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УВОД 

 

Данас се живи у пренасељеним, загађеним урбаним центрима. Људи све више 

имају потребу да слободно време проводе у нетакутој и чистој природи, аутентичној 

сеоској средини која нуди разноврну понуду од богатог животињског и биљног света до 

упознавања са културом и традицијом краја. Данашњи човек жели активни одмор. Све ове 

активности могу задовољити сеоска насеља. Управо су сеоска насеља један од највећих 

потенцијала за развој одрживог туризма наше земље. 

Рурална подручја чине око 90% Србије и у њима живи око 43% становништва. 

Проблем представљају мала и дисперзивна сеоска домаћинства, депопулација села, 

неразвијена свест о битности здраве животне средине и недовољно развијеној свести о 

значају сеоског туризма. Сви ови проблеми  утичу на слаб развој сеоског туризма. Сеоски 

туризам у Ивањичкој општини се развија у очуваној животној средини са богатом флором 

и фауном, бројним културно-историјским споменицима, и са традиционалном 

гастрономијом. 

Предмет мастер рада су потенцијали за развој сеоског туризма као фактори 

одрживог развоја општине Ивањица. Циљ је утврђивање тренутног стања сеоског туризма 

и могућности за његов развој у општини Ивањица. Задатак рада је да се уз помоћ 

прикупљених података утврди на који начин се може повећати туристички промет. 

Методе које су коришћене у току израде рада обухватају обраду података добијених од 

установа и физичких лица, лично запажање током теренског истраживања, компаративна 

и дескриптивна метода. Такође коришћен је и интернет. 
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ЗНАЧАЈ ТУРИЗМА ЗА РУРАЛНА ПОДРУЧЈА 

 

 Рурални туризам је облик туризма који подразумева боравак туриста у здравој 

средини уз упознавање људи са села, обичаја, традиционалних вредности и сеоских 

послова, често уз могућност активног учествовања у обављању истих (www.tourism.in.rs). 

Сеоски туризам везан је за сеоска подручја у која долазе људи из градских агломерација  у 

потрази за природним окружењем и изворним вредностима. 

 Сеоска насеља су захваћена просесом депопулације и неповољним условима за 

живот (незапосленост, неприступачност здравствених установа, неразвијена саобраћајна, 

комунална инфраструктура и сл). Један од начина да се побољшају услови живота на селу 

је и развој сеоског туризма. Развојем сеоског туризма отварају се нова радна места, 

проширује постојећа пољопривреда, улаже се у развој инфраструктуре, подстиче останак 

младих на селу, побољшава очување животне средине, чува традиција, фолклор, занатство 

и култура. 

 Процес европских интеграција, са својим циљем сигурности, заједничког тржишта 

и руралног развоја захтеваће значајне промене у пољопривредној и руралној политици. 

Увођење пољопривредне политике Европске уније пружиће могућност за иновативне 

приступе преструктурирању постојеће пољопривреде и руралне економије, узимајући у 

обзир културни, друштвено-економски и контекст животне средине (Живановић и 

Пантић, 2007).  

 Туризам сеоских средина везан је за пољопривреду. Сеоска домаћинства ће уз 

помоћ туризма имати додатну зараду. Сеоски туризам доприноси очувању животне 

средине, економском напретку села, развијању региона који заостају.  

Моравички крај је зачетник сеоског туризма. Међутим и упркос томе, 

становништво се селило ка градовима. Данас, држава развојем овог вида туризма треба да 

подстакне младе људе да остану крај својих огњишта и да им побољша инфраструктуру. 

Сеоски туризам је делатност која у овом крају може имати велики утицај на економску, 

социјалну, функционалну и физиономску структуру. Живот на селу ће постати економски 

исплатив развојем туризма што ће бити подстрек да се млади људи задрже на селу. 

Туризам подстиче изградњу путева, водовода, електрификацију, обезбеђење комфорнијег 

смештаја гостију. Битно је богатити културне садржаје, организовати излете  да би 

боравак био пријатнији и испуњенији. 

http://www.tourism.in.rs/


Сеоски туризам као фактор одрживог развоја општине Ивањица 

 

9 

 

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА 

 

Рурални туризам Моравичког краја до сада је развијан на бази одрживог туризма. 

Развој ове делатности ни у најмањој мери није угрозио ресурсе на којима је заснована, па 

су они остали сачувани за генерације које долазе. И нове генерације могу на истом или 

вишем нивоу да задовољавају своје туристичке потребе. Управљање ресурсима мора бити 

такво да задовољава друштвене, економске, ергономске и естетске потребе, уз обезбеђење 

еколошких карактеристика, културног идентитета и биолошког диверзитета руралне 

средине.
1 

Одрживи развој туризма подразумева три основна принципа, а то су: 

1. Еколошки принцип који подразумева такав развој туризма који се не 

супротставља еколошким процесима и биолошком развоју подручја. 

2. Социо-културни принцип који указује на повећано учешће локалне 

заједнице и локалног становништва у одлучивању и планирању развоја. Овај 

принцип је компатибилан са уложеним напорима за очување и развој регије. 

3. Економски принцип који представља улагање у правилан развој регије са 

циљем правилног управљања и стварања основа за опстанак будућих генерација.
1 

Да би рурални туризам могао да се развија и постане окосница одрживог развоја 

ивањичке општине мора се имати у виду: вредност очуване природе за развој руралних 

подручја, значај аутентичности простора за развој руралног туризма, улога локалног 

становништва у уређењу, изгледу и развоју руралних дестинација, учешће локалне 

заједнице у политици развоја туристичке дестинације руралног туризма.  

Предност које ће сеоски туризам имати су велике. Овај одрживи вид туризма 

доприноси одрживом развоју државе, зауставља процес депопулације села, доприноси 

развоју органске пољопривреде, чува природно окружење, повећава приходе сеоског 

становништва, спречава старење села, ствара могућност запошљавања, развија 

инфрастурктуру и што је најбитније чува село.  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ивањица-колевка српског сеоског туризма 
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СЕОСКИ ТУРИЗАМ У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 

 

 Масовни туризам је доживео свој максимум крајем двадесетог века. Правци даљег 

равоја туризма биће оријентисани на туризам посебних интересовања. Србија своју 

развојну шансу треба да гради на развоју сеоског туризма. Повољан положај Ивањичких 

села треба искористити и улагати у села, а у томе важну улогу има концепт одрживог 

развоја.  

 Сеоски туризам треба тако развијати да он допринесе равнотежи између еколошке, 

социо-културне и економске компоненте животне средине. Такође, треба пронаћи 

најповољнији облик туристичког развоја који неће нарушити квалитет природног 

окружења. Врло је важно да се ускладе међусобни интереси, али и да постоји велика 

одговорност свих учесника у туризму, како према природној средини, тако и према социо-

културним вредностима. 

 Да би сеоски туризам био одржив он не може бити масован. Закључак је да велики 

број туриста на једном сеоском подручју представља и велики ризик по квалитет 

природних ресурса. Природно и културно наслеђе које је сачувано до данас, представља 

велики потенцијал за развој уколико се његово постојање базира на поштовању принципа 

одрживости. Ако се посматра кроз одрживи развој, развој руралног туризма мора бити 

компатибилан са природним ресурсима, биолошким и еколошким процесима. 

Сеоски туризам доприноси одрживом развоју, али под условом да се датим 

ресурсима адекватно управља, у супротном долази до деградације и угрожавања даљег 

развоја. Сеоски туризам подразумева боравак туриста у здравој, нетакнутој средини уз 

упознавање људи са села, обичаја, традиционалних вредности и сеоских послова уз 

могућност активног учествовања у обављању истих (www.tourism.in.rs).  Сеоски туризам 

је у функцији одрживог туризма, јер за сеоски туризам је јако битна здрава и очувана 

еколошка средина. Сеоски туризам је делатност која треба да се добро испланира да се не 

би косила са основним еколошким принципом одрживог развоја. Јако је битно да се 

одреде стандарди по којима ће се одређивати капацитети који једно домаћинство и село 

могу имати, а које је у складу са свим начелима одрживог развоја.  

У југозападној Србији је Златибор пример непланског туризма. На Златибору 

имамо непланску градњу, изградњу разних забавних паркова који угрожавају животну 

средину самог места. Туризам на Златибору није у складу ни са једним начелом одрживог 

http://www.tourism.in.rs/


Сеоски туризам као фактор одрживог развоја општине Ивањица 

 

11 

 

развоја и као такав неће се одржати за будуће генерације. Ивањичка села имају потенцијал 

за развој сеоског туризма, али је јако битна улога државе и прописи које ће донети у 

будућности. За одрживи туризам јако је битно да држава кроз законе хармонизује 

економске интересе са потребама заштите животне средине. Да би се развијао сеоски 

одрживи туризам потребно је пре свега да држава подигне еколошку свест становништва, 

а затим да изгради адекватну инфраструктуру која је у складу са међународним 

стандардима. Данас туристи желе активан одмор и рекреацију у заштићеним областима, 

па је јако битно направити склад измећу економског, социјалног и еколошког принципа.  

Сеоски туризам Ивањичког краја имао би значајну улогу за одрживи развој целе 

државе, јер би се његовим планским развојем спречавале миграције из села у градове, 

проширивала економска база села и пружала помоћ заштити природе.  

Важност сеоског туризма се огледа и у интеракцији између туризма и 

пољопривредне делатности и традиције. Развој сеоског туризма који је утемељен на 

одрживом развоју, омогућава раст без оштећења и исцрпљења ресурса на којима се 

темељи (незагађен ваздух, вода, земља, одутност буке). 

Сеоске средине су веома перспективан простор за развој специфичног вида 

туризма-сеоског туризма. Адекватно изграђене куће за одмор су праве оазе мира за људе 

из урбаних центара. Туристички развој руралног подручја мора да се води пажљиво 

осмишљено, планском политиком која не сме бити базирана само на жељи за профитом, 

већ и на принципима људског благостања и среће. 
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ИСТОРИЈА РАЗВОЈА СЕОСКОГ ТУРИЗМА У ОПШТИНИ 

ИВАЊИЦА 

 

Сеоски туризам у Ивањичком крају се почео равијати у селу Девићи. Сеоско 

становништво је имало жељу да њихово село упозна што више људи. Услови за долазак 

гостију су били скромни, али је жеља да гости дођу била велика. Саму идеју за развој 

туризма дао је тадашњи студент Миливој Рајичевић. Прве године су имали око 

четрдесетак туриста. Следеће, 1973. године имали су 120 гостију у шест домаћинстава. У 

Коритнику је у то време изграђена прва викендица-брвнара. У 1976. години село Девићи 

бележи рекорд са 9000 ноћења у тридесетак домаћинстава са 180 лежајева. Упоредо са 

развојем туризма дошло је и до развоја инфраструктуре у селу (бољи путеви, 

електрификација и др.) (Игњић и сарадници, 1972). 

Године 1972, село Девићи је остварило сарадњу са Културним центром Београд и 

са екипом „Селу у походе“, где су и гостовали 1973. године. У сарадњи са Радио 

Београдом и екипом „Селу у походе“ организована је приредба „Голијско вече“ у Хали 

спортова у Београду (Игњић и сарадници, 1972). 

По угледу на Девиће, остала села Ивањице крећу да се развијају: Катићи, Кушићи, 

Маће, Лиса, Опаљеник, Беле Воде. На Кушићима 1977. године почиње изградња хотела и 

та година представља најуспешнију годину за овај крај што се тиче туризма овог доба 

(Игњић и сарадници, 1972). 

Процват сеоског туризма заинтересовао је и руководеће структуре привредног и 

политичког живота Ивањице да крену са већим улагањима у село. Асфалтни путеви 

заменили су макадамске, електро мрежа је измењена и ојачана, изграђене су и телефонске 

централе у свим селима, а и сама сеоска насеља добила су нови изглед. Једноставно, 

туризам је из темеља изменио живот и разбио монотонију села. Уз те промене, и 

пољопривреда, као главно занимање житеља ових крајева, добила је нову димензију 

развоја. Доласком туриста пољопривредни производи добили су нове купце, а тиме је и 

ниво производње подигнут на виши степен. Уз пољопривредну производњу село је добило 

и друге садржаје који су саставни део туристичке понуде. Адаптирали су се домови 

културе, изграђени су спортски терени, реновиране здравствене установе и школе (Игњић 

и сарадници, 1972). 

Збивања на простору наше земље деведесетих година су успориле развој сеоског 

туризма. Данас је сеоски туризам развијен, али постоје потенцијали за још већи развој 

овог одрживог вида туризма.  
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ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА ТЕРИОТОРИЈЕ 

 

 Општина Ивањица налази се у југозападном делу Србије, познатом као 

Старовлашко-рашка висија. Налази се у Моравичком округу са општинама Лучани, Чачак 

и Горњи Милановац. Обухвата простор од 1090 km
2 

и заузима шесто место по површини у 

Србији. Смештена је између 43° 34´ 49´´ северне географске ширине и 20° 13´ 52´´ источне 

географске дужине, на надморској висини од 468 m (www.ivanjica.gov.rs). 

 Ивањица је оивичена планинским венцима Голије, Јавора, Мучња, Чемерна и 

Радочела. Лежи на обалама Голијске Моравице, која је једна од три изворишна крака 

Западне Мораве. Општина Ивањица граничи се са општинама: Рашком, Краљевом, Новим 

Пазаром, Ариљем, Новом Вароши, Сјеницом и Лучанима (www.ivanjica.gov.rs). 

 Ивањица се налази на 220 km јужно од Београда. До Ивањице воде два магистрална 

пута, један из Чачка преко Гуче и Драгачева, а други из Ужица преко Пожеге. Са 

Сјеницом је повезана преко Јавора, а са Новом Вароши преко Кокиног Брода.  Изградња 

аутопута Београд - Бољаре који пролази кроз Ивањицу, допринела би економском и 

туристичком развоју овог крајa (www.ivanjica.gov.rs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 1.  Географски положај општине Ивањица 

(Извор: sh.wikipedia.org) 
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ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

 Природно географске карактеристике једног краја се међусобно прожимају и као 

такве  су веома битне за развој одрживог туризма у једној области. Природне 

привлачности су један од набитнијих фактора за развој руралног туризма. 

 

ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

 Геолошка грађа је веома разноврсна. На малом простору присутне су стене од 

старијег палеозоика до холоцена. Највеће распрострањење има палеозојска, а затим 

тријаска група (Гајић, 1989). 

 Палеозојска група стена је сачињена од карбонских и пермских творевина. 

Палеозојске стене су велике дебљине и највећу дебљину имају на Голији. У доњем делу 

карбонске серије преовлађују филити и аргилошист. У горњем делу ове стене су ретке, 

али су заступљени пешчари разног састава, обично сиве боје (Гајић, 1989). 

Тријас заузима западни део слива, западно од линије Мучањ - Малич. Ту је тријас 

представљен доњим, средњим и горњим делом. Најзаступљенији је у горњем току Лучке 

реке, а представљен је кварцним пешчарима црвене и сиве боје, серијом глиновитих 

пешчара и песковитих глинаца финог зрна и црвене боје (Гајић, 1989). 

Кречњачке греде се пружају у североисточном делу слива Голијске реке. То су 

ободни делови знатно пространијег кретацејског предела који се из суседних сливова 

увлачи у ову област. Кретацејски седименти су распрострањени у суседном Драгачеву, 

али допиру све до Манастирске клисуре на Моравици. У Ивањици су кретацејски 

седименти очувани на Видином Кршу, Сађевцу, Глијечком брду, на северу до Марине 

реке, Мићића кршу, од Вјенца изнад Лучке реке до Радевог врха и у пределу Ајдачле и 

Лишанске реке (Гајић, 1989). 

Еруптивне стене су честе и представљене су посебно дацитима и њиховим 

туфовима, Дацити пробијају карбонске и пермске творевине. Тако на Јанковом камену, 

Преком брду и Труби, пробијају пермски пешчари и конгломерати. На њиховом додиру са 

палеозојиком запажене су појаве контактног метаморфизма. Кречњачке стене су углавном 

у западним деловима слива Моравице (Гајић, 1989). 
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РЕЉЕФ КАО ТУРИСТИЧКА ВРЕДНОСТ 

 

Доминантан облик макрорељефа у Иваничком крају су планине, а временом 

настанка, геолошким саставом и правцем пружања припадају динарском типу. Од 

ерозивних облика највише су заступљени флувијални и крашки рељеф. Међу флувијалним 

истиче се долина реке Голијске Моравице и Студенице. На територији општине се налази 

и велики број клисура, као што су клисуре Ношнице, Студенице, Малог и Великог Рзава, 

Лишанске и Хајдучке реке. Међу крашким облицима рељефа истичу се вртаче у сливу 

Голијске Моравице. Део кречњачке табле Мучња, између највишег врха 1534 m и коте 

1424 m, толико обилује вртачама да даје утисак дивљег предела (Гајић, 1989).  

Међу подземним крашким облицима истиче се Хаџи Проданова пећина. Име је 

добила име по Карађорђевом војводи, Хаџи Продану Глигоријевићу који је у пећину 

склањао збегове. Налази се у долини Рашћанске реке, па је због тога зову и „Рашћанска 

пећина“. Ранији назив јој је „Шљепаја“. Удаљена је 7 km од Ивањице на путу за Гучу, на 

надморској висини око 600 m. Пећина је испитана на дужини од око 400 m. Састоји се од 

два спрата. Доњи спрат поред главног има и два споредна канала.  

 

 

Слика 2.  Хаџи Проданова пећина 

(Фото: М. Коцић, 2020) 
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У Хаџи Продановој пећини је екипа студената на челу са професором Биолошког 

факултета Београдског универзитета др. Божидаром Ћурчићем, пронашла 25 нових врста 

пећинских животиња и инсеката, које у свету, или нису познате или су ретке. У периоду 

између 9. и 30. јуна 2003. године у организацији Завода за заштиту споменика културе из 

Краљева, спроведена су заштитна археолошка ископавања у пећини. Истраживања су 

реализована у сарадњи Филозофског факултета и Народног музеја у Београду, а у њима су 

учествовали и стручњаци Географског факултета у Београду, Историјског института у 

Београду као и студенти археологије из Београда. Хаџи Проданова пећина улази у 

малобројна вишеслојна палеолитска налазишта на централном Балкану и пружа велики 

потенцијал за будућа истраживања. Хаџи Проданова пећина представља комбинацију 

важног туристичког, спелеолошког и археолошког објекта. Изнова је саграђена порушена 

црква испред пећине познатија као „Аџијина“ која је први пут саграђена 1909. године и 

посвећена Архангелу Михаилу. У 2019. години пећина је сређена и отворена за посете 

(www.ivanjica.gov.rs). 

На територији општине Ивањица се налази Парк природе „Голија“ и Резерват 

биосфере „Голија – Студеница“ (UNESCO), који су Уредбом Владе Републике Србије 

проглашени као заштићена природна добра од изузетне вредности. Голија је једна од 

најлепших и шумама најбогатих планина. Највиши врх Голије је Јанков камен (1833 m). 

Од стране UNESCO-а је проглашена за Резерват биосфере, а одлуком Владе Србије 

Парком природе прве категорије. На овој планини налази се велики број природних 

реткости, животна средина је изузетно очувана и то омогућава постојање великог броја 

различитих врста биљног и животињског света (www.ivanjica.gov.rs). 

 

Слика 3.  Планина Голија 

(Извор: ivanjica.gov.rs) 

Јавор обухвата простор између река Тисовице, Увца, Брњице и Ношнице. Ношница 

је природна граница између Јавора и Голије, а највиши врх је Василин врх од 1520 метара. 

Богат је пашњацима и чистим изворима и у правом смислу је историјска планина, јер су на 
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њој вођени ратови: 1804, 1876/1878. и 1912. године. Све до Балканских ратова 1912. 

године овде је била српско-турска граница (www.ivanjica.gov.rs ). 

Мучањ се својим обронцима уздиже изнад Пресјечке реке, Великог Рзава и 

Грабовице. Највиши врх је Јеринин град на 1534 m, крењачког је састава, а на 

висоравнима постоје вртаче дубине од 10 до 15 m и ширине 33 до 50 m. Један део је под 

шумом, али је највећи део безводан, крашки предео (www.ivanjica.gov.rs ). 

 

Слика 4. Поглед са планине Мучањ 

(Фото: М. Коцић, 2019) 

 

Чемерница се простире између Мучња, Јавора и Тисовице, Пресјечке реке и Увца. 

То је кречњачка висораван са највишим врхом Белом стеном од 1482 метра 

(www.ivatourism.org). 

Кукутница, има највиши врх од 1382 метара. Припада атарима ивањичког и 

ариљског села Шареник, односно Бјелуша. Кукутница је веома богата водом, са 365 

извора који се уливају у Мали Рзав и Пањицу (www.ivanjica.gov.rs). 

 

Слика 5.  Планина Кукутница 

(Фото:М. Коцић,2020) 
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Чемерно се пружа од запада ка истоку у дужини од око 21 km. Највиши врх је 

Смрдључ на висини од 1579 метара. Затим следе Голеш, Гвоздац и други. Са југа је 

Чемерно ограничено долином реке Студенице и планином Голијом, а са севера долинама 

река Дубочица и Борошница. Под врховима ове планине налазе се многи извори од којих 

су најпознатији Кадина вода и Змајевац. Поред шумског пространства Чемерно је познато 

и по великој површини на којој расте боровница. Током Другог светског рата, овде су 

вођене жестоке борбе против немачких јединица, о чему сведочи велики број и данас 

видљивих ровова (www.ivanjica.gov.rs ). 

Радочело је планина са леве стране реке Ибар, око 12 km западно од варошице 

Ушће. Ово је планински венац правца североисток – југозапад, извијен према југоистоку. 

Са западне и северне стране планина је обухваћена долином реке Студенице, леве притоке 

Ибра. Долинама десних притока Студенице и изворишних кракова Брвенице, леве притоке 

Ибра, рашчлањена је на високе косе и већа узвишења: Кривачу од 1643 метра на 

северозападу и Врхове од 1533 метра надморске висине на југозападу. У југозападном 

делу се састоји од горњекарбонских шкриљаца, а у северном од пермских пешчара, док су 

средишњи делови од перидотита и серпентина. Претежно је обрасла шумом, местимично 

знатно проређеном (www.ivanjica.gov.rs). 

Планине Ивањичког краја на којима се налази већина села богате су шумама, 

пропланцима, пашњацима, хладним изворима, бистрим речицама и чистим ваздухом, 

дивљим воћем, разном дивљачи и шумским плодовима и све се то може искористити за 

развој сеоског туризма. Туризам у планинским селима Ивањичког краја би у будућности 

могао да постане један од главних туристичких производа Србије, јер на једном месту би 

се прожимали одрживи планински и сеоски туризам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сеоски туризам као фактор одрживог развоја општине Ивањица 

 

19 

 

КЛИМА КАО ТУРИСТИЧКА ВРЕДНОСТ 

 

 Ивањички крај би према географској ширини требало да има 

умереноконтиненталну климу. Међутим, рељеф и биљни покривач су утицали да ипак на 

великој површини влада планинска клима са умереним летима и хладним зимама са доста 

снежних падавина (www.ivanjica.gov.rs).  

 Падавине су равномерно распоређене у току годишњих доба. Кише су честе у 

пролеће и јесен. Ветрови су благи и доносе промену времена. Истичу се јужни ветар и 

северац. Јужни дува с краја зиме и почетком пролећа, па убрзава топљење снега. Северац 

дува током целе године, али знатно јаче зими. Овај ветар доприноси томе да и у 

најтоплијим летњим данима нема великих врућина (www.ivanjica.org.rs). 

 За највернији приказ топлотног стања неког места или територије најчешће се 

користи средња месечна и годишња температура (Јовичић, 2009). Средња годишња 

температура у општини Ивањица је 9,85 C°. Најтоплији месец је јул са 19,9 C°, а 

најхладнији је јануар са -0.30 C°. Апсолутни температурни максимум је 38.40 C°, док је 

апсолутни температурни минимум -25,20 C°. Укупна годишња инсолација је 1933 h. 

Просечна годишња количина падавина је 920 mm, а релативна влажност ваздуха је 78,20% 

(www.ivanjica.gov.rs). 

Табела 1. Средње месечне и средња годишња вредност температуре ваздуха (°C) у Ивањици 

(1991-2013) 

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

-0,3 0,2 5,2 10 14,8 18,4 19,9 19,6 14,9 10,2 5,1 0,2 9.85 

Извор:Републички хидрометеролошки завод 

 

Величина видљивог неба покривеног облацима, назива се облачност. Изражава се 

десетинама 0 до 10 или у процентима покривености неба облацима (Дукић, 1998). 

 

Табела 2.  Средња месечна и средња годишња вредност облачности (%) у Ивањици (1991-

2013) 

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

6,30 6 5,51 5,36 5,02 4,38 3,72 3,69 4,73 5,03 5,63 6,77 5,17 

Извор:Републички хидрометеоролошки завод 

 

http://www.ivanjica.org.rs/
http://www.ivanjica.gov.rs/
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ХИДРОГРАФСКЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 Ивањица спада у подручја богата водом. Захваљујући гeолошкој подлози у којој 

доминирају силикатне стене, на површини се јављају многобројни извори. Реке и потоци 

већином теку од југа према северу. На територији Ивањице имамо два слива: слив 

Голијске Моравице и слив Студенице (www.ivanjica.gov.rs ). 

Најдужа река је Голијска Моравица са 98 km. Извире испод Козије стене, на самом 

врху северне падине планинског масива Голије. На Голијској Моравици је 1904. године 

изграђен камени мост на принципу клинова који је један од највећих једнолучних мостова 

на овим просторима. Године 1911. је у центру града на  Голијској Моравици изграђена 

хидроцентрала, девета у тадашњој Србији, после хидроцентрала у Београду, Ваљеву, 

Ужицу, Лесковцу, Краљеву, Шапцу, Нишу и Зајечару.  Корито реке је засуто 

шљукновитим наносом и већим делом деградирано услед веома изражене ерозије и 

бујичних карактера водотока. Ширина корита под водом се креће од 2 до 3 m у горњем 

току, па чак до 10 m на изласку са територије општине. Количина воде варира од 30 до 

1.200 l/s,  док се за време периода поводња количина воде повећава чак и за 100 пута. 

Стање на водотоку Голијске Моравице је јако измењено у односу на некадашњи период. 

Нестали су карактеристични вирови дубоки чак и до 3 m, као и брзаци од нагомиланог 

стења и крупног камења који су чинили изразите букове. Данас је, услед интензивне сече 

шума на Голији, ова некад једна од најизразитијих река шумског подручја, постала 

бујични водоток, што се одразило на количину, садржај воде и нагли надолазак воде, као и 

на садржај и услове размножавања најзаступљеније рибље врсте у овом водотоку, поточне 

пастрмке (www.ivanjica.gov.rs ). 

 Најкарактеристичније и најважније десне притоке Голијске Моравице су: 

Сапатница, Голијска река, Пакашница, Манска река, Будожељски поток, Лучка река са 

притокама Осоничком и Рзињском реком, Марина, Рашћанска и Лишанска река. Сви ови 

водотокови протичу кроз оголело подручје посечених шума и претежно су бујичастог 

карактера. Међутим, мали водотокови и потоци који су притоке наведених река још увек 

протичу кроз пошумљене терене и веома су погодни за узгајање млађи поточне пастрмке 

у првој години живота (www.ivanjica.gov.rs ). 

Леве притоке Голијске Моравице су: Ношница, Буковичка река, Грабовичка река, 

Зарића поток и Даријевића река. У слив Голијске Моравице спадају и водотокови Малог и 

Великог Рзава. Први настаје од Четовачке реке код Катића, а други од Пресечке реке код 

Мочиоца (www.ivanjica.gov.rs ). 
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Физичке карактеристике водотокова у температурном погледу су следеће: горњи 

ток Голијске Моравице са притокама има температуру воде у летњем периоду од 14 до 17 

C°, а водотокови који протичу кроз шуму имају и нижу температуру. Како се спуштају у 

пределе са нижом надморском висином и температура воде се у летњем периоду пење и 

прелази 20 C°. У зимском периоду Голијска Моравица и већина притока се леде. У 

региону горњег тока Голијске Моравице изнад састава са Голијском реком, предвиђа се у 

наредном периоду изградња акумулације за пијаћу воду, која би по својим 

карактеристикама могла бити изразито салмонидна акумулација (www.ivanjica.gov.rs ). 

Слив Студенице карактерише велики број водотокова десних и левих притока које 

имају знатне количине воде у свако доба године. Све ове притоке теку са Голије или 

околних планина које су још увек пошумљене, те нису изразито бујичавог карактера. И 

овде се осећа утицај сече шума, али нешто слабији него у сливу Голијске Моравице. 

Надморска висина корита Студенице је знатно већа и креће се од 650 до 980 m. Студеница 

настаје изнад Брусника, од Црне реке и Студенца. Корито реке је данас делимично засуто 

шљунком, али још увек постоје изразити брзаци и вирови. Количина воде се креће од 100 

до 2.400 l/s,  а за време изразитих бујица се количина воде повећава за више од сто пута. 

Ширина реке се идући низводно, креће од 3 до 14 m, а дубина варира од 30 до 120 cm, у 

вировима и до 3 m. Десне притоке Студенице су Самоковка, Изубра и Склапојевац, а леве 

Брусничка река, Јастребовац, Брадуљичка река и горњи ток Белошеве реке. Температура 

воде у летњем периоду у доњем делу Студенице се креће чак до 22 степена, али је у 

притокама које протичу кроз шуму знатно нижа. 

У доњем делу Студенице предвиђа се изградња акумулације од које ће се 1/3 налазити на 

територији ивањичке општине. Укупна дужина водотока на територији општине Ивањица 

износи 215 km (www.ivanjica.gov.rs ). 

Све реке у сливовима Голијске Моравице и Студенице су богате поточном 

пастрмком и речним раковима, што значи да су чисте и незагађене. Њихова еколошка 

заштита је један од основних услова за развој туризма. 

 Општина Ивањица на својој територији има доста природних језера која 

представљају велики потенијал за развој туризма. Већина језера се налази на планини 

Голији. 

 Тичар или Дајићко језеро налази се на северозападној страни Голије, на 

надморској висини од 1.420 метара и на око 30 km од Ивањице. Окружено је густом 

четинарском шумом. Пречника је између 10 и 12 метара. Језеро је годинама представљало 

загонетку и за њега су везане бројне легенде. Ботаничар др Недељко Кошанин је студијом 
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из 1907. године разрешио неке природне тајне везане за језеро. У студији се каже да је 

обим водене површине био 103 метра, површина 460 m², а највећа измерена дубина 3,2 m. 

Некада је језеро захватало 1.660 m², али се годинама смањује, јер обраста барском и 

тресавском вегетацијом, па данас мери само десетак метара. Само језеро са околином, 

заштићено је од стране државе као природни резерват (www.ivanjica.gov.rs ). 

 

Слика 6.  Тичар језеро 

(Фото: М. Коцић, 2020) 

„Небеска суза“ је језеро изнад пута за Голију, на месту званом Округлица, на 

надморској висини од 1.495 метара. Настало је после великог земљотреса у Румунији. 

Иначе је највеће језеро у моравичком крају (www.ivanjica.gov.rs). 

 

Слика 7. Језеро Небеска суза 

(Извор:westserbia.org) 
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„Кошаниново језеро“ састоји се од два спојена језера, великог и малог. Елипсастог 

су облика и смештена у ували на северној страни Црепуљника, на надморској висини од 

око 900 метара. Димензије језера су 91 x 40 метара, површине око 28 ари. Издужено је и 

пружа се правцем север – југ. Већим делом је под водом, а дубина према процени износи 

од 6 до 8 метара. Ободи језера обрасли су тресавском вегетацијом (www.ivanjica.gov.rs). 
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БИОГЕОГРАФСКЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ 

 

Велики распон у надморској висини од 402 до 1.833 метра, условљава климатске 

разлике које утичу на разноврсност биљног света на територији општине Ивањица. На 

присојним странама планина више је њива и воћњака, храстове и листопадне шуме, а на 

осојним странама преовлађују ливаде и пашњаци. У долинама река, нарочито долином 

Голијске Моравице, највише је њива, ливада и воћњака, а у новије време све је више 

малињака. Шумско благо је изузетан потенцијал Моравичког краја.  Шуме чине 52,4% 

укупне површине општине Ивањице, односно 57 098 хектара. У државном власништву је 

32.957 хектара, а у приватном 24.802 хектара шуме (www.ivanjica.gov.rs). 

Од шумског дрвећа на висини до 1000 метара распрострањени су врба, топола, јова, 

јасен, цер, храст, граб, брест, буква, јавор и зова, а на висини преко 1.000 метара смрча, 

јела и бор. На овим просторима је распрострањено и шумско биље: леска, дрен, глог, 

клека, и зеленика, а на Голији расте и црвена зова. Шуме су богате шумским воћем: 

боровница, јагода, малина, купина, рибизла и огрозд и различитим врстама печурака: 

вргањ, смрчак, рудњача, поповача, лисичарка, млечњача. На подручју општине Ивањица 

постоје изванредне могућности за развој ловног туризма, а постоји и удружење ловаца 

„Чемерница“ (www.ivanjica.gov.rs). 

На овим просторима живе: медвед, лисица, зец, куна, срна, јазавац, дивља свиња, 

фазан, дивља кока, орао, сова, кобац, итд. Одређене врсте су законом заштићене 

животиње. Брзи планински потоци и реке су богати разноврсном рибом: пастрмком, 

младицом, кркушом, мреном и кленом (www.ivanjica.gov.rs). 

На шумском подручју овог краја се налазе два природа резервата. Први, површине 

14 хектара се налази под највишим врхом Голије, Јанковим каменом, а други површине од 

26 хектара се налази испод Црног врха, у близини Љутих ливада. Ови резервати 

представљају мешавину јеле, смрче и букве прашумског карактера, а највише стабло јеле 

у резервату износи 56, смрче 55, а букве 33 метра (www.ivanjica.gov.rs). 

Природне знаменитости су и строго заштићене биљне врсте и то: стабло 

пирамидалне смрче у подручју Бисер Вода – Црни Врх – Радуловац и стабло смрче са 

кугластом формом круне у делу Дајићке планине. Као природне реткости заштићене су 

зеленика и јеремичак. Посебну знаменитост представља девет храстова на Палибрчком 

гробљу изнад Ивањице који по легенди симболизују девет браће Југовића 

(www.ivanjica.gov.rs). 

http://www.ivanjica.gov.rs/
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Разноврсност биљног и животињског света и нетакнута природа су потенцијали 

које треба искористити. Оно што је важно то је да се коришћење природног богатства у 

сврху туризма уради плански, односно да развојем туризма не дође до уништавања 

биљних и животињских врста. 

 

 

Слика 8.  Медвед на планини Голији 

(извор:www.discoverserbia.org) 
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ДРУШТВЕНО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

 Кроз друштвено-географске карактеристике биће предтављена историја 

насељавања Ивањичког краја, становништво и најзначајнији културно-историјски 

споменици. За сеоски туризам друштвено-географске карактеристике представљају један 

од главних фактора развоја. 

ИСТОРИЈА НАСЕЉАВАЊА ИВАЊИЧКОГ КРАЈА 

 

Моравички крај био је насељен још од доба палеолита. О томе сведоче бројни 

предмети од камена који су пронађени на овим просторима. У селу Косовици нађена је 

камена секира, а у Горњем Радаљеву нађен је нож са два сечива, од кремена. Данас се нож 

налази у Приликама. Из “бакарног” доба нађен је један бакарни врх од копља у селу 

Црњеву. Такође је нађен један бронзани мач и бронзана секира у селу Рашчићи, бронзано 

копље у Кушићима, испод Јавора (www.ivanjica.gov.rs ). 

Током историје први народи који су насељавали овај крај били су Дарданци. Њих 

су одавде потисли на југ Трачани. Трачане су потисли Илири, који су у овим крајевима 

живели дуго времена у добро организованој држави. Нађена су и нека њихова насеља, 

између осталих једно веће у дну Приличког поља, у селу Доње Радаљево 

(www.ivanjica.gov.rs ). 

Илире су покорили Римљани и дуго владали овим крајем. У Ивањичком крају има 

доста остатака из доба римске владавине. Верује се да су Римљани почели да користе 

црвени пешчар на простору од Чемернице до Јавора као гвоздену руду 

(www.ivanjica.gov.rs). 

У Јованчића потоку, код Буковице, нађен је један мермерни споменик неког 

римског, општинског старешине. Споменик се сада налази у Београду на чувању. Сматра 

се да имена – Лорет (брдо), Негришори (село), Бетулица (Брезова) село и др. воде порекло 

из римског доба. Постоји и једна збирка кованог новца, од 30 комада из III и IV века, 

нађена и прикупљена у овом крају. У тој збирци налази се и један сребрњак од 32 грама 

(www.ivanjica.gov.rs). 

Византинци (Грци) у овим крајевима, живели су само по градовима. Изван градова 

живели су покорени други народи. У многим нашим селима постоје стара гробља, која 

наш народ погрешно назива „Грчка гробља“. То су гробља наших предака, разних српских 

племена (www.ivanjica.gov.rs). 
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Стари Словени насељавају ове крајеве крајем VI и почетком VII века. Они су били 

вредни, радни, доброћудни и мирољубиви. Бавили су се сточарством, земљорадњом, 

пчеларством и ловом (www.ivanjica.gov.rs).  

Иако су били мирољубиви, наши преци волели су да буду слободни. Међутим, 

после њиховог насељавања у ове крајеве, на њих су често нападали Мађари, Бугари, 

Византинци и други народи. Да би се заштитила од њихових напада и да би била 

слободна, племена насељена у Моравичком крају удружила су се и прва основала своју 

државицу под управом кнеза. То се догодило још на почетку VIII века. Седишта кнезова 

била су у овом крају око реке Моравице и Студенице до Лима. Као седиште тих кнезова 

помињу се ова места у византијским и римским записима: „Мегиретус“- што неки тумаче 

као Међуречје, град Дестник, назван по кнезу Дести, а налазио се испод Голије. Посебно 

се помиње град Дресник или Дрезник, опет у овом крају (www.ivanjica.gov.rs). 
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СТАНОВНИШТВО 

 

Становништво општине Ивањице је распоређено у 49 насељених места. Укупан 

број становника је према попису из 2011. године био 32 380 становника. Највећи број 

становништва је српске националности 98,8%  (www.stat.gov.rs). 

Према подацима Републичког завода за статистику у општини Ивањици, у периоду 

од 1961. до 2011. године бележи се константан пад становништва. Према попису из 1961. 

године у општини је живело 40.526 становника, 1971. године 39.233, док је 1981. пописано 

37.887. становника. У 1991. години Ивањица је бројала 36686 становника, а 2001. године 

број се смањио на 35.912 становника. Најмањи број је забележен 2011. године и износи 

32.380 (www.stat.gov.rs).  

 

 

Графикон 1.  Број становника од 1961. до 2011. годинe 

(извор: www.stat.gov.rs) 

 Поред Ивањице, центри месних заједница су: Буковица, Прилике, Лиса, Луке, 

Осоница, Међуречје, Девићи, Остатија, Придворица, Средња река, Кушићи, Брезова, 

Ковиље, Братљево, Мочиоци, Опаљеник, Ерчеге. Просечна величина насеља износи 22,2 

km
2
, са просечним бројем од 700 становника. У центру Ивањице живи 44,40% 

становништва, у приградским насељима 20,5% и 24.90% живи у насељима који су 

удаљени од центра Ивањице око 40 km (www.ivanjica.gov.rs) 
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 На основу података који се односе на званичне пописе становништва можемо 

закључити да развој становништва општине Ивањица бележи неповољне тенденције које 

се огледају у демографском старењу. Осим старењем, до смањења броја становника 

долази и миграцијама становништва из Ивањице у веће градске центре. Становници 

пасивних села одлазе у град где се школују и касније оснивају породице. Много омладине 

одлази у Београд, што негативно утиче на развој становништва општине Ивањице. 

Шездесетих и седамдесетих година прошлог века велики број људи је одлазио у 

иностранство на привремени рад. Тај тренд се и данас наставио повећаним интензитетом. 

 По последњем попису становништва у Ивањици имамо 65,2%  становника који 

живе у руралним срединама. Оно што је негативно код ове статистике је депопулација 

због престанка биолошког обнављања. Негативаном ефекату на ову статистику доприносе 

и миграције из села у град. Овај тренд би могао да буде заустављен развојем сеоског 

туризма. 
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КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИ СПОМЕНИЦИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 

 

Културно-историјски су непокретна културна добра и као такви представљају један 

од најчешћих мотива за туристичку посету. Културно-историјски споменици 

подразумевају добра која смо наследили од предходних генерација или су настала у 

садашњости и која треба да буду сачувана за будуће генерације. Значај за туризам је 

велики, јер већина туристичких кретања је везана за посету културно-историјских 

споменика. Јако је битно да су културна добра доступна и уређена за туристичке посете, у 

супротном губе на свом значају када се ради о туризму. 

  Ивањица на својој територији има велики број споменика из различитих периода, а 

доста споменика се налази и на самим путевима ка селима која имају велики потенцијал за 

развој. Близину тих споменика би сеоска туристичка домаћинства требала да искористе у 

будућности за употпуњавање својих садржаја. 

 

Манастир „Светих Архангела“ – Ковиље 

 

Манастир Светих Архангела налази се у селу Смиљевцу, удаљеном око 25 

километара од Ивањице, у засеоку Ковиље, по коме је манастир и добио име. Лоциран је 

на једном платоу под врхом, такође званом Ковиље, на десној обали речице Ношнице. 

Приљубљен је уз високу стену са којом скоро представља јединство. Скривен је у сенкама 

густе шуме којом су обрасли обронци Јавора. Био је дуго неприступачан, у чему можда и 

треба тражити разлоге његове анонимности (www.ivatourism.org). 

Манстир посвећен Светим Архангелима, састоји се од две цркве које су данас 

обухваћене једном архитектонском целином, видљивом споља у облику грађевине под 

једним кровом. Не зна се када је основан, али судећи по народној традицији и по извесним 

елементима, он је, свакако постојао још у средњем веку, само не у данашњем облику. 

Старија и мања црква, за коју народ каже да је “старија од Студенице”, посвећена је 

светим Архангелима, манастирским патронима, а млађа и знатно већа, Св. Николи. Црква 

Св. Архангела спада у ред такозваних пећинских храмова испосничког типа, чије је 

порекло доста старо, али недовољно испитано. Градња овог здања смешта се у време XII 

или XIII века. Први пут се помиње 1606. године у Крушевском поменику, затим 1651. 



Сеоски туризам као фактор одрживог развоја општине Ивањица 

 

31 

 

године у једном запису у коме се говори о обнови манстира. Овај запис се налази на 

једном рукописном четворојеванђељу које је 1651. године поклонио манастиру Ковиље 

последњи пећки патријарх Гаврило, родом из села Штиткова код Нове Вароши, из чувене 

и старе кнежевске породице Рашковић. Манастир Ковиље, осим верског туризма, може да 

буде и допуна сеоском туризму, јер монахиње тренутно имају радионице које се баве 

народном радионошћу и очувањем традиције овог краја (www.ivatourism.org). 

 

Слика 9. Манастир Ковиље 

(Извор:sr.wikipedia.org) 

 

Манастир Придворица 

 

Манастир се налази у селу Придворици и један је од најзначајнијих 

средњовековних споменика у моравичком крају. Налази се на 28 km од Ивањице и 28 

километру од Студенице у другом правцу. Поуздано се зна да је овде био женски 

манастир, што потврђује Немањина повеља дата манастиру Студеница, те да су ту 

калуђерице израђивале дивне тканине и утицале на средину, тако да се рано развија 

домаћа радиност у овом и суседним селима. Црква архитектонски припада рашкој школи 

а живопис јој је скоро потпуно уништен. Легенда казује да је ову цркву подигао слуга, 

вероватно племић – вазал, Стефана Немање, око 1195. године, у исто време када је 

Немања завршавао изградњу манастира Студеница.  У почетку је био женски манастир, 

затим помесна црква, да би 2007. године био поново проглашен манастиром, али овога 

пута мушким (www.ivatourism.org). 

 

http://www.ivatourism.org/
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Црква „Светих цара Константина и царице Јелене“ – Ивањица 

 

Налази се у Ивањици. Подигнута је три године после настанка Ивањице, од 1836-

1838. године прилозима народа. Живописана је 1862. године, а аутор живописа је познати 

сликар тог доба, Димитрије Посниковић. О њеном напретку старао се лично кнез Милош 

Обреновић. Живопис и иконостас су у целини сачувани, а недавно је извршена и њихова 

рестаурација. Ова црква је стециште верника читавог града и општине. Прелепо је 

архитектонско здање, под заштитом државе. 

 

Слика 10. Црква цара Константина и царице Јелене 

(Извор: ivatourism.org) 

Црква „Светог Николе“ – Брезова 

 

Црква „Светог Николе“ је позната као „Бела Црква“ у Брезови. Подигао ју је деспот 

Стефан Лазаревић, а спомиње се и у једној повељи цара Душана. Црква је једнобродна 

грађевина са полигоналним кубетом и розетом на западној страни. Иконостас је добро 

очуван. У живопису се издвајају сцене из живота Св. Николе, ликови цара Лазара, царице 

Милице и деспота Стефана Лазаревића. Црква је удаљена 26 km од Ивањице и стављена је 

под заштиту државе као споменик културе од великог значаја. Пансион „Обрадовић“ у 

сарадњи са хотелом „Логос“ из Катића организује посету цркви, што говори о значају 

културно-историјског споменика (www.ivatourism.org). 
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Црква „Светог Николе“ – Косовица 

 

Налази се на 12 km од Ивањице у селу Косовица. Подигнута је средином XIX века 

на темељима средњовековна цркве. Предање каже да је предходна црква подигнута 

непосредно после Косовског боја у част косовских јунака, који су се овуда повлачили 

после пораза 1389. године (www.ivatourism.org). 

 

Слика 11.  Црква у Косовици 

(Фото:М.Коцић,2020) 

 

Црква „Светог Саве“ – Миланџа 

 

Налази се на удаљености од 37 km од Ивањице у Миланџи. Црква је посвећена 

архиепископу Сави, скромних је димензија и покривена каменим плочама. Подигао ју је 

ужичко-крушевачки владика Јоаникије 1853. године, иначе рођен у овом селу 

(www.ivatourism.org). 

 

Црква „Светог Архистратига Михаила“ – Прилике 

 

Налази се на удаљености од 8 km од Ивањице у селу Прилике. По својој 

архитектонској концепцији, врло је стара грађевина. Сва је вероватноћа да је црква као 

средњовековна грађевина, порушена за време турске окупације. У времену после обнове 

Пећке патријаршије, вероватно је и ова нова подигнута на темељима неке старе цркве. 

Обнављана је 1860. године. Није познато да је живописана јер унутрашњи зидови нису 

истражени. У њој се чува прелепа икона, Богородица са Христом, из 1814. године 

(www.ivatourism.org). 

http://www.ivatourism.org/
http://www.ivatourism.org/
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Црква „Светог Илије“ – Куманица 

 

Новијег је датума и посвећена је Св. Илији. Звоно је цркви поклонио краљ 

Александар I Карађорђевић за дан њеног освећења 1929. године. Налази се на 17 km од 

Ивањице у селу Куманица и стављена је под заштиту државе као просторно културно 

историјска целина од великог значаја (www.ivatourism.org). 

 

Црква „Светог Великомученика Георгија“ – Радаљево 

 

Налази се на сеоском гробљу у Радаљеву. Према предању, најстарија је црква у 

овом крају и често се везује за име „Црква Јања“, која се помиње у старим 

средњовековним списима. Обновљена је 1810. године али се тачно време градње 

првобитног храма не зна (www.ivatourism.org). 

 

Црква „Светог Илије“ – Градина 

 

Изнад пута Ивањица – Ариље, на 670 метара високом врху Градина, смештенa је 

црквица посвећена Светом Илији. Феликс Каниц је забележио да је она вероватно 

подигнута на рушевинама римске стражарске куле. Народна предања говоре другачије. По 

једном веровању црквица је „прелетела“ из Прилика када су Турци покушали да је 

обесвете, а по другом Срби су је пренели на врх Градине. Трећа опет каже да су је из 

приличког поља на литицу за ноћ пренеле виле. Легенда каже и да су се овде својевремено 

крили хајдуци, па је зато зову и Хајдучка црква. Брдо Градина и црква су добиле на 

значају од када је сређен пут и направљен видиковац  (www.ivatourism.org). 

 

Спомен – обележје „Мајор Илић“ – Јавор 

 

Током историје велики број борби и ратова вођени су на простору планине Јавор. 

Спомен костурница погинулима у Јаворском рату 1876. године, сведочанство је о 

храбрости и одважности српске војске на Јавору. На гробљу јаворских јунака, народ је 

подигао споменик најхрабријем од њих, легендарном мајору Михаилу Илићу, 1907. 

године. Он је погинуо недалеко одатле у Првом српско-турском рату 1876. године, у овим 

крајевима познатијем под именом Јаворски рат. Ту је и споменик Максиму Лаушевићу, 
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буљубаши јаворске границе, кога су 1880. године убили хајдуци. Испод највишег врха 

Јавора, Василијиног врха на 1520 m, подигнуто је 2000. године спомен обележје 

„Василијина чесма”. Легенда каже да је млада и лепа Василија крај извора чекала свог 

момка, који се по зимском времену изгубио. Смрзнуту Василију пронашли су тек 

неколико месеци касније (www.ivatourism.org). 

 

Стара школа у Миланџи 

 

Миланџа је једно од најмањих старовлашких села утиснуто између огранака Јавора 

и Мучња, у долини реке Грабовице. Познато је по првој школи у овом крају, која је 

подигнута 1833. године. Њен оснивач био је владика Јоаникије Нешковић. Почела је да 

ради на Никољдан 1833. године када је школу похађало 17 ученика. То је двособна 

брвнара покривена шиндром, а њен први учитељ био је ћир Дионисије. У првој просторији 

са отвореним огњиштем боравила су деца, а у другој је становао учитељ. Године 1852. 

након смрти првог учитеља, школа се сели у исту зграду, премештену западно од данашње 

цркве. Ту се настава изводила све до подизања нове школске зграде 1872. године у којој је 

настава извођена све до 1953. кад се школа затворила јер није имала довољно ученика 

(www.ivatourism.org). 

 Село Миланџа није у туристичкој функцији, али заинтересованост туриста постоји. 

Рестаурацијом школе и улагањем у инфраструктуру села то би могло да постане значајан 

туристички локалитет Ивањичког краја. 

 

„Римски мост“ – Куманица 

 

У селу Куманица, 16 km југозападно од Ивањице, у правцу према планини Голији у 

близини старе запуштене воденице поточаре, налази се стари камени мост преко реке 

Голијске Моравице. Стари мост преко горњег тока реке, налази се на старом, запуштеном 

путу проходном искључиво за пешаке и товарне коње, који је из Ивањице, преко 

Међуречја, водио преко села Братљева, за некадашњи Санџак. Испред и иза моста, траса 

овог старог пута, оштрим кривинама и великим успонима, пење се на обале Моравице.У 

традицији овог краја мост постоји под називом „Римски мост“, иако на њему нема  

римских обележја. Рестаурацију је извршио Завод за заштиту споменика културе из 

Краљева осамдесетих година прошлог века. (www.ivatourism.org). 
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Мост је као грађевина ненаметљив. Утисак који пружа веома је пријатан и 

представља освежење у овом скоро ненастањеном крају. Са свих страна окружен је 

зеленилом, које га просто стапа са природом, тако да је саставни је део пејзажа. Веома је 

значајан у туристичкој понуди Ивањичког краја и свако ко крене у Голијска села пролази 

поред моста. 

 

Слика 12. Римски мост на реци Моравици 

(извор:sr.wikipedia.org) 

 „Камени мост“ – Ивањица 

 

Једна од највећих туристичких атракција Ивањице је камени мост на Моравици. 

Постоје предпоставке да је у доба градње био једини једнолучни мост у овом делу Србије. 

Пројектовао га је инжењер Миленко Трудић на почетку 20. века. Држава га је 

финансирала, а изградња је поверена познатом Ивањичанину, Благоју Луковићу. У 

тадашњим условима градило се и дуго и мукотрпно, од клесаног камена из мајдана у 

Рашчићима. Грађен је системом клинова, предање каже да је у везивни материјал за 

градњу моста, утрошено 30.000 јаја. Дужина лука који спаја две обале Моравице, дуг је 25 

метара. У току изградње догодила се и несрећа, три радника су погинула, међу њима и 

један Италијан Јован Поло. У знак сећања на погинуле градитеље Луковић је подигао 

споменик који се и данас налази на Ивањичком гробљу. Мост је завршен у јесен 1906. 

године. Заштићен је као културно добро од изузетног значаја. Мост представља један од 

значајних споменика културе и веома је приступачан туристима, а преко њега се може 

прећи пешке и колима (www.ivanjica.gov.rs ). 
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Слика 13. Камени мост 

(Фото: Марија Коцић, 2019) 

 

„Кушића хан“ – Ивањица 

 

Налази се у Ивањици и један је од најстаријих споменика сеоског неимарства у 

Моравичком крају. С тим у вези представља значајан потенцијал за развој сеоског 

туризма. Овај споменик културе се у будућности може претворити у музеј у ком ће 

туристи моћи да виде како се некада живело на селу и какав је био стил градње сеоских 

кућа. Смештен је у самом центру варошице поред споменика Дражи Михаиловићу. 

Стављен је под заштиту државе као непокретно културно добро од великог историјског 

значаја. 

 

Слика 14. Кушића хан 

(извор: www.mapio.net) 

 

http://www.mapio.net/
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Хидроцентрала „Моравица“ – Ивањица 

 

Хидроцентрала на Моравици 1911. године пуштена је у рад као девета 

хидроцентрала у Србији. Имала је 260 KW и осветљавала је само варошицу. Године 1936. 

изграђена је камено-бетонска брана висине 9, а ширине 16 метара. Овај водопад је 

туристичка атракција и готово заштитни знак Ивањице. Још увек производи струју, али 

представља и својеврсни музеј. Непокретно је културно добро и просторно културно-

историјска целина од великог значаја. Комплетна реконструкција бране и свих објеката 

хидроцентрале завршена је  до стогодишњице постојања, 19.12.2011. године 

(www.ivanjica.gov.rs ). 

„Јеремића кућа“ – Ивањица 

 

Јеремића кућа је најстарија сачувана зграда у Ивањици и једна је од 12 које нису 

изгореле у великом пожару 1846. године. Смештена је на крају градског шеталишта и 

један је од визуелних симбола Ивањице. Реконструисана је по пројекту Завода за заштиту 

споменика културе из Краљева и стављена под заштиту државе као непокретно културно 

добро од великог историјског значаја (www.ivatourism.org). 

 Кућа тренутно у свом саставу има угоститељски објекат за служење пића. 

Јеремића кућа са Кушића ханом, који је лоциран поред, могла би се претворити у музеј и 

представљати значајну туристичку атракцију за посету. 

 

Слика 15. Јеремића кућа 

(извор: www.mapio.net) 

 

 

http://www.mapio.net/
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„Стара чаршија“ – Ивањица 

 

Строги центар града, проглашен је 1987. године за просторно-историјску целину од 

великог значаја. Амбијентална вредност старе чаршије је у њеном аутентичном изгледу са 

почека XIX века, као и у архитектонско-историјским вредностима појединачних објеката 

(www.ivatourism.org). 

 

 

 

Слика 16. Стара чаршија 

(извор:www.ivanjica.gov.rs) 

Гроб „Бошка Југовића“ – Ивањица 

 

Гроб Бошка Југовића налази се на 4 km од Ивањице. По предању, повлачећи се 

рањен са Косова, један од браће Југовић, Бошко, умире надомак Ивањице. Ту га је 

сахранила сестра, кнегиња Милица, а на његовом гробу је саградила малу цркву. 

Приликом откопавања гроба 1911. године, испод камене плоче пронађен је мушки скелет, 

панцирна кошуља, сребрни шлем и остаци барјака, што говори да је свакако реч о неком 

српском средњовековном властелину, међутим поузданих података да припадају Бошку 

Југовићу, нема. На гробу и на темељима старе, нову цркву је подигао Благоје Луковић из 

Ивањице 1929. године и посветио је Св. Кнезу Лазару. Посађено је и нових девет 

храстова, који симболизују девет Југовића. Данас их има седам.  

 

http://www.ivatourism.org/
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„Споменик револуције“ – Ивањица 

 

Споменик револуције је мозаик, величине 5×2.4 m. Представља изузетно уметничко 

дело и највећи је мозаик на отвореном простору код нас. Аутор овог значајног остварења 

био је угледни југословенски сликар Ђорђе Андрејевић Кун, коме су у изради споменика 

помагали његови млади сарадници, а касније афирмисани југословенски уметници, Нада 

Худе, Милош Гвозденовић и Љуба Лах о чему постоји запис на плочи смештеној на 

северној страни споменика. Отворен је 1957. године (www.ivatourism.org). 

Споменик револуције у облику је обрнутог трапеза, благо полукружно 

закривљеног. Налази се на равном постаменту начињеном од плоча белог мермера. Са 

предње стране налази се мозаичка представа скупине револуционара у јуришу, урађена од 

ситних глазираних керамичких плочица. На бочним странама постављене су мермерне 

жардињере. Сама композиција не садржи текстуални епитаф, већ се у подножју мозаичке 

монументалне композиције налази натпис: 1941-1945 (www.ivatourism.org). 

Споменик револуције у Ивањици представља изузетно вредно уметничко 

остварење изведено у стилу тада актуелног социјалистичког реализма. Овај војни 

мемориал у потпуности је обновљен 2008. године у складу са пројектом стручњака Завода 

за заштиту споменика културе из Краљева. Споменик револуције је проглашен за 

просторно културно историјску целину од великог значаја (www.ivatourism.org). 

 

Слика 17. Споменик револуције 

(извор: www.ivatourism.org) 

 

http://www.ivatourism.org/
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Споменик „Ђенерал Драгољуб Дража Михаиловић“ – Ивањица 

 

Налази се у центру града. Подигнут је априла 2003. године, на 110. годишњицу 

рођења, а у знак пажње и сећања на легендарног вођу Равногорског покрета у II светском 

рату, ђенерала и команданта југословенске Краљевске војске у отаџбини. Поред 

споменика је „Чичин дом“ који прераста у Равногорску библиотеку и музеј Равногорског 

покрета. Драгољуб Михаиловић је рођен у Ивањици 14. априла 1893. године. У матичној 

књизи заведен под текућим бројем 116, од оца Мијаила и мајке Смиљане Мијајиловић. 

Генерал Михаиловић је ухваћен 1946. године, осуђен на смрт и убијен у Београду. Ни дан 

данас није познато место где леже посмртни остаци овог легендарног вође Равногорског 

покрета. Генерал Михаиловић је најодликованији српски официр у историји 

(www.ivatourism.org). 

 

Крајпуташи 

 

Ивањички крајпуташи су различитог облика, најчешће у виду великих камених 

блокова, веома сличних стећцима. Пре много година сеоски клесари урезали су у меки 

пешчар фигуру војника, пушку и сабљу, понеки орден, војничку чутуру. Урезали су и име, 

још понеки значајан податак, обавезно чињеницу да је остао на бранику домовине, да 

кости његове леже ко зна где, и све то одише побожним поштовањем. На предњој страни 

је обично представљен покојник, а на задњој епитаф. Поред крајпуташа намењених једном 

покојнику, у овом крају се могу наћи и крајпуташи у спомен двојици па чак и тројици 

покојника, што је реткост у другим крајевима. Такав је случај у селу Рокцима у 

непосредној близини Палибрчког гроба, где се налази девет крајпуташа са по два и један 

са три покојника. У истом селу постоји некропола од 24, а у селу Братљеву од 12 

крајпуташа (www.ivanjica.gov.rs). 

 

 

 

 

КУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 

http://www.ivatourism.org/
http://www.ivanjica.gov.rs/
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Манифестације су унапред организована дешавања која својим садржајем привлаче 

туристе. Културне манифестације су један од туристичких производа Србије. 

Манифестације повећавају туристички промет, јер представљају веома често допуну 

туристичког садржаја. У Ивањици највише посетилаца привлачи манифестација 

Нушићијада, а затим фестивал српске изворне песме.  

 

„Сабор ловаца и хајка на вука“ 

 

Сабор ловаца је манифестација која је настала 1996. године на иницијативу 

удружења ловаца „Чемерница“, као и осталих поклоника овог спорта из Ивањице и 

околине. Одржава се на планини Голија на месту Угљари (1600 m), које се налази на 

тромеђи Ивањице, Рашке и Краљева. Ловачки савез Србије и општина Ивањица су од 

почетка помагали ову манифестацију, која је временом добијала на значају и била 

медијски праћена. Сабор ловаца је појединих година окупљао и до 1300 учесника из 

Србије и земаља из окружења (www.ivanjica.gov.rs). 

 

Смотра народног стваралаштва „Звуци Голије, Јавора и Мучња“ 

 

Одржава се већ 32 године за редом, а на њој се презентују стари народни обичаји 

моравичког краја. Поред интерпретације старе народне песме, на смотри је могуће чути 

свираче старих инструмената, казиваче и здравичаре. Манифестација окупља преко 100 

учесника из свих месних заједница општине Ивањица, а одвија се под покровитељством 

Дома културе у Ивањици. Ова манифестација, осим што чува традицију, помаже да се 

туристи боље упознају са културом и обичајима овог краја. 

 

 

 

 

 

„Мото сусрети у Ивањици“ 
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Мото сусрети су манифестација која је настала 2002. године на иницијативу ауто 

мото клуба „Точак“ из Ивањице. Окупља преко 400 учесника из различитих крајева земље 

и одржава се у првој недељи јуна сваке године. Ова манифестација окупља и велики број 

посматрача из Ивањице и околних општина. 

 

„Фестивал српске изворне песме“ 

 

Овај, релативно млад фестивал, окупља најбоље женске и мушке певачке групе из 

Србије и окружења. Одржава се у Приликама код Ивањице сваке године 17. августа, два 

дана уочи народног сабора „Преображење“. Сваке године наступи преко 70 певачких 

група које презентују изворне песме из краја из кога долазе. Манифестација је увек 

допуњена ревијалним делом, где се могу видети и чути разни видови народног 

стваралаштва. Организатори ове манифестације су Месна заједница Прилике, КУД 

„Прилички кисељак”, Основна школа „Сретен Лазаревић“, Туристичка организација 

општине Ивањица и Дом културе Ивањица. Ова манифестација је јако значајна за сеоски 

туризам, јер се на њој туристи могу приближити српској традицији. 

 

 

„Јаворски сабор двојничара и старих музичких инструмената Србије“ 

 

Сабор двојничара и старих музичких инструмената Србије се организује у селу 

Кушићи у подножју планине Јавор. Свирачи долазе из свих крајева Србије, а у 

такмичарском делу су обавезни да свирају нумере из свог краја. Такмичар који три пута за 

редом освоји признање победника, стиче звање „мајстор двојница“. Организатори ове 

манифестације су Дом културе Ивањица, Месна заједница Кушићи и Туристичка 

организација општине Ивањица. 

 

 

 

 

„Конкурс за најлепшу љубавну песму“ 
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Конкурс за најлепшу љубавну песму установио је Дом културе 1993. године. 

Конкурс се расписује сваке године од 15. октобра до 15. новембра. Конкурс је 

међународни и до сада су учествовали песници из Србије, Црне Горе, Републике Српске, 

Немачке, Пољске, Бугарске, Сједињених Америчких Држава и Аустралије. Организатор 

додељује три награде од којих је прва награда штампање збирке љубавне поезије. Сврха 

конкурса је афирмисање младих песника и ширење љубави и толеранције међу људима. 

Награде учесницима уручују се на свечаности у Ивањици, када се и промовишу 

победничка Збирка и Зборник „Жубори са Моравице“. Манифестацију финансирају Дом 

културе, Општина Ивањица и Министарство културе (www.ivanjica.gov.rs). 

 

„Конкурс за најлепшу дечију песму“ 

 

 Конкурс за најлепшу дечију песму одржава се у Ивањици и на њему учествују 

ученици осмогодишњих школа са подручја Ивањичке општине. Селектор бира најлепше 

песме које се штампају у Зборнику „Песнички пољубци“. 

 

„Кад би увек био мај“ 

 

Дечија манифестација, „Кад би увек био мај“ одржава се у Ивањици. Учествују 

ученици од I do IV разреда свих основних школа са подручја општине Ивањица. 

Манифестација се састоји из две дисциплине: игре спретности и културно уметничког 

програма. Као пропратни програм манифестације организује се изложба дечијих ликовних 

радова (www.ivanjica.gov.rs). 

„Нушићијада“  

 

Нушићијада је фестивал у Ивањици који је настао из туристичко-забавне приредбе 

под називом „Септембар у Ивањици“. Први пут је одржана под називом Нушићијада 1968. 

године. Била је једна од најпопуларнијих манифестација у бившој Југославији. Одржавала 

се до 1972. године, када је без најаве и забране изненада укинута. Неколико деценија 

касније је обновљена. У циљу обнове култног фестивала, група младих је у априлу 2008. 

године покренула петицију и за мање од месец дана прикупила 3.797 потписа, што је 

чинило више од 10% укупног становништва ове општине. Нешто касније иницијатори ове 

акције основали су удружење грађана под именом КУДЕС – иницијатива за културну 
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децентрализацију Србије. На седници Скупштине општине Ивањица одржаној октобра 

2009. године, одборници су донели одлуку о обнови фестивала, којом је прецизирано да ће 

на његовој организацији партнерски радити Општина Ивањица, Дом културе, Туристичка 

организација општине Ивањица и удружење грађана КУДЕС (www.nusicijadaivanjica.rs). 

 Нушићијада је освојила многе престижне награде за најбољу манифестацију, као 

што су „Туристички цвет“ и „Туристичка слагалица“. Време одржавања манифестације је 

крајем августа или почетком септембра, што повољно утиче на продужетак туристичке 

летње сезоне. 

Основни циљеви фестивала су богаћење културног живота, унапређивање 

туристичке понуде општине, активирање укупне заједнице, а посебно младих и 

талентованих људи општине и региона. Комбинација музичких концерата, позоришних 

представа, изложби, филмских пројекција, едукативних садржаја, кабареа, плесних 

уличних перформанса, програма за децу и осталих садржаја, у Ивањицу крајем августа 

доводи велики број посетилаца из свих крајева Србије али и иностаранства. Обновљени 

фестивал хумора и забаве задржао је и стара обележја попут глумца у улози Бранислава 

Нушића, фудбалске утакмице и шарене костимиране параде па ивањичка чаршија и њени 

грађани у три фестивалска дана попримају изглед с краја 19. и почетка 20. века. 

 

Слика 18. Грађани у костима с краја 19. века за Нушићијаду 

(Извор: www.nusicijadaivanjica.rs) 

http://www.nusicijadaivanjica.rs/
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СЕОСКА ДОМАЋИНСТВА КОЈА СЕ БАВЕ ТУРИЗМОМ  У 

ОПШТИНИ ИВАЊИЦА 

 

Сеоски туризам бележи раст последњих година. Људи се све више опредељују за 

краће одморе, враћају се природи и изворним вредностима. Туристима је посебно 

интересантан повратак на село и у сеоска домаћинства, јер се тако враћају коренима и ту  

овај вид туризма има сентиментални карактер. 

Сеоска домаћинства у околини Ивањице туристима могу да понуде комплетну 

понуду пансиона и укључе туристе у пољопривредне активности, лов и риболов, 

планинарење, брање шумских плодова и лековитог биља и друге активности везане за 

село. 

У Ивањици имамо 18 сеоских насеља која поседују угоститељске објекте и баве се 

сеоским туризмом. То су: Братљево, Брезова, Буковица, Девићи, Ерчеге, Ковиље, Кушићи, 

Мочиоци, Опаљеник, Осоница, Придворица, Прилике, Средња Река, Лиса, Луке, 

Међуречје, Остатија и Брусник (www.ivanjica.gov.rs). 

Сеоски туризам у Ивањици се почео развијати 1972. године. Данас се сеоским 

туризмом баве многа домаћинства у околини Ивањице.  

 

СЕЛО КАТИЋИ 

 

Катићи се налазе у подножју планине Мучањ на 22 km од Ивањице. Село се налази 

у подножју планине Мучањ и Кукутница. Клима овог места је планинска са присуством 

ветра. Само село је познато по уређеним кућама које су прекривене маћанском плочом 

која се вади у оближњем селу Маће и љубазним домаћинима. Катићи су 2000. године 

проглашени ваздушном бањом. На овом подручију налазе се и културно-историјске 

знаменитости као што је Бела Црква у Брезови која се помиње у повељи цара Душана. 

Село има најбоље предуслове за развој сеоског туризма. Село располаже хотелом „Логос“ 

и пансионом „Обрадовић“. 

 

„Пансион Обрадовић“ 

 

У самом центру села Катићи налази се сеоско домаћинство „Обрадовић“ које се 

сеоским туризмом бави више од 30 година. Смештајни капацитети су категоризовани са 4 
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звездице.  Распоређени су у 5 луксузних петокреветних апартмана и седам двокреветних 

соба. Домаћинство поседује отворени базен који се греје на соларну енергију, библиотеку, 

теретану и игралиште за децу. Пансион је добитник „Туристичког цвета“ за најбље сеоско 

домаћинство у 2005. години. 

 

Слика 19. Пансион „Обрадовић“ 

(извор: www.seloturizam.com) 

 

  „Хотел Логос“ 

 

Хотел “Логос” у селу Катићи, 25 km од Ивањице, је удобан планински хотел 

категорије 3 звездице, окружен благотворном четинарском вегетацијом и шумом, у оази 

мира, на надморској висини од око 1000 метара. Објекат хотела „Логос“ је потпуно 

реновиран. Хотел „Логос“ Катићи располаже са 70 лежаја у удобним двокреветним и 

трокреветним собама и апартманима. Собе и апартмани су опремљени удобним дрвеним 

намештајем, телефонима, а купатилима хидромасажним туш кабинама. Гостима је током 

боравка на располагању разноврстан садржај: ресторан са салом од 60 места, великом 

салом од 180 места, мини спа центар са две сауне, ђакузи за четири особе, собе за масажу, 

сала за стони тенис, дискотека са караока програмом, отворени базен са лежаљкама и 

сунцобранима и играоница за децу (www.ivatourism.org). 

КУШИЋИ 

 

Село Кушићи се налази на 25 km од Ивањице. Због свог положаја и надморске 

висине од 1000 m представља идеално место за одмор за људе који имају асматичне и 

бронхијалне проблеме. Налази се на обронцима планине Јавор која је осим по пространим 

http://www.seloturizam.com/
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пашњацима и ливадама позната и по Јаворском рату који је вођен између Србије и Турске 

1876. године. На Јавору се налази споменик мајору Михаилу Илићу који је погинуо 

бранећи Србију. На планини Јавор гаји се „ивањички“ кромпир, па је пољопривреда 

примарни извор прихода. Туристи могу уживати и у манифестацијама као што је сабор 

фрула-двојница и старих инструмената који се одржава у августу. Туристима се нуде 

излети до Врха планине Јавор, излете до резервата природе „Увац“ и коришћење ски 

лифта зими (www.ivatourism.org). 

 

Хотел „Јавор“ 

 

Хотел „Јавор“ се налази у центру села Кушићи на 25 km од Ивањице, а 240 km од 

Београда. Капацитет хотела је 105 особа и намењен је превасходно особама које имају 

респираторне тегобе и анемију, али и свим љубитељима нетакнуте природe. Хотел 

поседује конгресну салу, играоницу за децу, теретану и салу за рекреацију (www.javor-

hotel.com).  

 

Слика 20. Хотел Јавор 

(извор: www.monahm.rs) 

 

ДЕВИЋИ 

 

Почеци сеоског туризма у Ивањичком крају везују се за село Девићи. Налази се на 

ушћу Брусничке реке у реку Студеницу на 37 km од Ивањице. Село је познато по 

мрестилиштима поточне пастрмке. Природне атрактивности краја су језеро на Јелаку и 

водопади Изубре. Од културно-историјских споменика истиче се манастир Придворица из 

12. века, остаци римског утврђења на Градини, „Римска чесма“ у Чечини. 
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„Домаћинство Горана Лишанина“ 

 

Домаћинство се налази у селу Девићи у приватном власништву Горана Лишанина 

на 740 m надморске висине. Домаћинство поседује апартман са две собе. 

 

ЛИСА 

  

Село Лиса је удаљено од Ивањице 9 km у смеру ка Гучи. Предивна природа, 

гостољубивост домаћина, близина Хаџи Проданове пећине, језера Вучковица су само 

мали део онога што привлачи туристе да посте Лису.  

 

„Домаћинство Драга Милићевић“ 

 

Домаћинство се налази на 10 km од Ивањице. Препознатљиво је по гостољубивости 

домаћина. Домаћинство располаже са 4 двокреветне собе и једном трокреветном. Све собе 

имају засебна купатила. У склопу куће налази се ресторан „Завичај“. Домаћинство је 

категорисано са четири звездице. Гости се могу укључити уколико желе и у 

пољопривредне послове. 

 

Вила „Јовановић“ 

 

Налази се на 2,5 km од Ивањице у правцу према Гучи. Она поседује три апартмана 

и пет соба. Домаћини организују обилазак манастира и цркава у близини, Хаџи Проданове 

пећине, планина Голије, Јавора и Мучња, брање малина, боровница и друге активности.   

 

„Ивањички конаци“ 

 

Ивањички конаци налазе се на 5 km од Ивањице у правцу ка Гучи. Домаћинство 

поседује дванаест луксузно опремљених апартмана и једну засебну кућу са дневном собом 

у којој се налази камин, купатило, кухиња и две спаваће собе. У средишту конака налази 

се крчма и тераса. Домаћинство поседује базен који је на располагању гостима у летњим 

месецима. Осим смештајних капацитета, домаћинство поседује своје воћњаке и баште где 
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се туристи могу опробати у сеоским пословима и тако приближити природи и селу. 

Домаћинство поседује и четвороточкаше. Око домаћинстава су уређене пешачке стазе, 

али организују и излете до околних манастира и планина. У близини конака налази се 

зиплајн (zip line) који је 2020. године почео са радом. Зиплајн (zip line) је направљен 

сарадњом „Ивањичких конака“ и Туристичке организације Ивањице и представља једну 

од туристичких атракција које допуњују боравак туриста у Ивањичком крају.  

 

Слика 21. Соба у „Ивањичким конацима“ 

(извор:www.ivanjickikonaci.rs) 

 

Слика 22. Поглед из „Ивањичких конака“ 

(извор:www.ivanjickikonaci.rs) 
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МЕЂУРЕЧЈЕ 

 

Село Међуречје налази се на ушћу реке Ношнице у Моравицу. Реке су богате 

поточном пастрмком и кркушом што говори о очуваној природи. Насеље је постојало још 

за време Римљана и називало се Мегиретус. У Међуречју се налази узгајалиште 

калифорнијске пастрмке са малим мотелом (које тренутно није активно), Дом културе, 

амбуланта, неколико угоститељских објеката и продавница, као и спортски терени. Као 

успомена на концентрациони логор, који је овде постојао крајем 1940. и почетком 1941. 

године, испред моста на Ношници, стоји спомен обележје (www.ivanjica.gov.rs). У селу 

Међуречју тренутно не постоје смештајни капацитети, али се у будућности планира 

улагање у њих. Село Међуречје има одличну позицију за сеоски туризам. 

БЕЛЕ ВОДЕ 

 

Село Беле Воде налазе се на Голији на надморској висини од 1350 m и самим тим 

има огроман потенцијал за развој сеоског, али и планинског туризма. Тренутно су 

смештајни капацитети веома слаби. 

 

„Голијски дар“ 

 

„Голијски дар“ је домаћинство које се налази на надморској висини од 1400 m на 

Белим Водама. Домаћинство у свом саставу има три четворокреветна апартмана, ресторан 

у ком се служи традиционална српска храна и играоницу за децу. Домаћинство се налази 

на 100 m од ски стазе и у зимским месецима употпуњују понуду скијањем. 

 

КУМАНИЦА 

 

 Село Куманица налази се у подножју Парка Природе и Резервата Голија-

Студеница. Чиста и здрава средина, предели прекривени густом шумом, свеж планински 

ваздух, извори воде, велики број сунчаних дана су одличан избор за одмор. 

 

„Голијски конаци“ 

 

http://www.ivanjica.gov.rs/
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Домаћинство „Голијски конаци“ налази се у селу Комадине, у подножју Парка 

природе и Резервата биосфере-Голија.  Домаћинство је у непосредној близини “Римског 

моста” и реке Голијске Моравице на надморској висини од 650 m.  Од Ивањице су 

удаљени 15 km на путу Ивањица-Голија. Располаже са више од 20 лежаја распоређених у 

две куће „Голија“ апартманског типа, и кућама брвнарама, са купатилима, кабловском ТВ 

у сваком апартману и брвнари. Голијски конаци поседују и заједничку просторију 

“Крчма” која служи за исхрану и боравак гостију. Гостима је на располагању у летњем 

периоду отворен базен са свим мобилијаром и шанком на отвореном простору 

(www.golijskikonaci.com). 

За све љубитеље стварно нетакнуте природе, адреналина и активног одмора у 

понуди су лети – квадрицикли, зими – моторне санке, дечији забавни парк, а домаћини 

поред шетњи, пецања, брања шумских плодова, организују излете и до 1833 метара 

надморске висине – највишег врха Голије, голијских језера као посебне атракције. Гости 

имају на располагању и обележене пешачке стазе у непосредној близини Голијских конака 

(www.golijskikonaci.com). 

 

 

Слика 23. Бар у „Голијским конацима“ 

(извор: www.golijskikonaci.com) 

 

 

 

 

 

 

http://www.golijskikonaci.com/
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Вила „Аврамовић“ 

 

Налази се на на 16 km од Ивањице на путу ка Голији. Вила располаже са 25 кревета 

распоређених у двокреветним и трокреветним собама са купатилима, централним 

грејањем и телевизијским прикључком. У склопу пансона налази се и ресторан, као и 

базен са наткривеном терасом, где гости лети уживају после шетњи обележеним стазама. 

Зими је гостима на респолагању ски стаза са успињачом од 300 m. Храна је искључиво 

домаћа и типична за овај крај Србије.  

 Домаћини овог пансиона организују за љубитеље нетакнуте природе излете, 

шетње, скупљање шумских плодова, обилазак дрвосеча и скупљање дрва, плаштење сена, 

посета других сеоских домаћинстава и упознавање живота на селу. Вила поседује и зип 

лајн (zipline) који је посебно занимљив за најмлађе посетиоце. У вили туристи могу 

купити домаће производе као што су: кајмак, сир, козије млеко, сапун од козијег млека, 

шумски плодови, слатко од боровница, шипурка, купина и шљива 

(www.vilaavramovic.com). 
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SWOT АНАЛИЗА 

 

SWOT анализа је аналитички метод којим се откривају организационе снаге, 

слабости, шансе и претње. То значи да је она метод којим се откривају интерне и екстерне 

карактеристике, како би се сопствене предности још боље искористиле, а недостаци 

кориговали, те на онову тога формирала адекватна стратегија која ће побољшати 

конкурентску позицију и омогућити остваривање бољих пословних резултата. (Черовић, 

2003). Циљ SWOT анализе је да прикаже предности и слабости, као и потенцијале и 

ограничења за развој сеоског туризма као фактора одрживог развоја општине Ивањица. 

Табела 3. SWOT анализа сеоског туризма као фактора одрживог развоја развоја у 

општини Ивањица 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 

 Расположиви смештајни капацитети 

у сеоским подручјима изграђени од 

природних материјала 

 Људски ресурси (срдачност 

домаћина) 

 Постојање шумских плодова и 

лековитог биља 

 Очувана животна средина  

 Културно-историјско наслеђе 

 Повољна клима 

 Слаба улагања у туристичку 

привреду 

 Неразвијена инфраструктура 

 Непостојање водичке службе 

 Неадекватна старосна структура у 

селима 

 Слаба едукација домаћина и 

туристичких радника 

 Недовољно коришћење 

информационих технологија у 

циљу промоције на тржишту 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

 Окренутост људи ка здравом начину 

живота и природи 

 Пораст тражње за сеоским туризмом 

 Могућност пласмана здраве домаће 

хране 

 Могућност запошљавања 

 Могућност развоја пољопривреде 

 Оживљавање старих заната 

 Миграција становништва са села 

 Убрзане активности конкурената 

у развоју сеског туризма 

 Забаченост у односу на главне 

саобраћајнице 

 Недовољно улагање у маркетинг и 

промоцију 

 Непланска градња 
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Из SWOT анализе можемо закључити да су снаге доминантније, а као главна снага истиче 

се очувана животна средина. Очувана животна средина је главни атрибут и треба је 

искористи у складу са начелима одрживог развоја. Шансе су доста израженије од претњи. 

Претње уз планско и одрживо вођење туризма могу се смањити на минимум. Главна 

шанса била би могућност запошљавања, а са том шансом и претња од миграције 

становништва би се смањила. Пример за то је хотел „Јавор“ у којем су сви запослени из 

села у ком се налази хотел.  
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РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ИСТРАЖИВАЊА 

 

  Анкета или упитник је техника прикупљања података и обавештења који се 

примењује у друштвеним наукама. Спроводи се тако што већи број испитаника (који чине 

узорак) одговара на питања у вези са неким строго одређеним проблемом или појавом. 

Анкетни лист са прецизним питњима се доставља испитаницима који одговарају на 

питања из разних области (културе, уметности, политике и сл.). Резултати анкете се  

анализирају и на основу њих се извлаче закључци (sr.wikipedia.org). 

 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ИСТРАЖИВАЊА О МИШЉЕЊУ 

СТАНОВНИКА ПО ПИТАЊУ РАЗВОЈА СЕОСКОГ ТУРИЗМА У 

ОПШТИНИ ИВАЊИЦА 

 

 Анкетно истраживање са грађанима општине Ивањица има за циљ да сагледа став 

становништва о могућностима за развој туризма на селу, њихову информисаност о овом 

виду туризма и спремност да се укључи у развој.  Истраживање је спроведено у периоду 

од 15. маја  до 01. јуна 2020. године електронским путем. У овом истраживању 

учествовало је 125 испитаника, различите полне, старосне и образовне структуре.  

  На основу графикона полне структуре испитаника можемо видети да су жене 

учествовале са 57,6%, а мушкарци са 42,4%.  

 

Графикон 2. Полна структура испитаника 
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Старосна структура испитаника је приказана са седам старосних група, где је скоро 

половина, тачније 47,2%  испитаника било старосне доби од 18 до 25 година, а 31,2 % од 

26 до 35 година. Становништво од 36 до 45 година је чинило 5,6%, од 46 до 55 је 4,8% и 

било је укупно 5 испитаника који имају од 56 до 65 година. Испитаника мањих од 18 

година било је 9, односно 7,2%. 

 

Графикон 3.  Старосна структура 

Образовна структура испитаника указује да скоро половина испитаника има високо 

образовање, 13,6% има више образовање и 36,8% има средње образовање. 

 

Графикон 4. Стручна спрема испитаника 

  

 

 



Сеоски туризам као фактор одрживог развоја општине Ивањица 

 

58 

 

На питање колико су информисани о сеоском туризму 56% је одговорило да је делимично 

информисано, 34,4% је добро информисано и уопште није информисано 9,6%. 

 

Графикон 5. Структура испитаника  на питање колико су информисани о сеоском 

туризму 

 Већина испитаника, односно 75,2% , на питање да ли Ивањица има потенцијала за 

развој сеоског туризма одговорила највишом оценом.  

 На питање „Да ли мислите да мештани села показују заинтересованост за туристе?“  

67,2% испитаника  је одговорило не у довољној мери, 28% се сложило да су 

заинтересовани и 4,8% сматра да мештани села нису заинтересовани. Улагањем у 

инфраструктуру, изградњом нових објеката мештани би почели да размишљају и о овом 

виду одрживог развоја.  

 

Графикон 6. Структура испитаника на питање да ли су мештани села заинтересовани за 

туристе 
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Мишљење локалног становништва је да би природа Ивањичког краја највише 

привукла туристе, чак 111 испитаника се сложило. Поред природе, мишљење 92 

испитаника је да би храна овог краја привукла туристе. Када знамо да се већина сложила 

да би природа привукла туристе, онда није изненађујући податак да се 89 испитаника 

изјаснило да су близина Голије, Јавора и Мучња велики потенцијал. Ове планине су нешто 

највредније што села Ивањичке општине имају. Планине привлаче туристе, али и локално 

становништво које долази на планинарење и сакупљање шумских плодова, као и ловце и 

скијаше. Поред природе, ове планине поседују и историјске знаменитости, али и топлину 

и гостољубивост становништва које живи у селима на обронцима ове планине, а које 

треба едуковати и укључити у развој сеоског туризма. Објекти које поседује једно сеоско 

домаћинство и обичаји, према мишљењу мештана Ивањице, би били занимљиви 

туристима. Домаћини би то могли да искористе и организују активности тако да туристи 

који посете домаћинство могу да учествују у обављању свакодневних сесоких послова и 

упознају се са начином живота на селу и обичајима. Због поновног одржавања 

„Нушићијаде“, али и осталих манифестација, 38 испитаника сматра да манифестације 

привлаче потенцијалне туристе. Становништво Ивањице сматра да нетакнута природа уз 

здраву домаћу храну и ракију домаћина одличан разлог за посету и боравак у овом крају 

Србије. 

На питање колико се слажу са тврдњом да је овај вид туризма добар за развој 

економије и инфраструктуре 63,2% се сложило да јесте, док се нико од испитаника није 

изјаснио да се не слаже.  

 

Графикон 7.  Структура испитаника на питање да ли је туризам добар за развој 

економије и инфраструктуре 
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Графикон 8. Структура испитаника на питање да ли су мештани спремни за пријем 

туриста 

 На основу приказаног графикона, можемо видети да се 43,2% испитаника 

делимично слаже са тврдњом да су мештани Ивањице спремни за пријем туриста у 

области сеоског туризма. Да би се попривало стање овог питања и да би се људи слагали 

са пријемом туриста у сеоска домаћинства јако је битна улога државе и едукација 

становништва о значају сеоског туризма.   
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РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ИСТРАЖИВАЊА О СЕОСКИМ 

ДОМАЋИНСТВИМА КОЈА СЕ БАВЕ ТУРИЗМОМ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 

 

Према подацима туристичке организације тренутно се сеоским туризмом на 

територији општине Ивањица бави око тридесетак регистрованих домаћинстава. 

Анкетирање је обухватило дванаест сеоских домаћинстава, и то на подручју села: Лиса, 

Комадине, Беле Воде, Кушићи и Катићи. На основу резултата анкетног истраживања о 

овим сеоским домаћинствима дошло се до следећих закључака: 

 Од дванаесторо анкетираних домаћинстава сви су лоцирани у сеоској 

средини. Туризам као примарна делатност је код седам домаћинстава. Два 

испитаника су у радном односу који није у сектору туризма и пољоприврде, 

док је свима осталима пољопривреда примарна делатност; 

 Осам од дванест испитаника нуди туристичке услуге преко 10 година и сви 

су отворени за посете током целе године. Највише посета остварују лети и 

зими, за 1. мај или Нову годину. Најмања посећеност је у новембру; 

 Највише сеоских домаћинстава је категорисано са четири звездице, што 

значи да су сви објекти новије градње;  

 Када су у питању услуге које су на располагање туристима, 90% 

домаћинстава пружа услуге исхране која се базира на традиционалној 

кухињи произведеној у самом сеоском домаћинству. Од додатних услуга пет 

испитаника у склопу домаћинства поседује базен, два домаћинства нуде 

вожњу квадовима (четвороточкашима), сви иситаници имају организоване 

излете и упознавање са културом и обичајима Ивањичког краја. Два 

домаћинства имају зип лајн (zip line) и играонице за децу на отвореном; 

 Када је у питању врста услуге, сви објекти, осим једног, пружају услуге 

ноћење са доручком, полупансион и пун пансион. Гости се најчешће 

опредељују за полупансион, чак осам испитаника је то потврдило, а три 

испитаника каже да се туристи опредељују за ноћење са доручком. Сви 

домаћини који пружају услуге исхране храну производе у свом домаћинству 

или набављају већину од сеоских домаћинстава у близини објекта;  

 Од дванаест испитаника  девет укључује туристе, уколико они то  желе, у 

сеоске послове као што су скупљање и берба воћа, прављење џема. Туристи 
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имају могућност и куповине намирница, домаћих производа као што су: 

мед, ракија, џем, ајвар, малине, боровнице, кромпир. Све то могу купити од 

домаћина или сељана који се не баве туризмом, али се баве пољопривредом; 

 Од укупног броја испитаника, само 20% планира проширење капацитета и 

доградњу пратећих објеката; 

 Сви домаћини сарађују са Туристичком организацијом Ивањице. Шест 

испитаника сарађује са туристичким агенцијама. Сви испитаници су се 

сложили да их највише гостију посети по препоруци и зато им је најбитније 

да гости буду задовољни. Сва домаћинства су доступна на интернету и 

друштвеним мрежама. Девет испитаника поседује веб сајт свог домаћинства. 

Сва домаћинства преко туристичке организације Ивањице учествују у 

сајмовима и промовишу се преко проспеката, док се неки рекламирају и 

преко радија и телевизије; 

 Подстицајна средства од општине и државе користила је половина 

испитаника, док друга половина планира да конкурише у будућности; 

 Сви испитаници су се изјаснили да се особље едукује по питању сеоског 

туризма, али не довољно и сматрају да би туристичка организација Ивањице 

могла доста да допринесе организовању разних радионица на тему сеоског 

туризма. На тим радионицама би се окупљали људи из различитих места 

који се баве сеоским туризмом и размењивали искуства. Најбоље време за 

организовање радионица било би у новембру када је број гостију јако низак; 

 Просечан број посетилаца у току једне године је око 550 људи. У погледу 

полне структуре однос је изједначен у чак десет домаћинстава. Највећи број 

посетилаца је од 30 до 40 година и пензионера. Већина су домаћи туристи, 

углавном из Београда и Новог Сада. Просечна дужина боравка износи 7 

дана. Сва домаћинства су потврдила да се туристи враћају, што говори о 

љубазности домаћина и великом потенцијалу Ивањице и околине за развој 

сеоског туризма. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

Сеоска подручја општине Ивањица имају велики потенцијал за развој сеоског 

туризма. Чист ваздух, специфична клима, доста шума, извори воде, реке, нетакнута 

природа су све оно што општина и држава треба да искористи и у будућности од Ивањице 

створи најпопуларнију туристичку дестинацију одрживог туризама. Ивањица има доста 

тога уређеног, повећан је број смештајних капацитета, одржавају се манифестације, 

поштује се традиција, али држава мора још улагати у инфраструктуру и подстицати како 

домаћине да улажу, тако и туристе да буду виђени за Ивањицу. 

Почетак сеоског туризма у Србији везан је за село Девиће који припадају општини 

Ивањица. Осим села Девићи, у доста ивањичких села је развијен сеоски туризам.  

У току израде мастер рада обављена су два анкетна истраживања. Прво 

истраживање спроведено је међу грађанима општине Ивањица и за циљ је имало да 

прикупи мишљење грађана о развоју сеоског туризма. Резултати указују да су грађани 

делимично информисани о сеоском туризму, па би локална самоурава требала да поради 

на едукацији становника. Најбитније је у будућности афирмисати Ивањицу, јер 

становништво се слаже да Ивањица има потенцијала за развој туризма. Такође, битно је у 

будућности плански радити на побољшању инфраструктуре. Друго анкетно истраживање 

је спроведено међу дванаест сеоских домаћинстава  који се већ баве сеоским туризмом. 

Резултати указују да су сеоска домаћинства заинтересована за развитак туризма. Објекти 

за смештај су новије градње, али се бринуло о природном амбијенту па су грађени 

углавном од традиционалних природних материјала. Домаћини су заинересовани за 

долазак туриста у Ивањичка села па већина има додатне садржаје и што је најбитније 

едукују се о туризму и угоститељству. 

Концепт развоја туризма у селима Ивањице није осмишљен на прави начин и 

туристичка организација и држава би морале да посвете већу пажњу одрживом развоју 

села и туризма у њима. Морају направити стратегију развоја одрживог сеоског туризма. 

Интензивнији развој сеоског туризма допринео би одрживом развоју општине Ивањица. 

Главни циљ одрживог развоја је да се расположиви ресурси сачувају за будуће 

генерације. Сеоски туризам је битан за одрживи развој, јер најмање нарушава животну 

средину уколико се ради плански на њему и његовом развоју. Сеоски туризам је значајан 

код одрживог развоја села, јер чува традицију места, штити животну средину, помаже 
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развоју сеоских средина. У сеоском туризму туристи долазе да би спавали у старим 

кућама направљеним од природних материјала, јели домаћу храну, учествовали у сеоским 

пословима. Сеоски туризам може да помогне да се традиционални занати сачувају од 

заборава тако што ће занатлије обучавати туристе, а они имати додатне приходе. Сеоски 

туризам подстиче локално становништво да очува животну средину и аутентичност села, 

јер то је један од разлога доласка туриста. 

Развој сеоског туризма може имати значајну улогу за одрживи развој  локалне 

заједнице. Ивањичка села имају огроман потенцијал који у будућности треба искористити 

на прави начин. 
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ПРИЛОЗИ 

Анкетни упитник за грађане  општине Ивањица 

Основни циљ овог упитника је прикупљање мишљења становништва о сеоском туризму у 

општини Ивањица. Анкета је анонимна и користиће се у сврху научне обраде и израде 

мастер рада на Департману за географију Природно-математичког факултета у Нишу. 

 

1. Пол:  М Ж 

2. Године старости: 

а) мање од 18 

б) 18-25 

в) 26-35 

г) 36-45 

 

д) 46-55 

 

ђ) 56-65 

 

е) преко 65 

3. Образовање 

а) непотпуна основна школа 

б) основно образовање 

в) средње образовање 

г) више образовање 

д) високо образовање 

4. Туризам на селу је све популарнији у нашој земљи. Колико сте информисани о сеоском 

туризму? 

а) добро сам информисан 

б) делимично информисан 

в) нисам информисан 

5. Туризам на селу се користи као врста одмора, али и као извор прихода за сеоска 

домаћинства. Да ли се слажете да општина Ивањица има потенцијала за развој сеоског 

туризма? 
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а) слажем се у потпуности 

б) делимично се слажем 

в) уопште се не слажем 

6. Да ли мислите да мештани села показују заинтересованост за туристе? 

а) да 

б) не у довољној мери 

в) не 

7. По вашем мишљењу, шта би било најзанимљивије туристима који би посећивали село? 

а) село (куће и објекти) 

б) храна 

в) обичаји 

г) локални споменици 

д) манифестације 

ђ) близина Јавора, Голије и Мучња 

е) домаћа радиност 

ж) природа 

з) остало(уписати одговор) 

8. Колико се слажете са тврдњом: овај вид туризма добар је за развој економије и 

инфраструктуре у општини Ивањица? 

а) слажем се у потпуности 

б) делимично се слажем 

в) уопште се не слажем 

 

9. Колико се слажете са тврдњом: мештани Ивањице спремни су да учествују у овом виду 

одрживог туризма. 

а)  слажем се у потпуности 

б)  делимично се слажем 

в) уопште се не слажем 
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Анкетни упитник за сеоска домаћинства 

 

Основни циљ овог упитника је прикупљање података о домаћинствима која се баве 

сеоским туризмом у општини Ивањица. Анкета ће се користити у сврху научне обраде и 

израде мастер рада на Департману за географију Природно-математичког факултета у 

Нишу.  

 

ПОДАЦИ О ДОМАЋИНСТВУ 

 

1. Наведите назив објекта за прихват туриста! 

________________________________________ 

2. Наведите име и презиме власника! 

________________________________________ 

3. Наведите локацију смештајног објекта: а) у  селу, б) ван села 

 

4. Наведите контакт телефон вашег домаћинства (е-mail, web сајт). 

________________________________________ 

5. Која је ваша примарна делатност: а) пољопривреда, б) туризам, в) друго (уписати) 

 

6. Колико дуго ваш објекат нуди туристичке услуге? 

________________________________________ 

7. Да ли ваш смештајни објекат ради током целе године? 

________________________________________ 

8. Која је категорија вашег објекта? 

________________________________________ 

 

 

ТУРИСТИЧКА ПОНУДА ДОМАЋИНСТВА 

 

1. Колики је смештајни капацитет вашег објекта? 

________________________________________ 

2. Које производе нудите својим посетиоцима (домаћа храна, смештај, активности, 

друге ненаведене понуде)? 

________________________________________ 

3. Које услуге најчешће користе туристи: а) пансион, б ) полупансион, в) ноћење са 

доручком, г) ноћење 

4. Да ли користите домаћу храну? (сир, кајмак, малине,...)? 

________________________________________ 

5. Уколико користите домаћу храну, да ли је набављате из других домаћинстава или 

је сами производите? 

________________________________________ 

6. Да ли поседујете допунске садржаје у склопу објекта (базен, сауна,...)? 

________________________________________ 
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7. Да ли организујете специјалне активности за туристе (упознавање са обичајима, 

излети,...)? 

________________________________________ 

8. Да ли укључујете туристе у сеоске послове? 

________________________________________ 

9. Да ли планирате проширење смештајних капацитета? 

________________________________________ 

 

МАРКЕТИНГ 

 

1. Да ли сарађујете са туристичком организацијом? а) да б) не 

2. Да ли сарађујете са неком туристичком агенцијом? а) да б) не 

3. Које промотивне активности користите (сајам, медији, интернет,...)? 

________________________________________ 

4. Да ли сте добијали подстицајна средства од  општине? а) да б) не 

5. Да ли се запослено особље едукује по питању сеоског туризма? а) да б) не 

 

ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ 

 

1. Колики је број посетилаца вашег објекта у току једне године ? 

________________________________________ 

2. Каква је структура посетилаца према полу?  

________________________________________ 

3. Каква је старосна структура посетилаца вашег смештајног објекта? 

________________________________________ 

4. Каква је структура посетилаца према месту доласка туриста (страни, домаћи)? 

________________________________________ 

5. Колика је просечна дужина боравка туриста? 

________________________________________ 

6. Да ли се туристи враћају  у ваше домаћинство? а) да б) не 

 

 

 

 

 

 


