реке, или од густих, 

мрачних шума, пропланака или ливада прекривених разнобојним цвећем 

(www.banjeusrbiji.com).  

 

Слика 11. Планина Гоч 

(Фото: У. Митић, 2019) 
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Речном ерозијом настају клисуре, а красе их високе и стрме стране, које се при дну 

сужавају. То их чини примамљивим за све љубитеље природних лепота и авантура 

(www.agromedia.rs). У источној и југозападној Србији има их пуно. Најатрактивније и 

најпогодније за организоване пешачке туре су Јелашничка, Сићевачка, Овчарско-кабларска, 

Ђердапска и Нишевачка клисура (www.srbijazatebe.rs). 

Слика 12. Пауза приликом успона на Радов камен (580 m), Јелашничка клисура 

(Фото: Д. Петровић, 2019) 

 

Јелашничка клисура је део речне долине Јелашничке реке настала интензивним 

вертикалним усецањем њеног воденог тока у кречњачку стенску масу, западних огранака 

Суве планине. Због невероватног богатства флоре и фауне који се налазе у овом делу 

Србије, Јелашничка клисура је од 1995. године проглашена Парком природе прве 

категорије. (www.nationalgeographic.rs). Симболи клисуре су Српска рамонда (Ramonda 

serbica) и Наталијина рамонда (Ramonda nathaliae), раритети светског значаја, живи фосили 

из леденог доба. Околина Ниша једино је место на свету где ове две „рамонде“ расту једна 

поред друге. Ове биљке имају способност преживљавања на најсуровијим подлогама и могу 

да живе без воде у стању потпуне успаваности, од 3 месеца до годину дана. Када их киша 

окупа, поново оживљавају и ревитализују све функције. Наталијина рамонда која је добила 

http://www.agromedia.rs/
http://www.srbijazatebe.rs/
http://www.nationalgeographic.rs/
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име по краљици Наталији Обреновић, због својих карактеристика постала је главни мотив 

за амблем Дана примирја у Првом светском рату. Јелашничка клисура је прво природно 

пењалиште у Србији које је опремљено за спортско пењање. На располагању је више од 200 

спортско - пењачких смерова са комплетно атестираном опремом у стени 

(www.visitnis.com).  

Слика 13. Спуштање ужетом низ стену, абзајл, Јелашничка клисура 

(Фото: В. Станојевић, 2017) 

 

Сићевачка клисура представља део речне долине Нишаве, која је настала 

интензивним усецањем њеног воденог тока у стенску масу, између северних огранака Суве 

планине и јужних огранака Сврљишких планина. Сићевачка клисура дуга 17 km подељена 

је на две географске целине: горњу - Црнчанско-градиштански кањон и доњу - Островичку 

клисуру. Захваљујући богатој флори и фауни, проглашена је парком природе, а један од 

драгуља ове клисуре је и биљка жалфија, која иначе успева искључиво у медитеранским 

крајевима. У овој клисури су изграђене две хидроелектране. У околини се налазе два 

средњовековна манастира Свете Богородице и Свете Петке (www.nationalgeographic.rs). Ова 

клисура је прави рај за љубитеље нетакнуте природе (www.visitnis.com). Најатрактивнији 

део клисуре је грандиозни Градиштански кањон са тесно склопљеним странама, које 

http://www.nationalgeographic.rs/
http://www.visitnis.com/
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највећим делом чине вертикалне, степенасто одсечене камене литице. Ширина кањона при 

дну се, углавном, своди на речно корито Нишаве. Управо на овим литицама се гнезди један 

од последњих парова сурог орла у Србији. На излазу из кањона се налази узвишење Облик. 

Значајно је, јер се још само на њему и у, као што је већ поменуто у претходном излагању, 

Јелашничкој клисури, налази заједничко станиште два терцијарна реликта и балканска 

ендемита, српске рамонде (Ramonda serbica) и Наталијине рамонде (Ramonda nathaliae) 

(www.parksdinarides.org). Најлепши поглед на клисуру пружа се из села Сићево, где се после 

пешачења може, осим у дивном призору, уживати и у квалитетном вину, по коме је овај крај 

познат (www.agromedia.rs). 

Слика 14. Сићевачка клисура 

(Извор: www.visitnis.com) 

 

Ђердапска клисура је најдужа и највећа клисура у Европи и формира део границе 

између Румуније и Србије. Она представља композитну, антесцедентну долину коју чине: 

Голубачка клисура, Љупковска котлина, Клисура Госпођин вир, Доњомилановачка 

котлина, Клисура Казан, Оршавска котлина, Сипска клисура и Влашко-понтијска низија. 

Ђердапску клисуру красе бројни историјски споменици и археолошка налазишта, међу 

којима су најпознатији Лепенски вир, Голубачки град, као и остаци Трајановог моста и 

Трајанове табле. Без водича и због слабе туристичке сигнализације, највећи број посетилаца 

музеја Лепенског вира и не зна шта све може да види у непосредној близини, тако да је 

http://www.parksdinarides.org/
http://www.agromedia.rs/
http://www.visitnis.com/
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најбоља опција организована пешачка тура. Шетња кругом Лепенског вира је посебно 

спектакуларна у јесен, када све блиста од боја ендемских врста биља које расту само овде. 

Овај део Србије је познат и по хидроелектрани Ђердап (www.nationalgeographic.rs). 

 Овчарско-кабларска клисура је усечена између планинских масива Овчара и 

Каблара. Дугачка је око 20 km и одликује се стрмим странама и укљештеним меандрима 

Западне Мораве. Морава је преграђена бранама, па су формирана два вештачка језера. 

Највећа дубина клисуре је 710 m. Због својих невероватних природних лепота, клисура је 

заштићени споменик природе, а ако се томе природају богато културно-историјско наслеђе, 

термални изворе Овчар бање, реке и језера која се налазе у овој клисури, јасно је зашто је 

ово један од најлепших предела Србије. Праисторијски олтари и идоли нађени крај топлих 

лековитих извора у Овчар Бањи, у знак захвалности прародитељки Мајци Земљи, сведоче 

да је Овчарско-кабларска клисура још пре неколико хиљада година сматрана светим тлом, 

а шуме и планински врхови обавијени облацима, обитавалиштем божанстава природе. Због 

бројних манастира који се овде налазе (Илиње, Јовање, Никоље, Јежевица, Вазнесење, 

Света Тројица и други), клисура је прозвана српском Светом гором. Уским и стрмим 

каменим стазама, данас се свакодневно пењу модерни поклоници и љубитељи природе. 

Американка Сара Бенет из Џорџије, која је као слободни новинар обишла Србију, Овчарско-

кабларску клисуру је навела као једно од најлепших места у Европи, где посетиоци могу да 

доживе невероватну авантуру успона на врх Каблара. Захваљујући изузетној пажњи коју 

клисури посвећује чачански планинарски клуб "Каблар", стазе су одржаване и добро 

обележене, чак и лакше, којима посетиоци свих генерација и физичких способности могу 

да стигну до планинског врха. Ту се увек могу затећи људи који без речи уживају у погледу 

на меандре Западне Мораве и мале храмове, који као да су с неба спуштени на бокове 

Овчара. Као и древни трагачи за божанском светлошћу, модерни бекпекери с ивице понора, 

добоког стотинама метара, с чуђењем и дивљењем посматрају свет, који одавде изгледа као 

у јутро стварања. Предање наводи да су истим стазама у клисуру долазили Светогорци 

(www.nationalgeographic.rs). 

http://www.nationalgeographic.rs/
http://www.nationalgeographic.rs/
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Слика 15. На врху планине Каблар са којег се пружа поглед на Овчарско-кабларску клисуру 

(Фото: М. Јовић, 2018) 

 

Нишевачка клисура, а у новије време позната као Тера Инкогнита (Terra Incognita), 

налази се у склопу композитне долине Сврљишког Тимока и саставни је део Сврљишке 

клисуре. Дугачка је 1,5 km, а налази се на 6 km од насеља Сврљиг (www.magazinsana.rs). 

Пешачка тура кроз ову клисуру износи близу 15 km, али је без високих успона и због тога 

није потребна посебна физичка кондиција. Остаци старог града Сврљига „Куле“ изнад саме 

клисуре, где су Римљани у првом веку наше ере направили утврђење додатно говоре о 

историјском значају овог дела Србије. Тај град освојио је од Византинаца тек Стефан 

Немања. У античко време у атару Нишевца се налазио Тимакум Мајус (Timacum Maius), на 

великом римском путу Лисијус – Наис – Рацијарија, како су се звали данашњи Љеш у 

Албанији, Ниш у Србији и Арчер у Бугарској. Тврђава на стенама изнад Нишевачке клисуре 

је мотрила на саобраћајницу која је спајала Нишку котлину с Подунављем. У доба краља 

Милана Обреновића испланирана је пруга кроз Нишевачку клисуру. Тунели су пробијени 

тек у XX веку, а велики научник Милутин Миланковић пројектовао је чудесне мостове 

http://www.magazinsana.rs/
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преко Тимока. Кулама овог града, очуваних до висине од 10, односно 12 m, дивио се још 

велики путописац Каниц, а оне су остале очуване све до 1999., када су порушене у НАТО 

бомбардовању (www.niskevesti.rs).  

Међу многобројним природним лепотама, Србија има и неколико популарних и 

прелепих језера. Једно од њих је Власинско језеро. Смештено на тзв. Власинској висоравни, 

на висини од 1.213 m и једно је од највиших вештачких језера у нашој земљи. Оно што је 

посебно занимљиво и специфично на Власинском језеру јесте стотинак пловећих тресетних 

острва која плутају на његовој површини. Ово језеро је ушушкано на истоименој висоравни 

и окружено је прелепим планинама попут Бесне кобиле, Варденика и Чемерника. У околини 

се налазе невероватни водопади, прекрасне клисуре, брзи вијугави потоци, шумска 

пространства, изузетно разноврстан свет флоре и фауне, бистри извори чисте и здраве воде, 

реке од изузетног значаја итд. Све то пружа одличну могућност за организовање пешачких 

тура. Постоји доста уређених, прописно обележених стаза за пешачење које воде до 

оближњих врхова, као што су врх планине Грамаде, Вртоп (1.721 m надморске висине), врх 

Чемерника, Велики Чемерник (1.638 m надморске висине), врх планине Варденик, Велики 

Стрешер (1.876 m надморске висине), и највиши врх Бесне кобиле који се пружа на 1.922 m 

надморске висине. Све ово су највиши врхови оближњих планина, али свака од ових 

планина поседује и друге, ниже врхове, до којих се може лакше доћи 

(www.banjeusrbiji.com). 

Специјални резерват природе Увац се налази на територији општина Сјеница и Нова 

Варош, између планина Златар и Јавор и добра је идеја за пешачку туру. Кањон чине три 

језера, Увачко, Златарско и Радоињско, настала делимичним потапањем долине моћне 

планинске реке Увац и изградњом три бране. Увац је познат по бројним пећинама, међу 

којима је и највећи, до сада, пећински систем у Србији, Ушачки пећински систем (6.185m). 

Тај систем је делимично потопљен и чине га две пећине Усак и Ледена пећина, које су 

спојене Бездановом јамом. Небо изнад кањона сада поново краси врста која је била готово 

пред истребљењем, белоглави суп. У лепотама Увца може се уживати са воде, на бродићу 

који пролази меандрима, а може се пешачити и до неког од видиковаца. Једна од пешачких 

стаза полази од локалитета Крстац, иде десном обалом Увца, тј. Увачког (Сјеничког) језера 

до видиковца Молитва, са кога се пружа спектакуларни поглед на кањон Увца. Укупна 

дужина ове стазе износи око 12 km, није много тешка и напорна, а изузетно је атрактивна. 

http://www.niskevesti.rs/
http://www.banjeusrbiji.com/
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Укупно трајање пешачења је око 3,5 до 4 часа у оба правца. Још једна од пешачких стаза 

полази од локалитета Крстац, иде десном обалом Увца, такође, али до локалитета 

Дружинићи (око 2 km), па се потом прелази преко висећег моста у Дружинићима, те даље 

наставља самим ободом језера, кроз борову шуму до видиковца Равни крш, са кога се пружа 

предиван поглед на кањон Увца. Укупна дужина ове стазе, такође, износи око 12 km. Са 

видиковца Равни крш може се наставити пешачење, ободом језера, до видиковца Велики 

врх, удаљеног 1 km. Укупно трајање пешачења је око 5 до 6 часова у оба правца. Трећа 

пешачка стаза полази од локалитета Павловића мост, око 8 km од Нове Вароши. До тог 

места се стиже возилом, па се иде до видиковца код Стеванетића, а затим десном обалом 

Златарског језера до видиковца Челина. Дужина ове стазе, у једном правцу, износи око 5 

km. Стаза је средње тешка и напорна и изузетно је атрактивна. Укупно трајање пешачења 

је око 3 до 4 часа у оба правца, лаганим темпом (www.kompaskazesrbija.rs).  

Због свега наведеног, може се закључити да су ресурси руралних простора Србије 

очуване шуме, блага клима, чист ваздух, незагађене реке и језера, планине и пећине, богата 

флора и фауна и др. Нарочито су изражени у брдско-планинским пределима (Радоњић, 

2011). За формирање туристички прихватљивог производа дестинације, неопходно је 

комбиновати све расположиве ресурсе (Бошковић, 2015). Сви они могу пружити туристима 

угодан боравак у природи, односно могућност за пешачење, обилазак оближњих пећина, 

извора и водопада, могућност лова и риболова, брање шумских плодова и лековитог биља 

и др (Радоњић, 2011).  

Због хетерогености природних ресурса руралних простора Србије, могуће је 

издвојити 4 основна типа ових простора: 

● Предео високопродуктивне пољопривреде и интегралне економије, који се 

простире у руралном подручју туристичког кластера Војводине и у којем је 

пољопривреда доминатна привредна грана. У овом подручју развој туризма 

је више заснован на антропогеним него на природним ресурсима, тако да су 

развијени облици руралног туризма: манифестациони, салашарски, вински, 

верски, излетнички и делимично екорурални туризам у заштићеним добрима;  

● Предели тзв. мале урбане економије са интензивним радом у пољопривреди, 

који се налазе у близини урбанизованих целина централне Србије пружају 

најмање могућности за развој одрживог туризма, јер због близине 

http://www.kompaskazesrbija.rs/
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урбанизованих центара и оријентације пољопривредне производње на околна 

урбана места, природни ресурси су доста деградирани, а и сама рурална 

подручја су доста урбанизована, па немају потенцијала за развој одрживог 

туризма;  

● Предео претежно планинске економије орјентисане на коришћење природних 

ресурса, који се налази у источној и јужној Србији и одликује се израженим 

демографским заостајањем и економском неразвијеношћу. Овај предео је 

најбогатији природним очуваним ресурсима. У претходном периоду није се 

развијао одрживи туризам, већ су доминантне биле оне привредне гране које 

су директно експлоатисале природне ресурсе (шумарство, енергетика, 

рударство). У наредном периоду треба искористити ресурсни потенцијал за 

развој свих облика руралног туризма. Да би се ово подручје учинило 

туристички атрактивним, неопходно је значајније подстицати улагања у 

развој одрживог туризма; 

● Предео релативно неразвијене пољопривредне производње и великих 

туристичких капацитета, који се налази у западној Србији и делимично у 

централној. У овој области, нарочито у планинском делу се налазе познати 

туристички центри (Копаоник, Златибор, Златар, Тара, Дивчибаре), али и 

очувани ресурси за органску пољопривреду, који могу да буду добра основа 

развоју одрживог туризма. Очувани природни ресурси са једне стране и 

туристичка препознатљивост са друге стране представљају идеалан спој за 

развој претходно дефинисаног интегралног руралног развоја овог подручја 

(Бошковић, 2015). 

Из хетерогености ресурса ових простора, као и чињенице да су они доминантно 

орјентисани на развој пољопривреде, произилази закључак да туризам не може да буде 

примарна, тј. водећа грана ових простора, већ једино допуна пољопривреди. Међутим, тај 

„допунски“ ефекат који туризам има у руралним просторима Србије, може значајно да 

повећа вредност пољопривредне производње, нарочито у планинским пределима, где се 

пласманом пољопривредних производа на туристичко тржиште постижу значајни 

економски ефекти руралних простора. На пример, доминантно ослањање на пољопривреду 
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се може искористити као предуслов производње здраве хране намењене туристичком 

тржишту ових подручја (Бошковић, 2015).  

Требало би основати туристичка друштва која ће радити на осмишљавању начина 

повећања атрактивности ових простора. Туристима се може понудити организована посета 

вредних културно-историјских споменика, с обзиром да се велики број руралних подручја 

налази у њиховој близини. Изузетну културну вредност имају и грађевине традиоционалне 

архитектуре, са карактеристикама одређеног подручја, као и производи старих заната и 

ручне радиности, кроз које се упознаје богато наслеђе нашег народа. Такође, могу се 

посетити разне изложбе које се организују у окружењу, као и туристичке манифестације и 

традиционалне приредбе, преко којих се упознају народни обичаји становника руралних 

простора (Радоњић, 2011). Могу се организовати различити сајмови, семинари, 

конференције, конгреси и занатске радионице, као и хуманитарни догађаји, професионална 

и аматерска такмичења, едукације о биљним врстама, са тим да туристи активно учествују 

у препознавању истих у току пешачке туре итд. Туристима се могу представити и 

традиционална музика и послужити традиционална јела, као што су качамак, проја, сир, 

гибаница, кравај, цицвара, трканица, љутеница и хајдучки ћевапи. Виноградарска подручја 

су, такође, значајни ресурси руралних простора. Могу се отворити и школе преживљавања 

у природи, школе спортског пењања итд.  

Све ове активности би допринеле локалној заједници тако што би се успорила 

миграција ка граду, више младих би остало на селу, повећала би се производња и омогућио 

би се бољи пласман предмета домаће радиности и производа старих заната, спречило би се 

нарушавање природног амбијента и очували би се традиционална народна архитектура, 

етнографски елементи, особени начин живота и рада, обичаја, фолклора и др. Али, у 

планирање и реализацију свих наведених активности, везаних за повећање атрактивности 

руралних простора Србије, требало би, најпре, укључити локално становништво. 

Укључивање је потребно, јер природно окружење представља битан фактор укупног 

квалитета живота становника руралних простора. Свако коришћење ресурса у сврхе развоја 

туризма, без сагласности локалне заједнице, може бити оцењено од стране локалног 

становништва злоупотребом. Потребно је и да туристи активно учествују у укупном 

процесу, првенствено заштити и очувању природног окружења и културно-историјског 

наслеђа. Реч је о усмеравању понашања, односно о управљању начина коришћења укупних 
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ресурса у руралним просторима, од стране посетилаца. Један од најчешћих начина 

остваривања овог утицаја је објављивање званичних правила понашања, како би и 

посетиоци, прилагођавањем свог понашања, преузели део одговорности у заштити ресурса 

руралних простора (Радоњић, 2011). 

 

 

Анализа мотива учествовања на пешачким турама и активности на 

дестинацији 

 

 

У овом истраживању учествовало је 100 испитаника, различитог старосног доба, 

нивоа образовања и статуса. Упитник је спроведен у периоду од септембра до октобра 

месеца 2019. године електронским путем. Основни циљ је прикупљање информација о 

ставовима и мотивима учесника пешачких тура. Циљна група испитаника су они који су бар 

једном учествовали у пешачкој тури. Упитник се састоји из два дела. Први се односи на 

социо-демографске карактеристике испитаника (пол, године старости, ниво образовања, 

статус, занимање) и обухвата информације о томе колико дуго испитаници учествују у 

пешачким турама, колико често, са ким обично иду и како се информишу о њима. Други 

део се састоји од тврдњи везаних за мотиве учествовања и активности на пешачкој тури. 

Испитаници су тврдње оцењивали Ликертовом скалом од 1 до 5, у зависности од степена 

њиховог слагања са њима. 

За потребе истраживања, прикупљено је 100 валидно попуњених упитника који су 

коришћени у статистичкој обради и анализи података. На основу графикона можемо 

закључити да полну стуктуру ипитаника чини 56% жена и 44% мушкараца.  
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Графикон 1. Полна структура испитаника 

 

За потребе анализирања, испитаници су подељени у пет старосних група, од којих 

су најмлађи до 20 година, а најстарији преко 50 година. Највећи проценат испитаника је 

старосне доби од 20 до 30 година и они чине више од половине испитаника, чак 63%. 

Испитаника старосне доби од 30 до 40 је 10%, од 40 до 50 их је 12%, а преко 50 година 9%. 

Најмањи део чине испитаници млађи од 20 година (6%). 

Графикон 2. Старосна структура испитаника 
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 Највећи број испитаника је из Ниша (94%). Двоје је из Београда и по један из 

Прокупља, Пирота, Загреба (Хрватска) и Закинтоса (Грчка). 

Графикон 3. Место становања испитаника 

 

Степен образовања испитаника указује да скоро половина има високо образовање, 

да је на мастер или докторским студијама, њих четрдесетосморо (48%). Испитаника који 

имају више и средње образовање је тачно по двадесетшесторо (26%). Ниједан испитаник не 

поседује само основно образовање.  

Графикон 4. Стручна спрема испитаника 
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Међу испитаницима доста је више оних који, тренутно, јесу у браку (78%). Остатак 

испитаника то тренутно није (22%). 

Графикон 5. Статус испитаника 

 

Анализом структуре занимања испитаника, може се рећи да се незнатно истичу 

студенти са 35%, док је запослених у услужном сектору је 28%, запослених у индустрији 

13%, а незапослених 15%. Остатак од 9% чине запослени у државном сектору (5%), 

предузетници (3%) и ученици (1%), што значи да само један испитаник тренутно похађа 

школу.  

Графикон 6. Занимања испитаника 
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Више од половине испитаника учествује у пешачким турама тек мање од годину дана 

(51%). Мањи број њих (34%) учествује између једне и пет година, а још је мањи број оних 

који учествују између шест и десет година (8%). Испитаника који више од једанаест година 

учествују у пешачким турама је, најмање (7%). Може се приметити да је број учесника у 

пешачким турама већи са смањењем дужине стажа учествовања у њима. Из тога се 

закључује да све више расте број заинтересованих, односно да пешачке туре постају све 

популарније међу туристима. 

Графикон 7. Структура групе испитаника на основу тога колико дуго учествују у пешачким 

турама 

 

С обзиром на то да највећи број испитаника учествује у пешачким турама тек мање 

од годину дана, логично је да је највећи број њих, 39%, на питање колико често иду на 

пешачке туре, одговорио да је то само једном годишње, а затим незнатно мањи број њих, 

33%, да иду три до четири пута годишње. Мањи број испитаника иде чешће на овакве туре. 

Свега 18% иде једном месечно, а тек 10% њих три до четири пута месечно.   
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Графикон 8. Учесталост испитаника на пешачким турама 

 

Више од половине испитаника је одговорило да на организоване пешачке туре иде 

са пријатељима (56%). Следе они који се усуђују да пођу сами (16%), а затим и они који иду 

са колегама (13%), породицом (8%) или партнером (7%). 

Графикон 9. Структура групе испитаника на основу тога са ким иду на пешачке туре 

 

О пешачким турама испитаници се највише информишу преко пријатеља, скоро 

половина њих (48%). Велики број њих (33%) информише се преко интернета, а остатак 

испитаника преко колега (13%), партнера, туристичке агенције или путем штампаних 

медија (по 2%).  



42 
 

 

Графикон 10. Структура групе испитаника на основу начина информисања о пешалким турама 

 

У оквиру другог дела упитника, од испитаника се тражило да оцене мотиве 

учествовања на пешачким турама, као и активности на дестинацији од 1 до 5, у зависности 

од степена њиховог слагања са њима. Ако би, на пример, оценили мотив бројем 5, то би 

значило да им је он веома битан, а ако би га оценили бројем 1, значило би супротно, да им 

уопште није битан.   

Од понуђених седам, два мотива имају потпуно исту просечну оцену 4.39 и заузимају 

прво место, односно оцењени су као најбитнији за учествовање у пешачким турама. То су 

контакт са природом и рекреација или кондиција. На другом месту, са незнатно нижом 

просечном оценом 4.35, је здрав стил живота. Највише испитаника, чак 65, је овом мотиву 

дало максималну оцену 5. Стицање знања о дестинацији је испитаницима, такође, врло 

битно, јер се овај мотив налази на трећем месту са просечном оценом 3.88. Као мање битни 

мотиви оцењени су социјализација и бег од свакодневнице са просечним оценама 3.59, 

односно 3.53. Најмању важност међу мотивима, по мишљењу испитаника, има 

фотографисање, односно фото-сафари. Овај мотив има просечну оцену 3.01. 
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Графикон 11. Поређење оцена мотива за учествовање у пешачким турама 

 

Када су омиљене активности испитаника на пешачким турама у питању, убедљиво 

прво место, са просечном оценом 4.31, однео је боравак у природи сам по себи. Оцену 5 

овој активности дало је чак 59, а оцену 1 само 2 испитаника. На другом месту, са просечном 

оценом 3.60, налази се активност која укључује посету историјским местима. Највећи број 

испитаника, тачније по 31, овој активности дао је оцену 3 и 4. Посете бањама и манастирима 
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су оцењене као средње битне активности и налазе се на трећем и четвртом месту са 

просечним оценама 3.18, односно 2.98. Претпоследње место на листи омиљених активности 

испитаника носи куповина аутентичних сувенира са просечном оценом 2.78, а последње 

место куповина локалних прехрамбених производа, чија је просечна оцена 2.54. Према томе 

закључујемо да су оне, од шест понуђених, најмање омиљене, односно да је испитаницима, 

на организованим пешачким турама, куповина најмање битна активност.   

Графикон 12. Поређење оцена активности на пешачким турама 

 

Упоређујући резултате добијене истраживањем, можемо закључити да су најважнији 

мотиви за учествовање у пешачким турама контакт са природом и рекреација или 

кондиција, а одмах потом и здрав стил живота, док се, као најмање значајан мотив, јавља 

фотографисање. Такође, упоређујући резултате другог дела упитника, можемо рећи да је 

боравак у природи сам по себи убедљиво омиљена активност на дестинацији, док је најмање 

омиљена куповина аутентичних сувенира и локалних прехрамбених производа. На основу 

свега наведеног, може се донети закључак да људи учествују у пешачким турама, најпре, 

ради здравља и уживања у природи.  
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ЗАКЉУЧАК 

 

Пешачке туре представљају велнес активност која подразумева уживање у дугим 

шетњама, најчешће у нетакнутој природи, по неравном терену пуном успона, али и 

предивне погледе на крајолике који одузимају дах. Дакле, оне туристима нуде јединствени 

доживљај. Темеље се на природним ресурсима, руралном наслеђу, руралном начину живота 

и активностима у руралним просторима и  не захтевају велика улагања. Важно је само да, 

осим погодног терена, постоји и нека специфична локална прича која ће целој тој 

активности дати посебан печат, а руралне просторе врло често карактеришу посебни 

обичаји и идентитет.  

Оно у шта би требало уложити је обележавање пешачких стаза и постављање 

путоказа, промоција саме дестинације итд. У свему томе би требало ангажовати локално 

становништво како би се смањила незапосленост и како би се успорила депопулација 

руралних простора. Пешачење се може комбиновати и са другим активностима, у 

зависности од постојећих ресурса конкретног руралног простора. Тако се могу 

организовати пешачке туре које обухватају и вожњу бицикла, спортско пењање, рафтинг, 

пливање, активности у велнес центрима, акробатско скијање, фото-сафари, посматрање 

птица, различите манифестације итд. Тако гледано, пешачке туре су један од начина за 

ревитализацију руралних простора. 

Резултати истраживања о мотивима туриста за учествовање у пешачким турама и 

активностима у оквиру њих су показали да им је главни мотив “контакт са природом”, а 

омиљена активност “боравак у природи сам по себи”. Из тога се може закључити да рурални 

простори имају велики потенцијал за развој туристичког производа који се заснива на 

пешачким турама, јер је главни ресурс ових простора, управо, нетакнута природа. У томе 

се може успети веома једноставно, уколико локално становништво буде учествовало у 

креирању и реализацији појединих сегмената туристичког производа. Та сарадња би 

значила и туристима и локалном становништву. Туристи би могли да се рекреирају док 

уживају у лепотама ових простора и да се упознају са локалним обичајима и традицијом. 

Са друге стране, локално становништво би имало, првенствено, економску корист. Али, 

поред тога, корист је и оживљавање самих руралних простора изградњом 

инфраструктурних садржаја, уређењем објеката и зелених површина на отвореном итд. 
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Могућности су безграничне, битна је само интеракција са природом, упознавање нових 

предела, култура, људи и уживање. 
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ПРИЛОЗИ 

 

Прилог број 1: Упитник 

 

Основни циљ овог упитника је прикупљање информација о ставовима и мотивима учесника 

пешачких тура. Анкета је анонимна и користиће се само у сврху научне обраде и израде 

мастер рада на Природно-математичком факултету у Нишу. 

 

1. Пол:       М 

                   Ж 

 

2. Старост (број година): 

А) до 20;  

Б) 20-30;  

В) 30-40;  

Г) 40-50;  

Д) преко 50. 

 

3. Место становања: ______________________ 

 

4. Стручна спрема: 

А) основнo образовање;  

Б) средње образовање; 

В) више образовање;  

Г) високо образовање, мастер и докторске студије. 

 

5. Брачно стање: 

А) неожењен/неудата; 

Б) ожењен/удата 

 

6. Занимање: 
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А) запослен у индустрији; 

Б) запослен у државном сектору; 

В) запослен у услужном сектору;  

Г) предузетник; 

Д) незапослен; 

Ђ) студент; 

Е) ученик. 

 

7. Колико дуго учествујете у пешачким турама? 

А) мање од годину дана;  

Б) од 1 до 5 година;  

В) од 6 до 10 година;  

Г) више од 11 година. 

 

8. Колико често идете на пешачке туре? 

А) једном годишње; 

Б) 3-4 пута годишње; 

В) једном месечно;  

Г) 3-4 пута месечно. 

 

9. Да ли сте на туру кренули: 

А) сами; 

Б) са породицом; 

В) са пријатељима; 

Г) са колегама; 

Д) са партнером. 

 

10. Како сте се информисали о овој пешачкој тури? 

А) преко туристичке агенције; 

Б) преко пријатеља; 

В) путем штампаних медија(новине); 
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Д) преко интернета; 

 

На следећа питања одговорите заокруживањем на скали од 1 до 5 у складу са степеном 

вашег слагања са тврдњом. 

 

11. Мотив за учествовање у пешачкој тури је бег од свакодневнице. 

 

1 2 3 4 5 

 

12. Мотив за учествовање у пешачкој тури је контакт са природом. 

 

1 2 3 4 5 

 

13. Мотив за учествовање у пешачкој тури је социјализација. 

 

1 2 3 4 5 

 

14. Мотив за учествовање у пешачкој тури је здрав стил живота. 

 

1 2 3 4 5 

 

15. Мотив за учествовање у пешачкој тури је рекреација/кондиција. 

 

1 2 3 4 5 

 

16. Мотив за учествовање у пешачкој тури је фотографисање (фото-сафари). 

 

1 2 3 4 5 

 

17. Мотив за учествовање у пешачкој тури је стицање знања о дестинацији. 
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1 2 3 4 5 

 

18. Моја омиљена активност на дестинацији је боравак у природи сам по себи. 

 

1 2 3 4 5 

 

19. Моја омиљена активност на дестинацији је посета историјским местима. 

 

1 2 3 4 5 

 

20. Моја омиљена активност на дестинацији је посета манастирима. 

 

1 2 3 4 5 

 

21. Моја омиљена активност на дестинацији је посета бањама. 

 

1 2 3 4 5 

 

22. Моја омиљена активност на дестинацији је куповина локалниих прехрамбених 

производа. 

 

1 2 3 4 5 

 

23. Моја омиљена активност на дестинацији је куповина аутентичних сувенира. 

 

1 2 3 4 5 

 

Хвала на сарадњи! 

 


