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УВОД 

 
Рад је састављен из пет поглавља. У првом поглављу се акценат ставља на 

физичко – географску основу регије Западне Србије и Шумадије. Друго поглавље 

поглавља подразумева друштвено – географске карактеристике регије Западне 

Србије и Шумадије. Треће поглавље обухвата материјалну базу за развој туризма 

на овом подручју, као и туристички промет. Четврто поглавље се односи на 

постојеће и могуће врсте туризма које је могуће развијати. У последњем поглављу 

посебна пажња је посвећена карактеристикама и перспективама развоја 

манифестационог туризма Западне Србије и Шумадије. 

 

Манифестациони туризам представља један од видова туризма који има 

велики туристички потенцијал. Садржај који нуде манифестације, заједно са 

природним и антропогеним туристичким вредностима које поседује Србија просто 

одузима дах. Оне су веома разнолике, како по садржају, тако и по утиску који 

посетиоци са собом носе кад их напуштају.  

 

Предмет истраживања је анализа развоја манифестационог туризма у 

Западној Србији и Шумадији, систематизовање манифестација, појма и 

структурних елемената, фактора који су значајни за одржавање, класификацију 

према значају, карактеру, мотиву, начину, садржају организовања, у циљу процене 

степена туристичке атрактивности и вредности манифестација.  Циљ рада је да се 

укаже на перспективе развоја манифестационог туризма  у Западној Србији и 

Шумадији.
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I ФИЗИЧКО - ГЕОГРАФСКЕ ОСНОВЕ РАЗВОЈА 

ТУРИЗМА У ЗАПАДНОЈ СРБИЈИ И ШУМАДИЈИ 

 

 
1. Географско – туристички положај 

 

Територија Западне Србије обухвата Мачвански, Колубарски и Златиборски 

округ. У туристичком погледу обједињује ваљевскo - подрињску и златиборску 

туристичку регију. Територија има неправилан, издужен облик и правац пружања 

север - југ, у западном делу Републике Србије. Простире се на површини од 11.882 

km², што представља 13,45% територије Србије. На северу се граничи са Сремским 

округом, на североистоку са територијом града Београда, на истоку са 

Шумадијским и Моравичким округом, а на југоистоку са Рашким округом. На југу 

и југозападу се граничи са Републиком Црном Гором, а на западу са Федерацијом 

БиХ. Повољност положаја омогућују бројне саобраћајнице, од којих посебно место, 

у географском и геостратешком смислу има долина реке Дрине, која повезује 

Централну и Источну Србију са БиХ, као и централни туристички правац, који 

повезује северне делове Србије са црногорским приморјем.1 

 

Шумадија је највећа субрегија Средње Србије. Површина у ужем смислу 

износи 3.865 km². Шумадија се простире између токова Саве и Дунава на 

северу, Велике Мораве на истоку, Западне Мораве на југу и Дичине, Љига и 

Колубаре на западу.2  

 

Слика 1. Географски положај Шумадије и Западне Србије 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Извор: sr.wikipedia.org/wiki 

 

                                                 
1 Ивановић, М., Стање и  могућности развоја културног туризма у Западној Србији, Докторска 

дисертација, Нови Сад, 2013. 
2 Јовичић, Ж., Шумадија- централна област Србије, Српско географско друштво, Београд, 1984. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D0%B8%D0%B3_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki
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1.1. Саобраћајно – туристички положај 
 

 

Преко територије Западне Србије пролазе важне саобраћајнице које повезују 

западну и јужну Европу, Панонски басен и Београд, као највеће емитивне зоне, са 

јужним и средњим приморјем. Такође територијом пролази и саобраћајница која 

повезује централну и источну Србију са територијом БиХ. 

У Шумадији су углавном заступљена два вида саобраћаја: друмски и 

железнички. Речни саобраћај нема још увек већи значај за ову област, иако 

могућности за то постоје.  

 

1.1.1. Железнички саобраћај 

 

Шабац и Ваљево су прве пруге уског колосека добили 1908. године (Шабац - 

Ковиљача и Забрежје - Ваљево), док је у Ужице, први воз стигао 1912. године. 

Траса железничке пруге Сталаћ – Ужице - Сарајево, пуштена је у целини у рад 

1925. године, након изградње Шарганске осмице. Пруга уског колосека Шарганска 

осмица, у дужини од 15,4 km, је део железичке инфраструктуре ЈП Железнице 

Србије. Железничка пруга Београд - Бар пролази кроз територију Западне Србије, у 

дужини од 259 km, део пруге Шабац - Мали Зворник и део пруге Ужице - Чачак - 

Сталаћ у дужини од 18 km. У општини Пожега изграђена је железничка станица 

која представља најважнији центар на целом транзитном правцу. И овим видом 

саобраћаја, Западна Србија је повезана, на једној страни, са Београдом, Војводином 

и југоисточном Србијом, а на другој са Црном Гором и приморјем.3  

 

Железнички саобраћај у Шумадији почиње да се развија од 1884. године, када 

је пуштена у саобраћај пруга Београд - Ниш. Касније су изграђене и друге 

железничке пруге. Најпрометнија је пруга долином Велике Мораве која има и 

међународни значај. Шумадија захваљујући својој средишњој позицији као и 

значају комуникативних праваца који је секу, има у развојном погледу веома 

подстицајан положај.  

 

1.1.2. Друмски саобраћај 

 

Пут Е70 (Шид - Београд - Панчево - Вршац) пролази северним делом 

територије Западне Србије. У плану је изградња аутопута Београд - Јадран, који 

према Просторном плану пролази кроз територије општина Уб, Лајковац, Љиг, 

Горњи Милановац, Чачак, Лучани и Пожега. Кроз територију Западне Србије 

пролазе државни путеви 1.реда : 

М4 - Мали Зворник - Лозница - Ваљево - Лајковац - Топола - Марковац – 

Свилајнац ;  

М5 - Котроман - Ужице - Пожега - Прељина - Краљево - Крушевац - Појате - 

Параћин – Зајечар - Вршка Чука ; 

                                                 
3 Ивановић, М., Културни туризам у Златиборском округу, ПМФ, Департман за географију, туризам 

и хотелијерство, Нови Сад, 2008. 
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М8 - Јабука - Пријепоље - Сјеница - Нови Пазар ; 

М19.1 - Мали Зворник - Љубовија - Бајина Башта - Ужице ; 

М21 - Нови Сад - Рума - Шабац - Ваљево - Пожега - Ужице - Пријепоље - 

Гостун ;  

М21.1 - Пожега - Ивањица – Бољаре ; 

М22 - Хоргош - Суботица - Србобран - Нови Сад - Инђија - Београд - Лајковац 

- Прељина - Краљево - Рашка - Нови Пазар - Рибариће. 

 

У последњих десет година дошло је до знатног проширења путне мреже. 

Изграђено је преко 910 km нових путева, што представља повећање од 11,4% у 

односу на 2000. годину. Забележено је и повећање броја возила која се користе у 

друмском саобраћају. Према званичним подацима, за превоз путника у Западној 

Србији 2010. године, регистровано је 155.774 путничких аутомобила и 631 

аутобуса.4 У Шумадији је друмски саобраћај најстарији и најразвијенији вид 

саобраћаја. Према статистичким подацима на територији Шумадије постоји око 500 

km путева од чега 3.500 km са савременим коловозом. Магистралних путева у 

региону има око 700 km, а неки од њих имају национални значај, као што су: 

Београд – В. Плана – Јагодина - Ћуприја или Београд – Љиг – Рудник - Милановац. 

Најгушћу мрежу путева има општина Велика Плана и општина Крагујевац.5  

 

1.1.3. Ваздушни саобраћаj 

 

У непосредној близини Ужица налази се војни аеродром Поникве који се не 

користи за цивилни саобраћај. У Дивцима код Ваљева постоји спортски аеродром, 

који се користи за обуку и летење спортских пилота, једриличара, падобранаца, 

моторних змајара и параглајдера. Најближи међународни аеродроми у окружењу 

су: Никола Тесла у Београду, Константин Велики у Нишу, аеродром Подгорица у 

Црној Гори, међународни аеродроми Тузла и Сарајево у БиХ, аеродром Бања Лука 

у Републици Српској и Зрачна лука Осијек у Хрватској. Оспособљавање постојећих 

аеродрома и стављање у цивилну функцију имало би значајан утицај на повећање 

обима туристичких токова, трговине и спољнотрговинске размене.6  

 

1.1.4. Речни саобраћај 

 

После Дунава, река Сава је најзначајнија водна саобраћајница Србије. Први 

пароброди на Сави су се појавили 1838. године, а на Дрини 1886. године на 

релацији од Раче до Зворника. На релацији Сремска Митровица – Шабац сваки дан 

је саобраћао један пароброд који је препун путника из Мачве и Срема. Шабац је у 

19. веку био трећа речна лука у Србији.7 

                                                 
4 Републички Завод за статистику, Општине у Републици Србији од 1997. до 2011., Београд  
5 Јовичић, Ж., Шумадија – централна област Србије, Српско географско друштво, Београд, 1984. 
6 Ивановић, М., Стање и могућности развоја културног туризма у Западној Србији, Докторска 

дисертација Нови Сад, 2013. 
7 Грчић, Љ., Грчић, М., Мачва, Шабачка Посавина и Поцерина, Географски факултет универзитета у 

Београду, Беорад, 2002. 
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1.2. Административна подела регионалне Западне Србије и Шумадије 

Територија Западне Србије је подељена на 3 округа: Мачвански са окружним 

центром Шабцем, Колубарски (Ваљево) и Златиборски округ са окружним центром 

Ужицем, а територија обухвата 24 општине. 

 

Мачвански округ се налази на северозападу ове регије и захвата површину 

од      3 268 km², односно 27,5% територије Западне Србије. У састав округа улазе 

територије градова Шапца и Лознице и општине: Богатић, Владимировци, 

Коцељева, Мали Зворник, Крупањ и Љубовија. 

 

Слика 2. Мачвански управни округ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                    Извор: sr.wikipedia.org 

 

Територија града Шапца има површину од 795 km² и смештена је у 

североисточном делу округа. Географски положај општине је веома повољан јер се 

налази на важним саобраћајним правцима: друмским, железничким и речним. По 

попису из 2011. године у њему живи 115.347 становника. Град Шабац привредно 

је, културно и административно средиште мачванског округа. 

 

Колубарски управни округ заузима централни део Западне Србије и 

обухвата општине: Осечина, Уб, Лајковац, Ваљево, Мионица и Љиг. Према попису 

из 2011. године у овом округу живи 174.228 становника  на површини од 2 474 km² 

(20,8% површине Западне Србије).8 

 

Седиште округа је Ваљево које се на северу граничи са општинама Уб и 

Коцељева, на западу са Осечином и Љубовијом, на југу са Бајином Баштом и 

Косјерићем и на истоку са Мионицом и Лајковцем. Има површину од 905 km². По 

последњем попису у Ваљеву живе 90.301 становник. Градско језгро смештено је у 

котлини кроз коју протиче река Колубара. Ваљево спада међу већа и развијенија 

насеља у Србији.9 

                                                 
8 https://www.wikipedia.org 
9 http://www.valjevo.rs 

https://sr.wikipedia.org/
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Златиборски округ обухвата град Ужице, као и општине: Бајина Башта, 

Косјерић, Пожега, Чајетина, Пријепоље и Сјеница. Општина Сјеница је раније била 

део Рашког округа, а према последњој административној подели припојена је 

Златиборском округу уместо општине Ивањица. Златиборски округ има површину 

од 6 141 km² што чини чак 51,7 % територије Западне Србије.  

 

Територија града Ужица се налази у средишњем делу округа са површином 

која чини 10,8 % територије округа, на надморској висини од 415 m. Смештен је у 

котлини реке Ђетиње. Са свих страна Ужице је окружено са северозапада и 

североистока планинама Повлен и Маљен, на западу је Тара и Звијезда док је на 

југу висораван и планина Златибор. Граничи се са општинама Бајина Башта, 

Косјерић, Пожега, Ариље и Чајетина. Град Ужице је административни, привредни, 

образовни и културни центар, али и седиште Златиборског округа. Град има 78.018 

становника према попису из 2011. године.10   

 

Слика 3. Колубарски и Златиборски управни округ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: sr.wikipedia.org 

 

 

 

Територија Шумадије је подељена на 5 округа: Моравички, Рашки, Шумадијски, 

Поморавски и Расински округ. 

 

Моравички управни округ се налази у централном делу Србије. Има укупно 

212.149 становника према попису из 2011. године. Обухвата град и општине: 

1. Град Чачак, градско насеље Чачак, 

2. Општина Горњи Милановац, градско насеље Горњи Милановац, 

3. Општина Лучани, градска насеља Лучани и Гуча, 

4. Општина Ивањица, градско насеље Ивањица.11  

                                                 
10 http://www.westserbia.org 
11 https://www.wikipedia.org 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%A7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%87%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.westserbia.org/
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Град Чачак се налази у средишњем делу централне Србије у Моравичком 

округу, између општине Горњи Милановац на северу и општине Лучани на 

југозападу. На западу је општина Пожега која припада Златиборском округу, 

источно је општина Кнић која је саставу Шумадијског округа, а на југоистоку 

је град Краљево која припада Рашком округу. Чачак је административни, 

привредни и културни центар Моравичког управног округа. Има 58 насеља. По 

попису из 2011. године Чачак има 73.331 становника. 

Слика 4. Моравички управни округ 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: ozonpress.net 

Рашки управни округ се налази у југозападном делу Републике Србије. Има 

укупно 300.102 становника према попису из 2011. године. Обухвата следеће 

градове и општине: 

1. Град Краљево, градско насеље Краљево, 

2. Град Нови Пазар, градско насеље Нови Пазар, 

3. Општина Тутин, градско насеље Тутин, 

4. Општина Рашка, градско насеље Рашка и 

5. Општина Врњачка Бања, градско насеље Врњачка Бања.12 

Територија града Краљева обухвата 92 насељена места у којима по попису из 

2011. године живи 125.488 становника. Град Краљево се налази у централном делу 

Србије на ушћу Ибра у Мораву, у котлини између шумадијских и старовлашких и 

копаоничких планинских масива.13 

 

                                                 
12 https://www.wikipedia.org 
13 http://www.kraljevo.org 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%A7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D1%80%D1%9A%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D1%9A%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0
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Слика 5. Рашки управни округ 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: sh.wikipedia.org 

Шумадијски управни округ се налази у централном делу Републике Србије. 

Има укупно 290.900 становника према попису из  2011. године. Обухвата град, 

градске општине и општине: 

1. Град Крагујевац, чије је средиште градско насеље Крагујевац, 

2. Општина Аранђеловац, градско насеље Аранђеловац, 

3. Општина Топола, градско насеље Топола, 

4. Општина Рача, градско насеље Рача, 

5. Општина Баточина, градско насеље Баточина, 

6. Општина Кнић, насеље Кнић, 

7. Општина Лапово, градско насеље Лапово.14 

 

Град Крагујевац је привредни, културно - просветни, здравствени и политички 

центар Шумадије и Поморавља и суседних региона. Налази се у срцу Шумадије и 

Србије, јужно од главног града Србије, Београда удаљен је 140 кm. Простире се на 

површини од 835 km², са 57 насељених места. Подигнут је на обалама Лепенице у 

Крагујевачкој котлини, где се дотичу крајњи огранци шумадијских планина: 

Рудника, Црног Врха и Гледићких планина. За избор места при оснивању насеља 

били су од утицаја и бројни водотоци. Наиме, кроз уже градско подручје тече река 

Лепеница и налазе се ушћа њених притока. Долинама поменутих водотокова и 

благим развођима између њих, Крагујевац је у прошлости повезивао Гружу, 

Лепеницу и Рудник са Поморављем, куда пролазе саобраћајнице међународног 

значаја.15                                                                     

                                                 
14 https://www.wikipedia.org 
15 http://www.kragujevac.rs 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://www.kragujevac.rs/
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  Поморавски управни округ се налази у централном делу Републике 

Србије. Има укупно 212.839 становника према попису из  2011.године. 

Обухвата град и општине: 

1. Град Јагодина, градско насеље Јагодина, 

2. Општина Ћуприја, градско насеље Ћуприја, 

3. Општина Параћин, градско насеље Параћин, 

4. Општина Свилајнац ,градско насеље Свилајнац, 

5. Општина Деспотовац, градско насеље Деспотовац и 

6. Општина Рековац, градско насеље Рековац.16 

 

Јагодина се налази у централном делу поморавског округа, само 136 km јужно 

од Београда и 130 km северно од Ниша. Простире се на површини од  470 km², у 

подножју Ђурђевог брда, у равници око реке Белице. Кроз територију града 

протичу реке Велика Морава и Лугомир, а западно од Велике Мораве су планине 

Јухор и Црни врх. Јaгодинска општина се граничи са општинама Свилајнац на 

северу, Деспотовац на североистоку, Баточином на северозападу, на истоку и 

југоистоку са општинама Параћин и Ћуприја, на западу са општином Крагујевац и 

на југозападу са општином Рековац.17  

 

Слика 6. Шумадијски  и Поморавски управни округ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извори: sr.wikipedia.org; www.dnevnik.rs 

                                                 
16 https://www.wikipedia.org 
17 http://www.jagodina.org.rs 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%8B%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8B%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
sr.wikipedia.org
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Расински управни округ се налази у централном делу Републике Србије. 

Има укупно 240.463 становника према попису из 2011. године. Обухвата град и 

општине: 

1. Град Крушевац, градско насеље Крушевац, 

2. Општина Варварин, градско насеље Варварин, 

3. Општина Трстеник, градско насеље Трстеник, 

4. Општина Ћићевац, градско насеље Ћићевац, 

5. Општина Александровац, градско насеље Александровац и 

6. Општина Брус, градско насеље Брус.18 

 
Град и општина Крушевац захвата површину од 854 кm². Крушевачка котлина 

која обухвата композитну долину Западне Мораве простире се између Левча и 

Темнића на северу, Жупе, Копаоника и Јастрепца на југу, Краљевачке котлине и 

Ибарске долине на западу.19 

 

Слика 7. Расински управни округ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Извор: sr.wikipedia.org 

 

 

 

                                                 
18 https://www.wikipedia.org 
19 http://www.krusevac.rs 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%8B%D0%B8%D1%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8B%D0%B8%D1%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81
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2. Рељеф 
 

Рељеф северног дела Западне Србије представљен је равничарско -

брежуљкастим подручјем Мачве и Посавине. Мачва је велика алувијална равница 

између реке Дрине и реке Саве. Прво име за Мачву било је Мочва (мочвара), а тек 

касније када је претворена у равницу добила је данашње име. 

 

Планинске зоне Динарског система се простиру на подручју Западне Србије, 

које у облику високог лука раздваја Планински од Јадранског басена. Планине су 

састављене углавном од мезозојских кречњака, доломита и пешчара, смештене у 

западном и југозападном делу Србије. Ове планине су настале за време алпске 

орогенезе. У овој планинској зони могуће је издвојити више целина, али ми ћемо се 

концентрисати на оне групе планина које су у оквиру регије западне Србије, а то 

су: Подрињско -ваљевска група планина и Старовлашко - рашке планине и површи. 

 

Подрињско - ваљевска група планина (Рудни и флишни Динариди), 

обухвата низ ниских и средњих планина које се протежу од Саве на северу до 

Ђетиње на југу и од Дрине на западу до Колубаре, Љига и Дичине на истоку. У ову 

групу планина спадају: Гучево, Јагодња, Соколска планина, Медведник, Повлен, 

Маљен, Сувобор, Цер. 

 

Планина Цер представља ка северу најистуренију острвску планину јужног 

обода Панонског басена у Србији. Планина је асиметрична, са благим нагибом са 

северне и стрмим са јужне стране. 

 

Маљен је планина у Србији која се налази јужно од Ваљева. Пружа се 

правцем исток - запад у дужини од 25 km. Најпознатије туристичко место на 

планини је Дивчибаре, које се налази на висини од око 980 m.  

 

Старовлашке планине и површи - Овај појас је омеђен Дрином на западу, 

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

на западу. У овом појасу различитог геолошког састава доминирају: шкриљци, 

пешчари, доломити, лапорци, глине. У Старовлашко - рашке планине Западне 

Србије спадају: Звијезда, Тара, Златибор, Гиљева, Златар, Јавор и Голија. 

 

Тара је у северозападном делу, оивичена кањоном реке Дрине, док му се 

огранци спуштају ка креманској долини и долини реке Ђетиње, где се ослања на 

огранке Златибора. Посебну куриозитетну вредност морфолошког карактера на 

Тари имају спелеолошки објекти у виду пећина (Перућачка, Совиљачка, Горња, 

Безимена, Милинкова пећина). На основу дугогодишњих испитивања и проучавања 

овог подручја, а ради заштите изузетних природних вредности које оно поседује, 

Скупштина Србије је 1981. године, подручје Таре прогласила за Национални 

парк.20  

                                                 
20 Кићовић, Д., Вујановић, Д., Основе заштите и унапређења животне средине, ПМФ Приштина, 

Косовска Митровица и Београд, 2008. 
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Рељеф Златибора је одређен геолошким и геоморфолошким 

карактеристикама златиборског масива. Највећи део овог подручја има изглед 

простране заталасане висоравни, просечне надморске висине 1.000 m. Највиши врх 

је Торник - 1.496 m.  

 

Планина Златар је дуга 22, а широка 10-12 km. Има и динарски правац 

пружања. То је кречњачки плато између Увца на истоку, Лима на западу, Бистрице 

на северу и Милешевске реке на југу. Северни део Златара је висински изразитији, 

са просечном висином од 1.200 m. Највиши врх је Голо брдо на 1.627 m. 

 

Голија заузима централно место у западном делу Србије. Ужи појам 

планинског подручја Голије обухвата централно планинско било. Парк природе 

Голија, са површином од 75 000 hа, обухвата планину Голију, долину Студенице до 

манастира Студеница, планински масив Радочела и југоисточне падине планине 

Чемерно. Већи део овог подручја је 2001. године проглашен за резерват биосфере 

Голија.21  

 

Пештерска висораван са Сјеничком котлином заузима централни део 

Старог Влаха и са свих страна је окружена планинама. Планина Гиљева раздваја 

Сјеничку котлину од Пештерске висоравни, надовезује се на Јадовник и Озрен на 

северозападу, односно Вихор на југу. Читава површ је таласаста са просечном 

висином 700 - 1.300 m, а на планинама до 1.700 m. Геолошка грађа је представљена 

мезозојским и кенозојским седиментима и стенама. Највише су заступљени 

тријаски кречњаци, мање пешчар и конгломерат пермтријаске старости.  

 

Према геолошком саставу углавном су то кречњачки масиви, а Златибор је 

изграђен од серпентина и представља највећи серпентински масив у Србији. За 

кречњачка подручја карактеристични су крашки облици рељефа, спелеолошке 

појаве у виду пећина и јама, које, саме по себи, могу бити валоризоване као 

туристичке атрактивности. 

 

Слика 8. Планина Златибор, Златар и Голија 

Извори: sr.wikipedia.org; zlatarskisir.rs; www.seloturizam.com 

 

                                                 
21 Јовичић, Д., Туристичка географија Србије, Универзитет у Београду, Географски факултет, 

Београд, 2009. 

sr.wikipedia.org
zlatarskisir.rs
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У рељефу Шумадије истиче се серија површи, изнад којих се дижу ниске 

острвске планине и широке долине усечене у површи. Шумадијске планине су 

раније издвајане као прелазна зона Родопских планина на северу, а у новије време 

се прикључују Динаридима. Шумадијске планине се разликују и од Динарских и 

Родопских планина. Њихова језгра састоје се од гранита и шкриљаца, по чему би 

припадале родопској маси. Oне се састоје и од кречњака, лапорца, пешчара, 

конгломерата и других млађих стена. На Шумадијским планинама и испод њих 

развијена је серија површи, које су раније означаване као абразиони облици 

Паратетиса. Површи су вероватно то и представљале у иницијалном облику, који је 

толико измењен млађим флувио - дендационим процесом, да савремене заравни у 

рељефу представљају речне облике. Од крашких облика јављају се вртаче, увале и 

пећине. Планине јужног обода Панонског басена у Шумадији су: Гледићке 

планине, Котленик, Јухор, Рудник, Црни врх, Венчац, Букуља, Космај и Авала.22 

 

Рудник ( 1.132 m) је највиша планина у Шумадији. Налази се у западном делу 

централне Шумадије, североисточно од Горњег Милановца. Највиши врх је Велики 

Штурац. Он је хидрографски чвор и развође између Велике и Западне Мораве и 

Колубаре. Tерен на планини благо пада ка подножју, па је погодан за развој 

зимских спортова. Преко Рудника пролазе значајне саобраћајнице и релативно је 

добро повезан са већим градовима.23  

 

Букуља је планина у подножју које се налазе Аранђеловац и Буковичка Бања. 

Планина је вулканског порекла, чија је надморска висина 696 m. 

 

Венчац је нешто нижи од Букуље (658 m). Ове две планине спаја гребен 

Дугајлија. Венчац је по белом мермеру познат и ван наше земље. Планина је 

вулканског порекла. 

 

Гледићке планине се пружају правцем северозапад – југоисток у дужини од 

35 km између Лепенице на северу, Груже на западу, Левча на истоку и Западне 

Мораве на југу. Богате су изворима, клисурама, бројним потоцима и речицама. 

 

Авала  је ниска планина, удаљена 16,5 km јужно од Београда. Представља 

северни крај шумадијске греде. Висока је 511 m. Минерал авалит је добио назив по 

Авали на којој је пронађен. 24   

 
 

 

 

 

                                                 
22 https://sr.wikipedia.org 
23 http://www.kragujevac.rs 
24 Ристановић, С., Кроз Србију и Црну Гору, I књига, Београд, 1995. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9B%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9B%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://www.kragujevac.rs/
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Слика 9. Планина Рудник, Букуља и  Авала 

 
Извори: www.togm.org.rs; www.planine.net; www.destinacijeusrbiji.rs 

 

 

3. Климатске карактеристике 

 
На климу подручја Западне Србије највећи утицај има рељеф, представљен 

планинама, које су рашчлањене долинама, нагнутим ка северу и истоку. Западна 

Србија има претежно умерено - континенталну климу са континенталним 

флувијалним режимом. Лета су умерено топла, зиме умерено хладне, а прелазна 

годишња доба дуга и блага. Највећа количина падавина излучи се крајем пролећа и 

почетком лета, а најсувљи месец је фебруар. Умерено - континентална клима јавља 

се на планинама до 1.000 m н.в., а субалпска клима карактерише подручја изнад 

1.000 m. Овај предео изложен је утицају ваздушних струјања са запада, те је због 

тога богатији у погледу количине падавина у односу на остале делове Србије. 

Клима би била блажа, да подручје Западне Србије није одвојено системом 

Динарида од приморја. Међутим, маритимни утицаји се у одређеном степену 

осећају, захваљујући отворености речних долина. Средње вредности температуре 

ваздуха не показују велика колебања, осим Пештерске висоравни, која има 

специфичну климу. Овај крај с правом називају Балканским Сибиром, јер се овде 

температура током зимских месеци спушта и до -39º С. 

 

Климатске прилике слива Дрине су условљене сталним опадањем надморске 

висине, која се креће у распону од високих планина до Панонске низије. Због тога 

се и њен слив налази под утицајем различитих климатских режима. У средњем току 

реке преовладава умерено - континентална клима, док у доњем сливу, она сасвим 

прелази у континенталну. Ове промене најбоље се запажају у годишњој количини 

падавина. Високопланински предели примају 2.000 – 3.000 mm, средње планине 

око 1.500 mm, а ниске, од 800 - 1.000 mm атмосферског талога.25 

  

Клима целокупног Шумадијског региона је такође умерено – континентална, 

са јаким утицајем блиских планинских области, као и продорима хладног ваздуха 

са севера. Издвајају се четири годишња доба, с тим што је јесен топлија и са мање 

падавина од пролећа. Најтоплији месец у години је јул, а најхладнији је јануар.  

Пролеће је прохладно са честом појавом позних мразева у марту и априлу. То 

нарочито неповољно утиче на вегетацију, али и на људски организам.  

 

                                                 
25 Гавриловић, Љ., Клима, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, Српско Сарајево, 2005. 

http://www.planine.net/
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3.1. Температуре ваздуха 

Температура ваздуха представља основни показатељ климатских одлика 

простора. На територији Западне Србије прва климатска мерења вршена су у Бањи 

Ковиљачи, 1899. године. Са повременим прекидима, осматрања су трајала све до 

1959. године. Након тога, ова станица функционише само као падавинска. Анализа 

климатских елемената у Јадру извршена је на основу података метеоролошке 

станице у Лозници.  

 

Температуре зимских месеци су променљивије од летњих, што је последица 

продирања хладних и топлих ваздушних маса. Период са средњим дневним 

температурама преко 15º С, који се сматра лењом туристичком сезоном, износи 82 

дана годишње на Златибору, 78 у Пожеги и 41 у Сјеници. На овој територији 

мразни дани се јављају од новембра до марта са максимумом у јануару, а мали је 

број дана са просечном температуром испод – 10º С. Код нижих планинских 

предела (800 – 1 000 m), овај период траје 2 – 3 месеца.26  
 

Табела бр.1. Просечне температуре у неким местима Србије (у степенима) 

Место Висина I V VI VII VIII IX XII Год. Амплитуде 

Ковиљача 125 0,3 15,4 18,8 20,4 19,7 16,0 2,4 10,8 20,1 

Лозница 142 0,6 16,6 19,7 21,3 20,9 16,5 2,0 11,3 20,0 

Ваљево 185 0,41 6,0 19,4 21,4 21,1 17,1 2,7 11,3 21,0 

Параћин 129 -0,1 16,6 19,3 21,4 20,9 17,1 1,3 11,0 21,5 

Крагујевац 195 0,0 15,8 19,4 21,1 20,4 16,5 2,2 10,9 21,1 

Ужице 432 -2,2 13,4 17,1 18,6 18,0 14,3 0,4 8,8 20,8 

Извор:Јовичић, Ж., Туризам Србије и РХМЗ метеоролошки годишњаци и документација,Београд 

1976-2005. 

3.2. Падавине 

Просечна годишња количина падавина у Западној Србији је 813,5 mm. У 

Пожеги и Сјеници највише падавина се излучи у мају и јуну. Кише падају током 

целе године, град углавном у летњим месецима, снег пада од октобра до маја, али 

се дешава да падне и ван овог периода. Просечно се задржава 95 дана у години, на 

Златибору 120 дана, на Тари 150 дана, а на Златару 80 до 120 дана. Летње падавине 

се излучују у облику јаких пљускова праћених грмљавином.У Љубовији кишни 

режим је континенталан. У мају и јуну излучи се 22% годишњих падавина, а у 

најсувљем марту 6%.  Ово место укупно прима 890 mm. У Лозници количина 

падавина је 815, а кишни режим је исти. Најнижи низводни део тока Дрине због 

отворености према северу налази се под знатним утицајем Панонског басена. 

Оскудан је падавинама и ту се годишње суме смањују и испод 700 mm.27  

                                                 
26 Ивановић, М., Стање и  могућности развоја културног туризма у Западној Србији, Докторска 

дисертација, Нови Сад, 2013. 
27 Станковић, С., Туризам Србије, Српско географско друштво, Београд, 2002. 
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Падавине су у Шумадији недовољне. Крагујевац прима мало падавина годишње, 

свега 627 mm. Према вишим планинским пределима количина падавина се повећава 

до 900 mm годишње. Снег је редовна појава у зимском периоду године.28 

 

 Табела бр.2. Годишњи период падавина (у mm) 

Извор: Станковић, С., Туризам Србије; Јовичић Ж., Туризам Србије и  РХМЗ метеоролошки 

годишњаци и документација, Београд, 1976-2005. 

3.3. Ветар 

Струјање ваздуха је доста изражено, али су жестоки олујни ветрови ретка 

појава. Североисточни ветар је најјачи у периоду октобар – мај, када се снижава 

температура ваздуха. Југозападни и јужни ветрови се јављају од јесени до пролећа 

и доносе топле ваздушне масе, тако да зими ублажавају хладноћу, а лети 

повећавају температуру вадуха. Најчешћи ветрови у околини Пожеге су 

северозападни и источни. На Златибору најчешћи су југозападни и северни 

ветрови, а најређи је западни ветар. На простору Пештерске висоравни најчешћи су 

ветрови из правца севера, северозапада, југоистока и југозапада, при чему је 

југозападни ветар и најбржи 3,9 m/s. 

 

На ветровитост у Шумадији утичу планине које појачавају струјање ваздуха, 

али се у котлинама појављује и већи број тишина. Доминантан ветар у региону је 

кошава. Најчешће се јавља крајем јесени и почетком пролећа. У зимским месецима 

дува северац. У летњој половини године преовладавају ветрови са југозапада, 

запада и северозапада. Уз регионалне ветрове јављају се и локална ваздушна 

струјања, између долине и ободних планина. То су тзв. долински и горски ветар. 

Током дана топле ваздушне масе се из мањих надморских висина померају ка 

већим, то је даник или тзв. долински ветар. Током ноћи, хладни ваздух са планина 

струји ка мањим висинама, доносећи пријатно освежење, то је ноћник или горски 

ветар.29 

                                                 
28 Ристановић, С., Кроз Србију и Црну Гору, I књига, Београд, 1995. 
29 Јовичић, Ж., Шумадија – централна област Србије, Српско географско друштво, Београд, 1984. 

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

Ваљево 46 39 50 68 91 94 78 61 55 77 67 52 778 

Ужице 46 42 49 65 85 96 80 56 53 77 73 58 780 

Крагујевац 39 31 45 59 77 80 60 42 38 60 49 47 627 

Љубовија 58 61 55 63 99 97 95 67 63 59 73 82 890 

Лозница 58 50 55 62 82 95 85 72 59 48 72 78 815 

Пожега 47 48 49 63 70 76 95 54 52 57 58 59 728 

Ариље 53 46 51 72 90 77 100 50 49 60 60 62 770 

Овчар 

Бања 
46 50 54 72 88 84 77 41 46 52 59 66 735 

Гуча 54 48 48 50 101 87 81 49 60 53 58 63 752 

Горачићи 51 41 60 95 105 76 95 47 47 43 62 75 798 

Каона 57 58 61 81 122 98 96 62 58 68 90 73 924 
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4. Хидрографске карактеристике 

Хидрографске карактеристике заступљене су рекама, језерима и 

термоминералним изворима. На овим просторима постоји велики број 

хидролошких објеката. 

4.1. Реке 

Реке су најраспрострањенији туристички мотиви, али туристичку 

атрактивност добијају захваљујући особинама воде и на могућностима за купање, 

спортовима на води, риболову, акумулацијама за туристичке сврхе и активностима 

на обалама. Сви водотоци на простору Западне Србије припадају црноморском 

сливу. Подсливу Саве припадају дрински и колубарски хидролошки рејон, док реке 

југозападне Србије углавном припадају западноморавском хидролошком рејону.  

 

Шумадија има преко 5.700 km речних токова, али скоро трећина од тога 

отпада на периодичне токове. То се објашњава великом рашчлањеношћу рељефа и 

геолошком грађом. Највећи проценат Шумадије припада сливу Велике Мораве, а 

најмање непосредном сливу Дунава. 

 

Сава настаје из две планинске реке: Саве Долинке и Саве Бохињке, које 

извиру на територији Републике Словеније. Од њиховог спајања, код Радовљице, 

па све до утицања у Дунав код Београда, укупна дужина износи 940 km, док заједно 

са својим дужим краком Савом Долинком укупна дужина износи 990 km. Просечан 

протицај на ушћу у Београду је 1.700 m³/s. Слив реке Саве је највећи слив 

југоисточне Европе, укупне површине приближно 97.713 km² и представља један од 

најважнијих подсливова у подручју реке Дунава, са 12%.30 

 

Дрина је највећа и најважнија од свих притока Саве. Њено сливно подручје се 

протеже у четири државе: Црну Гору, БиХ, Србију и веома малим делом у 

Албанију. На подручју Западне Србије, овом сливу од већих река припадају: Увац, 

Лим и Јадар са притокама. Дрина углавном тече од југа ка северу меридијанским 

правцем пробијајући се кроз масиве који се попречно пружају на њен ток. Врло 

битна карактеристика реке је често лактасто скретање тока, па се уочава прелазак у 

сасвим супротан правац. Ова скретања су нарочито уочљива на потезу од 

Вишеграда до Зворника. Пресецајући планински масив Тара - Звијезда, Дрина је 

усекла један од најлепших кањона. Кањон је дуг око 40 km, а дубок 1.000 m. Део 

Кањона који припада Србији налази се у саставу Националног парка Тара. Река има 

протицај од 54,4  m³/s. Температура воде јој је 8,7 – 16,3º С, без мириса. Боја воде је 

углавном зелена, па су је људи често називали ,, зеленка”. На њој је планирана 

изградња 12 хидроелектрана. До сада су изграђене следеће: ХЕ ,,Бајина Башта”, 

мини  ХЕ ,,Врело“, ,,Зворник“ и ,,Вишеград“.31  

                                                 
30 Дукић, Д., Сава – Потамолошка студија, Географски институт, Београд, 1957. 
31 Јовичић, Д., Туристичка географија Србије, Универзитет у Београду, Географски факултет, 

Београд, 2009. 
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Лим је међународна река која у дужини од 220 km протиче кроз Албанију, 

Црну Гору, Србију и БиХ и улива се у Дрину. Извире из Плавског језера и улива се 

у Дрину између Горажда и Вишеграда. На њој су подигнуте две хидроелектране, 

Потпећ и Бистрица, између којих се налази вештачко акумулационо Потпећко 

језеро. Сама река формира композитну долину у којој се наизменично смењују 

клисуре и котлине, а област око ње се назива Полимље. Оно је познато по својим 

културно – историјским споменицима који датирају из времена Стефана Немање. 

Данас је река позната као једна од најатрактивнијих река за сплаварење, али и по 

великом степену загађености. 

 

Увац извире на 560 m висине на планини Озрен, 16 km јужно од Сјенице. 

Дужина тока износи 119 km. Увац има карактер планинске реке у фази активне 

ерозије. Располаже значајним хидропотенцијалом, па су на његовом току изграђене 

три хидроелектране због којих су и створена три вештачка језера: Увац, Златарско 

и Радоињско. Увац скреће ка северу - северозападу и спушта се испод нивоа 

Сјеничке висоравни. Река најпре меандрира по кречњачкој површини, а затим 

спушта меандре. Од ушћа Вапе до Тисовице, Увац нема великих притока, а међу 

значајније спадају: Лешница, Кладница и Тисовица са десне, а Чајак и Вељушница 

са леве стране реке. Клисура реке Увац обухвата средишњи део долине Увца и 

доњи део његове притоке Вељушнице.32 

 

Колубара настаје од Обнице и Јабланице, километар узводно од Ваљева. У 

Саву утиче источно од Обреновца. Дуга је 86,4 km. Има широку алувијалну раван. 

Мали генерални пад реке и велика количина наноса узрочници су неустаљеног тока 

реке. Производ тога била су честа меандрирања реке, при чему се стварао велики 

број мртваја и замочварених терена. У Колубару се, на територији Ваљева, улива 

река Градац. Градац је река понорница која извире испод планине Повлен и има 

клисурасто - кањонску долину. До Ћелија, Градац тече кроз клисуру, прави 

известан лук око манастира и одлази према Ваљеву, где се улива у Колубару. 

Дубина клисуре износи просечно 150 - 200 m. Стране клисуре су стрме, често 

вертикално одсечене, представљене кречњачким литицама. На територији града 

Ваљева, присутан је велики број кратких речних токова који се уливају у Колубару 

(Бања, Љубостиња, Рабас). Остале притоке су: Тамнава, Љиг и Пештан. 

 

 Јасеница је најдужа река Шумадије, око 80 km. Извире испод Рудника, а 

улива се у Велику Мораву. Река се знатно разликује у горњем току где има више 

планински ток, док у доњем току постаје веома мирна. Река је богата рибом.33  

 

Ђетиња припада црноморском сливу хидрографског система реке Дунав, и 

представља њену притоку трећег реда. Дужина реке износи 75,4 km. Ђетиња има 

велики пад.34  

 

                                                 
32 Станковић, С., Језера Србије, Српско географско друштво, Београд, 2000. 
33 Гавриловић, Љ., Клима, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, Српско Сарајево, 2005. 
34 Дукић, Д., Воде Ср Србије, Српско географско друштво, Београд, 1978.  
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Велика Морава је највећа река у региону, дуга око 160 km. Њене воде спадају 

у групу вода IV категорије, па је купање, а и риболов незамислив. Воде њених 

притока су чистије, па их је могуће валоризовати и то пре свега кроз купалишни 

туризам и риболов. Такве су њене десне притоке Црница, Раваница и Ресава. Леве 

притоке су бројније, то су: Каленићка река, Белица, Лугомир, Лепеница, Рача и 

Јасеница. 

 

Западна Морава граничи Шумадију на југу, на дужини од око 120 km. Дуга је 

210 km, саставница Велике Мораве, настаје од Ђетиње и Скрапежа, који се састају 

у Пожешкој котлини. Западна Морава је река композитне долине, питомих котлина 

и атрактивних клисура, термоминералних извора, вештачких језера и манастира. 

Уопштено највећа притока је Ибар, а шумадијска притока је Гружа. Неупоредиво 

мање су Чемерница, Љубостиња и друге реке. 

 

Ибар је такође једна од већих река у Србији. То је 272 km дуга, брза и водом 

богата река. Има композитну долину и две веће клисуре.35  

4.2. Језера 

Језера представљају удубљења у земљи, која су испуњена водом. По свом 

постанку језера могу бити природа и вештачка. На територији Западне Србије 

најзначајнија су вештачка језера, грађена за потребе привреде, пољопривреде и 

електроиндустрије. Природних језера у овој регији нема. Најзначајнији 

лимнолошки објекти за подручје Западне Србије су: Перућачко језеро, језеро 

Заовине и Зворничко језеро. 

 

Језеро Увац је хидроакумулационо језеро настало подизањем бране. Брана је 

дугачка 160 m, а висока 110 m. Најнижа измерена температура воде језера износи    

-11º С. Температуре ниже од 0º С бележе се у зимским месецима, а највиша у јулу 

када износи 16º С. Овако ниска температура језерске воде неповољно утиче на 

купалишну сезону која почиње када је температура воде изнад 18º С. 

 

Изградњом бране Лазићи формирано је реверзибилно језеро на Белом Рзаву 

које се звездасто разлило у најнижим деловима села Заовине. Брана је висока 130 

m, а највећа дубина језера је 80 m. У акумулацијама је евидентирано 14 врста риба, 

представника 6 фамилија: поточна пастрмка, калифорнијска пастрмка, скобаљ, 

клен, мрена и др. 

 

Перућачко језеро, површине 12,5 km², дужине 54 km, добијено је 

преграђивањем Дрине бетонском браном. Језеро се налази на 290 m надморске 

висине. Због стрме обале, дубина језера на само пар метара од саме обале достиже 

просечну дубину 3 - 8 m. На овом језеру постоје могућности за развој риболова и 

спортова на води. 

                                                 
35 Јовичић, Д., Туристичка географија Србије, Универзитет у Београду, Географски факултет, 

Београд, 2009. 
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Радоињско језеро је компензационог карактера и налази се низводније од 

поменута два. Смештено је на 810 m изнад нивоа мора. Спада у ред мањих, 

вештачких језера у Србији. Језеро је дугачко 11 km, а највећа дубина износи преко 

30 m. Језеро се формира од воде коју добија из Златарског језера, а служи за 

снабдевање хидроелектране ,,Бистрица“.  

 

Изградњом хидроелектране ,,Потпећ“ на Лиму настало је и прво вештачко 

језеро Потпећ. Брана је висока 46 m, а дугачка 215 m. Због клисурастог склопа 

долине Лима, језеро има издужен облик и пружа се до Пријепоља. 

 

Златарско језеро настало је преграђивањем реке Увац код Кокиног Брода. По 

количини воде спада у наша највећа језера. Лежи на надморској висини од 880 m. 

Језеро је дугачко 14 km, а широко до 2,5 km и дубоко 75 m. Има изузетно издужен 

облик и обалску линију дугачку преко 50 km. Колебања нивоа воде језера су 

огромна, те је обалска линија нестабилна. Због клисурастог склопа терена и 

великих амплитуда колебања језерске воде, на језеру нема много терена погодних 

за изградњу туристичких објеката.  

 

Језеро Међувршје је највеће вештачко језеро на Западној Морави. Пружа се 

иза бетонске бране недалеко од излаза Западне Мораве из Овчарско – кабларске 

клисуре у Чачанску котлину. Језеро је дугачко 11 km и пружа могућност за 

спортски риболов, купалишни туризам и остале спортове на води. Температура 

језерске воде и околног ваздуха погодна за купање траје од почетка јуна до краја 

септембра.36  

 

Слика 10. Језеро Перућац, Радоињско, Златарско и Међувршје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извори: www.superodmor.rs; www.uvac.org.rs; deturist.com; photos.wikimapia.org 

                                                 
36 Станковић, С., Туризам Србије, Српско географско друштво, Београд, 2002. 

http://www.superodmor.rs/
http://www.uvac.org.rs/
deturist.com
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Језеро Парменац је изграђено на Западној Морави у близини села Парменац. 

Главна намена му је била наводњавање плодних обрадивих површина, али своју 

праву функцију губи због великог засипања насипом. Обала му је уређена, тако да 

су спортски риболовци овде чести посетиоци. 

 

Овчарско – кабларско језеро се налази на улазу у клисуру из правца Пожеге. 

Језеро је настало подизањем бране висине 12 m, а налази се узводно од 

железничког моста у Овчар Бањи. Вода овог језера се тунелом одводи до 

хидроцентрале ,,Овчар Бања“. Електрана је под земљом; пуштена у погон 1957. 

године. Спада у ред мањих језера проточног типа. Дужина језера је око  7 km, а 

ширина до 350 m.  
 

Овчарко – кабларска клисура представља јединствену морфолошку целину. 

Одликује се наглашеним естетским, куриозитетним и рекреативним туристичким 

атрибутима.37 

 

Слика 11. Језеро  Парменац и Овчарско – кабларско језеро 

 

Извори: s465.photobucket.com;serbianoutdoor.com 

Шумадијски регион је сиромашан природним језерима, због чега је изграђено 

више вештачких акумулација. Од природних језера треба поменути Језера у 

Превешту и Остриковачку бару. Језеро у левачком селу Превешту је урвинског 

порекла, обрасло барском вегетацијом, па има одлике мочваре. Остриковачка 

бара је највеће речно језеро - мртваја Велике Мораве. Језеро је порибљено и 

користи се за риболов. Вештачке акумулације су изграђене за потребе снабдевања 

насеља и индустрије водом. Такве акумулације у региону су:  Гарашко језеро, 

Језеро код Наталинаца, Гружанско, Грошњачко, Дуленско, Драгоцвечко језеро и 

Језеро Спомен – парк у Шумарицама. Иако су ова језера подигнута за 

водоснабдевање, поједина се користе и за одмор и рекреацију. Акумулационо 

језеро Гараши, испод планине Букуље, удаљено је од Аранђеловца свега 6  km 

асфалтним путем. За рибњаке су подигнута следећа језера: Горње и Доње језеро на 

Грзи, Језеро у Крагујевцу, Језеро Бојињача код Тополе. 

                                                 
37 Јанићијевић, Ј., Културна ризница Србије, Четврто издање, Idea, Београд, 2005. 
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5. Биогеографске карактеристике 

 

Под појмом биодиверзитет или биолошка разноврсност подразумева се 

распрострањеност и различитост биљног и животињског света. Различити 

природни и друштвени фактори условили су богатство ових региона.  

 

5.1. Биљни свет 

 

Разноврсност и богатство биљног света на подручју Моравичког краја је једна 

од његових битних карактеристика. У воћњацима се налазе шљиве, јабуке и 

крушке. Шуме обилују буквом, смрчом, храстом, као и врбом, тополом, брезом, 

клеком, јасеном, цером, липом, јавором, зовом, бором... Ту су и различите врсте 

ситног шумског воћа (леска, дрен, глог, клека, црвена зова) и гљива (вргањ, смрчак, 

поповача, млечњача).38 

 

 Некада је на територији Шумадије било густих и непроходних шума, букве, 

граба и храста. По тим густим шумама Шумадија је  и добила своје име. За туризам 

су значајне шуме, ретка флора и старе врсте дрвећа. Већи шумски комплекси су на 

Црном врху, Гледићким планинама, Руднику и на Букуљи. Букуља је 

најшумовитија, 90% њене територије је под шумом. Од свих старих врста дрвећа 

највише има очуваних храстова. Ретке врсте флоре у Шумадији су: Јавор 

(природни резерват јавора на Руднику), Miloduh и Lincura  (станишта лековитих 

биљака), Парк шума на Опленцу, Витановачка шума (природни резерват стављен 

под заштитом). 39 

 

5.2. Животињски свет 

 

У погледу животињског света регион је хетероген. Оно што Моравски крај 

предодређује за развој ловног туризма је богатство животињским светом, где 

доминирају: лисица, зец, вук, срна, куна, дивља свиња, јазавац, фазан, јаребица, 

орао, сова, кобац, али и медвед. Реке и планински потоци обилују најквалитетнијом 

рибом: пастрмком поточаром, калифорнијском пастрмком, младицом, кркушом, 

кленом... 40
  

 

У Шумадији од значаја су дивље свиње, срне, јелени лопатари, лисице, 

вукови, јазавци, веверице, куне, фазани. На подручју региона има 15 ловачких 

друштава која се старају о заштити и унапређењу лова.41 

 

                                                 
38 Ивањица: Туристички водич, Туристичка органиѕација општине Ивањица 
39 Станковић, С., Туризам Србије, Српско географско друштво, Београд, 2002. 
40 Ивањица: Туристички водич, Туристичка органиѕација општине Ивањица 
41 Станковић, С., Туризам Србије, Српско географско друштво, Београд, 2002. 
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II ДРУШТВЕНО – ГЕОГРАФСКЕ ОСНОВЕ РАЗВОЈА 

ТУРИЗМА У ЗАПАДНОЈ СРБИЈИ И ШУМАДИЈИ 

 

1. Становништво  
 

Територија Западне Србије је насељена још од праисторије на шта нам указују 

бројна археолошка налазишта. Становништво читавог краја је досељеничко. Мало 

је породица које овде живе дуже од 200 година. Највећи део становништва се 

доселио из Херцеговине, Црне Горе и Санџака у 18. и 19. веку. Прво масовније 

досељавање извршено је након Свиштовског мира са Турском, 1971. године, када 

су многе породице овде увиделе боље услове за живот. 42 Посматрајући тренд 

кретања укупног броја становника на овој територији, у периоду од 1961. - 2011. 

године, евидентан је пораст броја становника до двадесетих година што је 

последица константног досељавања становника у другој половини 20. века. Након 

овог периода следи смањење броја становника, као последица лоше економске 

ситуације у целој земљи проузроковане грађанским ратом на простору бивше 

СФРЈ, НАТО бомбардовањем Србије и лошом политичком ситуацијом. 

 

Према првим извештајима пописа 2011. године, Западну Србију насељава 

756.935 становника. У односу на претходни попис 2002. године, број становника се 

смањио за 9,37%. Према подацима из 2011. године, густина насељености у Западној 

Србији је 64 ст/km², што је испод републичког просека. Најгушће је насељен 

Мачвански округ са 92 ст/km², затим Колубарски са 71 ст/km², док је Златиборски 

округ скоро два пута ређе насељен од републичког просека за 2011. годину. 

Најмању густину насељености има општина Чајетина (23 ст/km²), затим Сјеница и 

Нова Варош. Најгушће су насељене територије градских центара и то Шабац (145 

ст/km²), Лозница (129 ст/km²), Ужице (117 ст/km²) и Ваљево (100 ст/km²). Уколико 

посматрамо полну структуру становништва Западне Србије, примећује се 

релативно исти број становника мушког и женског пола, са незнатним вишим 

процентом учешћа женског становништва. По попису из 2002. године, овде живи 

49,40% мушког пола и 50,60% женског пола. Распоред становника по полу није 

равномеран на целој територији Западне Србије, али се гледајући по 

територијалним општинама тај проценат креће у интервалу од 49-50% за мушкарце 

и 50-51% за жене.43 

 

Шумадија је област досељавања и између два светска рата, па и данас. У 

периоду између 1971. и 1981. године може се констатовати пораст становништва у 

већем броју општина. Шумадија је у периоду између два последња пописа увећала 

своје становништво за око 170.000. Без посебних истраживања, може се закључити 

да је реч о механичком приливу. Са територијом мањом од 10%, али са учешћем у 

                                                 
42 Стојанчевић, В., Етничка кретања, демографска кретања, Историја Титовог Ужица, Историјски 

институт, Београд, 1989. 
43 Републички Завод за статистику, Општине и региони у Републици Србији,  2011. 
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броју становника од скоро 18%, Шумадија спада у најгушће насељене области 

Србије. То није тешко објаснити с обзиром да Шумадија пружа повољне услове за 

живот. То је једна од најхомогенијих области (98% српско становништво). У 

Шумадији има око 650 насеља, веома различитих по величини, типу и положају. У 

десет урбаних или градских насеља живи око 60% становништва у Шумадији.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Јовичић, Ж., Шумадија – централна област Србије, Српско географско друштво, Београд, 1984. 
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III МАТЕРИЈАЛНА БАЗА РАЗВОЈА ТУРИЗМА У 

ЗАПАДНОЈ СРБИЈИ И ШУМАДИЈИ 
 

 

Материјална база развоја туризма Западне Србије представља веома важан 

елемент свеукупне туристичке понуде. Због тога је неопходно посматрати стање 

туризма и стратегије даљег развоја у сагласности са постојећом материјалном 

базом, под којом подразумевамо саобраћајнице и саобраћајна средства као и 

туристичко – угоститељске капацитете за смештај и исхрану. Материјалну базу 

туризма Западне Србије, поред саобраћајница и саобраћајних средстава, чине и 

смештајни и угоститељски капацитети без којих није могуће развијати туризам ни 

на једном подручју.  

 

 

1. Обим и структура туристичког промета 
 

Остварени промет туриста на територији Западне Србије могуће је пратити на 

основу званичних статистичких података, на годишњем нивоу. Према званичној 

статистици, Западну Србију је у периоду од 1996. до 2010. године, у просеку 

посетило око 300.000 укупно туриста годишње. Највећи број туриста забележен је 

2007. године (347.997), а најмање 1999. године (свега 237.419) што је и разумљиво с 

обзиром на политичку ситуацију у земљи и период НАТО бомбардовања Србије. 

Раст броја туриста након 1999. године има ниску стопу раста јер је туризам као 

привредна грана најосетљивији на промене политичко – економске природе. 

Значајно је да се број долазака туриста из године у годину повећава. Број домаћих 

туриста се, у посматраном периоду, креће од 226.441 до 324.563 и прати тренд 

укупних туристичких кретања, тј. повећава се из године у годину. Према овим 

подацима, Западну Србију просечно годишње посети 281.678 домаћих туриста. 

Просечан број долазака страних туриста у 2010. години износиo je 27.060. 

 

Број остварених ноћења туриста и просечна дужина боравка туриста у 

Западној Србији указују да на овом простору расте број транзитних туриста и/или 

да се људи све више одлучују на краће одморе, односно да се и у Србији развија 

тренд неколико краћих одмора у току године.  

 

У Мачванском округу, највише туриста одседа на територији града Лознице 

(73,93%) при чему се у њему остварује чак 88,80% ноћења Мачванског округа, јер 

се домаћи туристи овде задржавају просечно 7,7 а страни 7,0 дана. Значајан промет 

се остварује у општини Крупањ и граду Шапцу. 

 

У Колубарском округу, највише туристичких долазака бележе град Ваљево 

65,91% долазака туриста и 65,78% остварених ноћења. У Ваљеву се домаћи 

туристи задржавају просечно 3,8 дана, а страни 2,1 дан.  
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Распоред туристичког промета је мало другачији у Златиборском округу. 

Највећи туристички промет бележи општина Чајетина, где одседне 46,56% туриста 

округа који остваре 52,31% ноћења. Домаћи туристи овде проведу у просеку 4 

дана, а страни 3,1. 

 

Међу бањским местима Западне Србије значајан туристички промет бележи 

Бања Ковиљача и Бања Врујци. У периоду 1996.- 2010. године, Бању Врујци је 

просечно годишње посећивало 9.510, а Бању Ковиљачу 20.378 туриста. Највише 

туриста боравило је у Бањи Врујци током 2007. године (13.359 туриста), док је 

Бања Ковиљача максималан број остварених долазака имала 2004. године (22.779 

туриста).45  

 

У 2007. години у Врњачкој Бањи је забележено 162.452 туриста. Ови туристи 

су остварили 607.603 ноћења, од чега су туристи са подручја Србије остварили 

572.273, а инострани туристи 35.330 ноћења. У односу на 2006. годину број 

посетилаца је порастао за 8% а број ноћења за 6%. Просечна дужина боравка у 

Врњачкој Бањи је износила 3,8 дана за госте из Србије, а 2,6 дана за госте из 

иностранства. Од 2000. до 2007. године сваке наредне године је растао број 

посетилаца из Србије, сем 2001. и 2004. године, када је број посетилаца опао. 46  

 

Шумадија има више типова туристичких места у којима се региструје 

туристички промет: бање (Горња Трепча и Аранђеловац), планине (Космај, Букуља, 

Рудник), градска насеља, па и нека транзитно – мотелска места као што су 

Прељина, Колари, Равни Гај и Љиг. Туристички промет Шумадије у целини има 

пословно – транзитни карактер,а у томе су изузетак Горња Трепча и Буковичка 

Бања где се просечни боравак креће од 5 – 10 дана.  

 

Аранђеловац као најпосећенија општина у Шумадији остварује око 170.000 

ноћења, затим следе Крагујевац и Горњи Милановац.  У иностраном туристичком 

промету, највећи промет остварује Велика Плана. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Ивановић, М., Стање и могућности развоја културног туризма у Западној Србији, Докторска 

дисертација, Нови Сад, 2013. 
46 www.wikipedia.com 

http://sr.wikipedia.org/wiki/2007
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/2006
http://www.wikipedia.com/
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2. Смештајно – угоститељски капацитети 
 

Највише регистрованих смештајних јединица се налази на просторима 

развијеног туризма: на Златибору, Тари, Дивчибарима и Бањи Ковиљачи. Према 

Пословном плану Туристичке дестинације Златибор – Златар (2007. године), на 

планини Златибор се налази око 10.500 категорисаних и око 5.000 некатегорисаних 

лежајева. Према Мастер плану развоја туризма са пословним планом за планину 

Тару и њено окружење (2007.), укупан број лежајева на овој планини се процењује 

на 4.300. На Дивчибарима постоји око 2.000 категорисаних лежајева, док Бања 

Ковиљача располаже са 872 лежајева у хотелском смештају и одмаралиштима и, 

према процени, око 2.000 лежаја у приватном смештају. 

 

Највећи број лежајева, а самим тим и највећи број објеката, лоциран је на 

планини Златибор, и то у туристичком центру Краљеве Воде. Значајан капацитет 

налази се у хотелској, али и у понуди дечијих и студентских одмаралишта, 

приватних вила и апартмана. Према подацима Туристичке организације Златибор, 

њихов број је следећи: 12 хотела, 4 мотела, 1 институт, 1 апартманско насеље, 19 

одмаралишта, 2 дечија одмаралишта, 1 студентско одмаралиште, 7 приватних 

пансиона, 14 вила, 29 ресторана, 20 кафића, 14 туристичких агенција итд. Од 

хотела издвајамо: ,,Идила’’, ,,Златибор - Мона“, ,,Олимп“, ,,Вис“, ,,Дунав“, 

,,President“, ,,Палисад“, ,,Новаков двор“, ,,Зеленкада“.47  

 

Хотел ,,Мона” располаже са 120 смештајних јединица распоређених у собе и 

апартмане. Лада бар, ресторани и вила, конгресни центар, wellness и разноврсна 

понуда соба и апартмана, пружају могућност да се гост препусти одмору.48 
 

Слика 12. Хотел ,,Мона“ 

       
Извор: www.monazlatibor.com 

                                                 
47 Ивановић, М., Стање и могућности развоја културног туризма у Западној Србији,  Докторска 

дисертација, Нови Сад, 2013. 
48 http://www.monazlatibor.com 
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Планина Тара располаже значајним смештајним капацитетима. На 

Калуђерским Барама су лоцирани:  

 

Хотел ,,Оморика“ располаже са 156 соба, 8 апартмана и 2 president апартмана. 

Поред хотелског ресторана, гостима је на располагању и банкет сала, VIP салон, 

аперитив бар, посластичарница, сувенирница, библиотека, фризерски и козметички 

салон, амбуланта, затворени базени са сауном, куглана, стони тенис, билијар и 

салон игара за децу. У саставу се налази и конгресна сала са аудио-визуелном 

опремом и више мањих сала за рад. У непосредној близини хотела су и фудбалски 

и тениски терени, трим стаза.  

 

Слика 13. Хотел ,,Оморика“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: www.hotelitara.mod.gov.rs 

 

Недалеко од хотела ,,Оморика“, налази се депанданс Јавор који поред 

смештаја у собама, у свом националном ресторану нуди кулинарске специјалитете 

овог краја. Неопходно је навести хотел ,,Бели Бор“, апартманско насеље ,,Зелени 

чардаци“, вила ,,Таra lux“, вила ,,Бобар“.49 

 

На Дивчибарима постоји укупно око 1.150 лежаја: 550 лежаја у хотелском 

смештају, око 400 лежаја у дечијим одмаралиштима и око 200 лежаја у приватном 

смештају. Смештајни објекти: хотел ,,Дивчибаре”, хотел ,,Маљен“, одмаралиште 

,,Младост“, одмаралиште ,,Црни Врх“, хотел ,,Пепа“. 

 

На територији Бање Ковиљаче највећи број кревета има Специјална болница 

за рехабилитацију Бања Ковиљача, која располаже са 416 постеља у луксузним 

апартманима, једнокреветним и двокреветним собама. Објекти су: хотел 

,,Подриње“ и хотел ,,Гучево”.50 

 

На територији Шапца највећи хотел ,,Слобода“ је приватизован и у фази 

реновирања. Гарни хотел ,,Галеб“ се налази у самом центру града и располаже са 

једним апартманом, 3 двокреветне и 6 једнокреветних соба, кафе баром, летњом 

                                                 
49 www.hotelitara.com 
50 www.banjakoviljaca.rs 

http://www.hotelitara.com/
http://www.banjakoviljaca.rs/
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баштом и паркингом. Хотел ,,Двор“ поседује 32 собе, 82 лежаја, ресторан са 60 

места, 2 сале за славља, а вила ,,Албедо“ има капацитет од 8 лежајева. 

 

Смештајну улогу града Ваљева чине хотел ,,Гранд“ са 85 лежајева, хотел 

,,Нарцис“ са 60 лежаја, хотел ,,Јабланица” са 100 лежајева и пансион ,,Булевар“ са 

60 лежајева. 

 

Аранђеловац – Хотел ,,Извор“ је конгресно SPA & wellness resort  хотелско 

здање. Располаже са 165 смештајних јединица распоређених у једнокреветне и 

двокреветне, супериор собе, апартмане и супериор апартмане. Све су собе 

опремљене модерним намештајем, поседују централну климатизацију, мини бар, 

сеф, бесплатан wi-fi, LCD tv и телефон. Овај комплекс ће своје госте очарати 

модeрним ентеријером и највишим нивоом услуге и садржаја из ког посебно 

истичемо wellness центар са 10 базена, са природном, лековитом, минералном 

водом. Посебну целину чини велики aqua park са 3 базена, 12 слајдова за одрасле, 3 

слајда за децу и мноштвом атракција.51 

 

 

Слика 14. Хотел ,,Извор“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Извор: www.a-hotel-izvor.com 

 

 

 

 

 

                                                 
51 www.a-hotel-izvor.com 
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Крагујевац располаже значајним угоститељско – туристичким капацитетима. 

Основни носилац туристичке делатности је Туристичка организација Крагујевац. У 

граду и његовом непосредном окружењу има 6 хотела и 2 мотела: хотели ,,Стари 

град”, ,,Шумарице”, ,,Зеленгора“, ,,President“, ,,Женева“, ,,Royal“, ,,Равни Гај“, 

,,Кошута“. Посебно треба издвојити хотел ,,Шумарице“ који је лоциран у спомен 

парку Шумарице на 5 km удаљености од Крагујевца. Хотел се састоји из старог и 

новог дела. Хотел располаже са: 2 апартмана, 7 двокреветних, 12 једнокреветних и 

4 собе са француским лежајем (у новом делу) и 3 апартмана, 45 једнокреветних, 26 

двокреветних, 8 трокреветних и 5 соба са француским лежајем, рестораном, кафе 

баром, салом за конференције, ТВ салом и паркингом.52 

 

У општини Лучани два највећа објекта су хотел ,,Каблар” у Лучанима са 108 

лежаја и хотел ,,Драгачево’’ у Гучи са 14 лежаја. Туристичко – угоститељско 

предузеће ,,Драгачево” има укупно 12 објеката са 130 лежаја. Број приватних 

угоститељских објеката је 14. 

 

У Ужицу је евидентан недостатак одговарајућих смештајних капацитета 

различитих категорија јер постојећи не задовољавају савремену потражњу. Објекти 

су: хотел ,,Златибор“, хотел ,,Златиборска ноћ“, хотел ,,Мећавник“, мотел ,,Мокра 

Гора“, мотел ,,Шарган“. 

 

На територији Бајине Баште, на Перућцу послује хотел ,,Језеро“ са 120 

лежајева. У склопу су ресторан са 250 места, кафана, диско клуб и продавница. 

Поред хотела се налази 10 бунгалова са укупно 30 лежајева. Објекти: вила ,,Дрина“, 

хотел ,,Дрина“, мотел ,,Bel Vie”.53  

 

Слика 15. Хотел ,,Слобода” – Шабац    Слика 16. Хотел ,,Бреза“- Врњачка Бања 
 

 

Извори: www.a-hotel-sloboda.com; www.hotelbreza.rs 

                                                 
52 www.kragujevac.org.yu 
53 Ивановић, М., Стање и могућности развоја културног туризма у Западној Србији, Докторска 

дисертација, Нови Сад, 2013. 

 

http://www.a-hotel-sloboda.com/
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IV ПОСТОЈЕЋЕ И МОГУЋЕ ВРСТЕ ТУРИЗМА НА 

ПРОСТОРУ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ И ШУМАДИЈЕ 

 

1. Постојеће и могуће врсте туризма 

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

природним богатствима, као што их има подручје Западне Србије. У најзначајнија 

спадају: 

 огромни хидроенергетски и водни потенцијал, 

 велики шумски ресурси, непрегледна пространства под 

шумом, 

 изузетни земљишно – климатски услови за развој 

пољопривреде, нарочито здраве хране, 

 веома садржајни и атрактивно – туристички потенцијали. 

На скоро читавој територији постоје бројне и разноврсне природне и 

антропогене туристичке вредности, од којих већина није адекватно или није 

уопште валоризована. Постоје велике могућности за развој великог броја врста 

туризма на овим подручјима. 54  

У Шумадији су заступљене следеће врсте туризма: 

 градски туризам; 

 језерски и речни туризам; 

 планински туризам; 

 бањски туризам; 

 сеоски туризам; 

 ловни туризам; 

 конгресни туризам. 

 

Набројане врсте туризма нису подједнако заступљене у региону што је и 

разумљиво због различитих мотива клијентеле. 

 

1.1. Градски туризам 

 

Градски туризам је заступљен у Крагујевцу, Аранђеловцу, Смедереву, 

Тополи, Јагодини, Краљеву, Крагујевцу, Чачку, Ужицу. Развоју оваквог туризма 

погодују њихове локације у региону, богатство културно – историјских споменика 

у њима и већи број туристичких локалитета који чине њихов комплемент. За 

туристе су занимљиве старе градске четврти. 

 

                                                 
54 Станковић, С., Туризам Србије, Српско географско друштво, Београд, 2002. 
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1.2. Језерски и речни туризам 

 

Језерски и речни туризам је пре свега локалног карактера и везан је за 

подручје општине на којој се налази хидролошка вредност, било да се ради о 

језерима или рекама. 

 

1.3. Планински туризам 

 

Планине су у првом реду излетничко – манифестационе па је туризам на њима 

такав. Најафирмисаније су планине Букуља, Рудник, Гледићке планине, Црни врх, 

Тара, Златибор и Дивчибаре.55  

 

Рудник, захваљујући изузетној шумовитости, природним стазама здравља и 

близини великих градова, је погодан за развој летњег и зимског здравственог, 

школског, спортског и ловног туризма. Због својих изванредних климатских услова 

(велика осунчаност током године, ваздушна струјања, висока јонизација ваздуха, 

незагађена природна средина) још 1922. године Рудник је био проглашен за 

ваздушну бању. На Руднику има неколико споменика културе: црква Куманица у 

Рамаћи, манастири Вољавча и Благовештење код Страгара, Конак кнеза Милоша у 

Горњој Црнући.56   

 

Тара представља планину која бележи последњих година константан раст 

туристичког промета, јер се одликује великим бројем локалитета. Најзначајнији 

локалитети су: 

 

Калуђерске Баре су можда и најлепши део Таре. Овде постоје уређене 

пешачке стазе, као и стазе за скијање и санкање. Почетак организованог туризма на 

Тари управо је везан за ову локацију. 

 

Митровац је дечје одмаралиште које се налази на 1.080 m надморске висине. 

Он се посебно издваја по специфичним климатским условима који погодују пре 

свега деци. 

 

Заовине представљају шумовито, планинско – брдско подручје које 

обухвата насеље Заовине са 28 засеока, истоимено језеро и кањон Малог Рзава. Ово 

је идеално место рекреацију на води, одмор, пецање и сл.57  

 

Предов Крст је локалитет на који се стиже преко Бајине Баште и Перућца. 

Налази се на најудаљенијем делу Таре, на крајњем западу планине. 

  

                                                 
55 Милановић, Д., Туристички потенцијал општине Крагујевац, Српско географско друштво, 

Крагујевац, 1990. 
56 https://sr.wikipedia.org 
57 www.tara-planina.com 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
https://sr.wikipedia.org/wiki/1922
https://sr.wikipedia.org/


Mанифестације као потенцијал развоја туризма у Западној Србији и Шумадији  

 

 

 
32 

Мокра Гора је долина смештена између планине Таре и Златибора. На њу се 

надовезује Шаргански превој. Парк природе ,,Шарган – Мокра Гора” обухвата 

површину од 10.813 ha. 

 

Такође, велику атракцију представља етно насеље ,,Дрвенград”, на узвишењу 

Мећавник, које је саграђено према идеји нашег филмског режисера Емира 

Кустурице. За изградњу села коришћене су аутентичне брвнаре из овог краја које 

су пренете на ову локацију. 

 

Слика 17. Калуђерске Баре, Предов Крст, Дрвенград 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Извори: www.tara-planina.com; www.predovkrst.com; www.stczlatibor.rs 

 

Златибор  је планина са најдужом традицијом организованог туризма у 

Србији. Туризам на Златибору има традицију дугу 120 година. Ту су саграђени 

први велики објекти: хотел ,,Краљева вода” и вила ,,Чигота“.  

 

Дивчибаре су градско насеље и познато туристичко место града Ваљева, на 

планини Маљен. Висораван је добила назив Дивчибаре или ,,девојачке баре” у 

спомен на трагичну смрт једне младе девојке. Према народном предању, млада 

чобаница се несрећним случајем удавила у набујалој Црној Каменици. Дивчибаре 

има дугу историју бањског туризма. 

 

Голија - туристичке вредности планине Голије гледају се у пространим 

пропланцима изнад 1.200 m и врховима преко 1.400 m. Голија поседује добру 

основу за формирање скијашких стаза и за рекреацију у виду благих шетњи и 

планинарења.58 

                                                 
58 Јовичић, Д., Туристичка географија Србије, Географски факултет, Београд, 2009. 

http://www.tara-planina.com/
http://www.predovkrst.com/
http://www.stczlatibor.rs/
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1.4. Бањски туризам 

 

За развој бањског туризма у региону постоје добре основе. Бањски туризам 

има изузетно дугу традицију. На простору Западне Србије и Шумадије постоји 

велики број извора термоминералне и минералне воде, али највећи број није 

валоризован.  

 

Бања Ковиљача -  Краљевска бања је једна од најлепших и најлековитијих 

бања Балкана. Прва зграда за смештај гостију изграђена је 1858. године, а Бања је 

стављена под заштиту државе 1867. године. Сумпоровита вода Ковиљаче и блатне 

облоге користе се за лечење реуматских обољења. Температура воде је од 15 до   

32º С, и по томе припада хипотермама. Воде Бање Ковиљаче представљају 

минерализоване хидрокарбонатно – натријумске, сумпоровите воде. Пратећи 

савремене трендове, у оквиру болнице је отворен wellness центар ,,Ковиље“. 

Центар намењен одмору и рекреацији важи за један од највећих на Балкану, са 

најсавременијом опремом и бројним третманима за негу тела. Због повољног 

положаја у Ковиљачи су наглашене излетничка и транзитна функција, и уз 

доминантну здравствену улогу она се убраја у посећеније бање Србије.59 

 

У Бањи Бадањи је регистровано више извора мале издашности. За потребе 

бање користе се ,,сумпоровити” и ,,гвожђевити“ извор. Прве хемијске анализе вода 

извршене  су 1889. године. Извор сумпоровите воде, каптиран је бунаром 

ископаним у алувијалном наносу. Вода из бунара, одводи се до купатила, где се 

загрева. За разлику од Бање Ковиљаче, Бања Бадања, је слабо уређена и недовољно 

афирмисана. Захваљујући термоминералним изворима, бања бележи бржи 

просторно – функционални развој у односу на околна сеоска насеља. 

 

Буковичка Бања се налази у централном делу Шумадије, у граду 

Аранђеловцу, у подножју планине Букуље. Надморска висина јој је 265 m. Ова 

бања се почела развијати 1836. године захваљујући проналажењу извора лековите 

воде. Подигнута су одмаралишта, викенд куће, здравствени објекти, уређен велики 

бањски парк, уређена летња позорница, вршено истраживање извора. У потрази за 

већом количином минералне воде постављено је више бушотина. Вода у Бањи је 

алкално – кисела, са 14º С и хипотермална са 25,7º С. У бањи има пет извора: топли 

извор - 25,7º С, извор ,,Књаз Милош” - 14º С , извор ,,Ђулара“ - 13º С, извор 

,,Толпара“ - 13º С, извор ,,Победа“ - 13º С. Вода у бањи се користи за лечење, али се 

и флашира у фабрици ,,Књаз Милош”. Буковичка Бања спада и у 

рехабилитационе центре. Одликује се добром опремљеношћу 

медицинским уређајима, као и стручним особљем.  

 

Слика 18. Флаширана вода ,,Књаз Милош“ 

 

Извор: www.brendovi.net 

 

                                                 
59 Јовичић, Д., Туристичка географија Србије, Географски факултет, Београд, 2009. 
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Богутовачка Бања се налази у централном делу Србије, 23 km од Краљева. 

Смештена је на обронцима планине Триглав, на надморској висини од 520 m. 

Позната као ,,Неуро Бања”, своје епитете о ,,чудотворној лековитости“, ,,рају за 

живце“, ,,извору новог живота“ стекла је захваљујући делотворној минералној води 

и изванредној клими без магле. Начини лечења су купање у базенима минералне 

воде уз активан одмор и рекреацију као и пијење ове лековите воде. Бања има два 

извора лековите минералне воде температуре од 24º С до 27º С. Вода је богата 

радиоактивним елементима, сумпорводоником и силицијумовом киселином и 

постиже изванредне резултате у лечењу. 

 

Поред Лима је Прибојска Бања, удаљена само 10 km од пута Ужице – 

Пријепоље. Лежи на 530 до 550 m надморске висине окружена планинама 

Старовлашке висије, што је чини и ваздушним лечилиштем. У самом центру бање 

налази се више термоминералних извора са температуром воде око 37º С. Бањска 

вода се користи као помоћно терапијско средство, за купање и пиће, код свих 

облика хроничног зглобног и ванзглобног реуматизма, обољења периферних 

нерава, код свих облика посттрауматског стања, обољења кичменог стуба, 

поремећаја периферне циркулације, гинеколошких обољења, кожних обољења, 

болести органа за варење.60 

 

Овчар Бања, смештена под стрмом падином Каблара, је стари балнеолошко – 

лечилишни центар Западног Поморавља. Има веома погодан географски положај 

на поменутом западноморавском комуникативном правцу. Лежи на 278 m 

надморске висине. Температура минералне воде износи 37,5º С. По физичким и 

хемијским особинама вода Овчар Бање припада групи слабо сумпоровито – јодних, 

индиферентних хомеотерма. Хемијске анализе воде вршене су више пута. У 

лековитој води констатовано је присуство калијума, калцијума, магнезијума, 

натријума, хлорида, алуминијум – оксида, гвожђе – оксида, слободног сумпор – 

водоника, слободне угљене киселине и знатних количина сувог остатка. Вода 

Овчар Бање је позната по лековитом дејству код реуматичних обољења и 

последица повреда. Бања има затворени базен и више када. Лечење се врши 

купањем и облогама. Стара традиција, лековита својства, израђеност смештајних 

капацитета, привлачна околина, добра саобраћајна повезаност и богатство 

рекреативних и културно- историјских мотива у околини, основни су елементи 

туристичке валоризације бање.61 

 

Врњачка Бања је природно благо Србије које се налази у истоименој 

општини у Рашком округу. То је највећа и најпознатија бања у Србији. Врњачка 

Бања се налази око 25 km југоисточно од Краљевa, на северним падинама планине 

Гоч.62
 Минерална и термоминерална вода Врњачке Бање је већ 170 година предмет 

                                                 
60 Гајић, М., Географски замештај и могућности коришћења термоминералних вода у Подрињско – 

колубарском крају, Географски факултет, Београд, 1990. 
61 Станковић, С., Туризам Србије, Српско географско друштво, Београд, 2002. 
62 Вујановић, В.и Теофиловић, М., Бањске и минералне воде Србије, Културни центар‚ Привредна 

књига, Горњи Милановац, 1983. 
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детаљног интересовања оних који је хемијски могу анализирати и на основу тога 

утврђивати њена основна и допунска балнеолошка својства. У Врњачкој Бањи се 

налази седам минералних извора: То су: Топла вода, Слатина, Снежник, Језеро, 

Борјак, Бели извор и Врњачко врело, од којих се за терапије користе четири (Топла 

вода, Снежник, Језеро и Слатина ) док се воде са три извора флаширају као 

природне минералне воде (Вода Врњци - Борјак, Борјак 3 и Белимарковац за 

Елемент воду). 63 

 

Минералне воде Врњачке Бање се користе у балнеотерапији и за флаширање 

као стона пијаћа вода. Лечење се обавља пијењем минералне воде, купањем у 

топлој води, инхалирањем и испирањем органа и рана. Спроводе се и бројне 

класичне и савремене методе терапијске процедуре. Реч је о хигијенско - дијеталној 

исхрани, уз одговарајућу дијету, медикаментоза, физиотерапија, масажа, 

кинезитерапија, балнеотерапија, електротерапија, терапија парафином. Ово се 

спроводи у Заводу за превенцију, лечење и рехабилитацију органа за варење и 

шећерних болести Врњачка Бања. Врњачке минералне воде лече већи број 

хроничних болести: катар желуца, чир на дванаестопалачном цреву, функционална 

обољења на дебелом цреву, обољења жучне кесе, стања после прележане заразне 

жутице, шећерну болест, хронични хепатитис, болести бубрега и мокраћних 

путева, камен и песак у бубрегу као и лакши облици хипертензије. 

 

Слика 19. Бања Ковиљача, Буковичка, Богутовачка, Врњачка Бања 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извори: glassrbije.org; banjeusrbiji.net; banjeusrbiji.com 

                                                 
63 https://sr.wikipedia.org 

http://glassrbije.org/
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1.5. Сеоски туризам 

 

У региону постоје више села у којима је развијен сеоски туризам. Туристичку 

понуду у селима чине незагађена природна средина са чистим и свежим ваздухом, 

домаћи специјалитети, производи домаће радиности, воће и поврће и 

традиционално сеоско гостропримство. (Етно кућа ,,Завичај”- Трудељ, ,,Рајски 

конаци”- Леушићи , Гостиље, Сирогојно, Злакуса) 

 

1.6. Ловни туризам 

Погодни природни услови стварају могућност ловног туризма. Да би се овај 

вид туризма остварио неопходно је пре тога урадити програм развоја лова и ловног 

туризма с тим што најпре треба да се ускладе односи између ловачких друштава; 

уреде ловне површине, обогати ловни фонд и одреде таксе за одстрел. (Ловачко 

удружење ,,Бранко Ђоновић”- Ариље, ,,Шумадија“- Крагујевац). По томе су 

познате планине око Ивањице, код Прибоја, као и део Таре. 

1.7. Конгресни туризам 

 

Конгресни туризам је релативно млада грана туристичке привреде у региону. 

Нарочиту експанзију је доживео задњих неколико година, са изградњом 

ексклузивних смештајних капацитета у Аранђеловцу ,,Извор” и у Крагујевцу 

,,Шумарице”.64 

 

2. Културни туризам 
  

Богатство антропогених туристичких мотива на широј територији Шумадије 

по својој вредности не заостаје за природним. Међутим, до сада ови мотиви нису 

довољно туристички валоризовани, али нису ни довољно јасно сагледани у 

комплементарности са природним богатством.  

 

 Бројни елементи културе Западне Србије, као што су материјална и духовна 

културе, манифестације, представљају значајан потенцијал за развој културно – 

туристичке производе. Западна Србија има потенцијале на којима је могуће 

развијати културни туризам као значајан сегмент културне индустрије. Постоје 

добре иницијативе и пројекти културног туризма, али су они још увек на нивоу 

појединачног, без континуираног маркетинга и синергије свих релевантних актера. 

На основу анализе постојећег стања евидентно је да Западна Србија има услове на 

којима, може градити културну туристичку понуду и имиџ дестинације културног 

туризма. Заступљене су следеће врсте антропогених туристичких вредности: 

 археолошки налази ; 

 средњевековни споменици ; 

 савремени објекти. 

                                                 
64 Милановић, Д., Туристички потецијал општине Крагујевац, Српско географско друштво, 

Крагујевац, 1990. 



Mанифестације као потенцијал развоја туризма у Западној Србији и Шумадији  

 

 

 
37 

2.1. Археолошка налази 

 

 Према важећем закону о културним добрима Републике Србије65 археолошки 

локалитети и налазишта су посебна група непокретних културних добара, 

дефинисана као део земљишта или површине под водом који садржи остатке 

грађевина и других непокретних објеката, гробних и других налаза, као и покретне 

предмете из ранијег историјског доба, а од посебног су културног и историјског 

значаја.66 О некадашњој насељености ове територије сведоче и археолошки налази. 

Палеолитска станишта су у првом реду пећине Рисовача код Аранђеловца и Градац 

код Крагујевца, у којима су нађени остаци пећинског човека и неких животиња. 

Неолитски период није заобишао ни ово подручје. Локалитети су у долини Велике 

Мораве, а има их у другим подручјима региона. Најзначајнија налазишта су: 

Шалитрена пећина, средњевековна црква и гробље у Дићима, Јеринин град, 

археолошки локалитет у Петници, археолошки терен у Слатини.  У доба Римљана 

значајна насеља била су: Horeum - Margi (Ћуприја), Sarmates (Параћин) и Idimum 

(Медвеђа), затим остаци темеља грађевина у Вишевцу и др. Планина Рудник је, са 

рударском активношћу представљала значајан римски центар. 

 

За Ужице и његово шире подручје далеко је, значајан римски муниципални 

центар код Пожеге. Прве информације о томе да се на већем простору 

приградског села Висибабе код Пожеге налазе остаци римског града, потичу још из 

времена Каницових рекогносцирања Србије, када је овај истраживач наишао на 

површинске остатке грађевинског материјала, архитектонске детаље и надгробне 

споменике.67  

 

За туристичку посету је уређена пећина Рисовача код Аранђеловца. Она је 

најдужа пећина у срцу Шумадије. У њој су пронађени трагови палеолитске људске 

културе, па има и палеонтолошки значај. 

 

Шалитрена пећина, позната у литератури и као Велика Рибничка пећина, 

смештена је у клисури реке Рибнице, у селу Брежђе, удаљеном око 6 km од 

Мионице. Шалитрена пећина је откривена током рекогносцирања долине реке 

Рибнице које је, крајем седамдесетих година прошлог века, обавила група младих 

истраживача из Ваљева. Сондажна археолошка истраживања спроведена су 1983., 

1985. и 1995. године, од стране Археолошког института и Истраживачке станице 

Петница. Завод за заштиту споменика културе из Ваљева, наставио је 2000. и 2001. 

године радове на овом локалитету. Од 2004. године, истраживања Шалитрене 

пећине преузео је Народни музеј из Београда, који започиње систематска 

археолошка ископавања.68   

 

                                                 
65 Службени гласник РС,број 71/94. 
66 Ивановић, М., Стање и могућности развоја културног туризма у Западној Србији, Докторска 

дисертација, Нови Сад, 2013. 
67 http://www.graduzice.org 
68 http://www.narodnimuzej.rs 
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Девет километара северозападно од Пријепоља, налази се средњовековни град 

Ковин, у литератури познат као Јеринин град. Турски период оставио је велике 

трагове не само у прошлости већ до данас.  

 

Потпећка пећина се налази у селу Потпећ, 14 km од Ужица. Њен џиновски 

портал у облику потковице, висок 50 m, највиши је пећински улаз у Србији. Пећина 

је изворског типа: њу су изградиле воде понорница које пониру у Дрежничкој 

долини и после подземног тока избијају из пећине или врела испред пећине и граде 

Петницу – пећинску реку. Унутрашњост јој је занимљива, богатство пећинског 

накита спада у ред веома ретког у пећинама овог типа. Истражена је и уређена за 

посетиоце у укупној дужини од 555 m.69 

 

Слика 20. Пећина Рисовача, Шалитрена пећина, Јеринин град 

 

 

 

 

 

Извори: www.serbia.com; tinamaxima.blogspot.rs; www.politika.rs 

 

 

 

 

 

                                                 
69 http://www.turizamuzica.org.rs 

http://www.serbia.com/
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2.2. Средњевековни споменици 

 

 Пажњу туриста привлаче средњевековни споменици, у првом реду манастири 

и цркве. Међу овим споменицима манастири Каленић и Љубостиња, као и 

Смедеревска тврђава представљају праве бисере за туризам у Шумадији.  

 

Манастир Троноша се налази у селу Коренита, у близини Лознице. 

Манастирска црква посвећена Ваведењу, подигнута је 1559. године. Грађена је под 

утицајем средњевековне рашке градитељске школе, као једнобродна грађевина са 

трансептом, олтарском апсидом и припратом. У 19. веку храму је са западне стране 

дозидан звоник са високим барокним торњем.70 

 

Манастир Чокешина са црквом која је посвећена рођењу Богородице 

смештен је у подножју планине Цер. Писани документи говоре да је манастир 

основан на имању властелина Богдана Чокеша, па се из тог разлога усталило име 

манастира.71 

 

Манастир Ћелије се налази на левој обали Градца, у атару села Лелић код 

Ваљева. По предању, задужбина је краља Драгутина.  

 

Манастир Каленић  је женски манастир  Српске православне цркве, 

припада шумадијској епархији. Манастир се налази у близини Рековца и 12 km од 

села Опарић. Посвећен је Ваведењу Богородице. Каленић је 

задужбина протовестијара Богдана. Црква је саграђена и осликана између 1413. 

и 1420. године. 

 

Долина Западне Мораве је најатрактивнија у Овчарско - кабларској клисури. 

Ретко где је на тако уском простору изграђено толико манастира (XVI—XIX век) 

као у Овчарско - кабларској клисури – по неким тврдњама чак 25, али је до 

данашњих дана сачувано 10 – па се туристима пружа јединствена прилика да их 

обиђу и упознају се с њиховом историјом, ризницама, српском духовношћу и 

традицијом.72 Овчарско - кабларски манастири, представљају највећу вредност 

Овчарско - кабларске клисуре, једне од најлепших и најромантичнијих клисура у 

Србији. Разбацани су као драгуљи у најатрактивнијим деловима клисуре. 

Манастири поседују вишеслојне вредности: богату и бурну прошлост, занимљиву 

архитектуру за доба када је настајала, историјски и културно вредно сликарство и 

иконопис. Значај манастира на плану духовне мисли, очувања православља и 

националног идентитета, није био ништа мањи. Данас нам није познато ко су 

оснивачи манастира, ни када су они тачно подигнути.73 

 

                                                 
70 Група аутора, Споменичко наслеђе Колубарског и Мачванског округа, Завод за заштиту 

споменика културе Ваљево, Ваљево, 2006. 
71www.manastircokesina.org.rs  
72 www.ajmonegde.com 
73 Рајић, Д.,Тимотијевић, М., Ризница прошлости, Овчарско-кабларска клисура и њени манастири, 

Народни музеј, Чачак, 2005. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1413
https://sr.wikipedia.org/wiki/1420
http://www.manastircokesina.org.rs/
http://www.ajmonegde.com/
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Манастир Ваведење је недалеко од бране Међувршја. Потиче из доба 

Немањића. Данашњи облик је добио 1797., али је 1928. године дрвена припрата 

замењена зиданим објектом са звоником. Ту се чува Београдско четвороеванђеље 

из 1552. године, које се сматра првом штампаном књигом у Београду. 

 

Вазнесење је недалеко од Овчар Бање. Манастир је постојао у XVI веку, али 

је за време посете Вука Караџића, 1820. године био у рушевинама. Садашњи облик  

потиче из 1937.године. 

 

Преображење се налази 1 km низводно од Овчар Бање. У старом  манастиру, 

малих димензија, радила је преписивачка школа. После стогодишње напуштености, 

обновљен је 1811. Садашњи изглед је из 1940. године. 

 

Сретење је на падини Овчара. Црква је окружена каменим зидом и конаком 

који потиче из 1845. године. Основа манастира је из XIV века. У XVII веку је имао 

велики број монаха. Осим неколико интересантних фресака, у манастирској 

ризници се чува неколико рукописних књига из XVI века. Монахиње овде израђују 

плетене, везене и хеклане предмете за потребе Драгачевске задруге. 

 

Манастир Света Тројица је најлепше градитељско дело међу сакралним 

објектима Овчарско - кабларске клисуре. Потиче из XVI века и подсећа на објекте 

рашке школе. Велике иконе Спаситеља и Богородице, рађене у позлати, спадају у 

ред најбољих остварења те врсте код нас. 

 

Благовештење је лако приступачно из Овчар Бање. Има трагова манастира из 

XII или  XIII века. Данашња црква је саграђена 1602., а живописана 1632.године. За 

време лета у манастирском конаку борави већи број оних који се лече у бањи. 

Гостима се издаје 40 лежаја.74  

 

Слика 21. Манастири Ваведење, Вазнесење, Преображење, Сретење, Св.Тројица, 

Благовештење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Извори: www.ovcarbanja.com; mw2.google.com; opusteno.rs; static.panoramio.com;www.ovcarbanja.com 

                                                 
74 Станковић С., Путевима Југославије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2001. 

http://www.ovcarbanja.com/
http://mw2.google.com/
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Манастир Жича се налази на само 6 km од Краљева. Задужбина је краља 

Стефана Првовенчаног и једна је од највећих светиња српског народа. Градња 

главне манастирске цркве Светог Вазнесења започета је око 1206. године, а 

завршена пре 1217. године, када је њен ктитор добио краљевску круну из Рима. У 

њему је први српски архиепископ Сава крунисао свог старијег брата као првог 

српског краља. У Жичи су крунисана још два српска краља из династије 

Немањића.75  

 

Манастир Милешеву код Пријепоља је 1219. године подигао принц 

Владислав, други син Стевана Првовенчаног. Црква је посвећена Вазнесењу 

Христовом. Живописана је у трећој деценији 13. века. Велику популарност, 

манастир је стекао 1236. године, када су у њега пренете мошти Светог Саве из 

Трнова. Милешева је маузолеј Светог Саве, галерија српског средњевековног 

сликарства и колевка штампарства. Фреске у овом манастиру спадају у највећа 

достигнућа рашке школе. 

 

Манастир Рача, од свог постанка, први пут се помиње у црквеном спису 

манастира Свете Тројице у Пљевљима, 1516. године. Тачно време настанка и 

ктитор нису никада са сигурношћу утврђени јер су материјални докази спаљени. 

Верује се да је манастир подигао краљ Драгутин између 1273. и 1275. године по 

узору на цркву Светог Ахилија у Ариљу чији је, такође, био ктитор.  
 

 

Слика 22. Манастир Ћелије,  Милешева, Жича 
 

 

Извори: fastserbia.com; dinastijanemanjic.weebly.com; eparhija-zicka.rs 

 

 

 

                                                 
75 http://www.jutok.org.rs 

 

http://dinastijanemanjic.weebly.com/
http://www.jutok.org.rs/
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Утврђење Стари град у Шапцу један је од најбоље сачуваних 

средњевековних објеката. Од великог утврђеног града до данас је остало само мање 

артиљеријско утврђење четвороугаоне основе са угаоним кулама, из 16. века. 

Налази се на десној обали реке Саве, недалеко од центра савременог града. Град је 

имао значајну стратешку улогу у турско – угарском и турско – аустријским 

ратовима. 

 

Смедеревска тврђава је градска утврда у Смедереву, коју је на ушћу реке 

Језаве у Дунав у другој четвртини XV века, подигао деспот Србије Ђурађ 

Бранковић , по њој назван Смедеревац. Тврђава је по свом типу класична водена 

(опкољена је Дунавом и Језавом, а са југа вештачким шанцем који повезује две 

реке) равничарска утврда што је чини јединственом у српској средњовековној 

архитектури, а за узор приликом градње узет је Цариград и његови бедеми. Према 

својој површини од 10 ha без спољашњег бедема и кула представља једну од 

највећих тврђава у Европи и највећу тог типа.. Снага смедеревских бедема показала 

се приликом османлијских опсада.76   

 

Остаци старог града у Ужицу леже на стеновитом одсеку изнад реке 

Ђетиње, на месту где она излази из клисуре и утиче у проширену котлину. То је 

био положај са кога се могла пратити и чувати саобраћајница која је повезивала 

Босну са Србијом. Први поуздани историјски подаци о ужичкој тврђави потичу из 

средине 14. века. Крај утврђења вековима се развијала варош чији је развој и 

опстанак зависио од значаја и јачине градских зидина.77  
 

Слика 23. Шабачка тврђава, Смедеревска тврђава, Стари град у Ужицу 

 

Извори: infosabac.com; www.serbia.com; sekcijatvrdjava.rs 

 

                                                 
76  https://www.wikipedia.org 
77 Вујовић, Ј., Туристичка валоризација споменика општине Титово Ужице, Српско географско 

друштво, Београд, 1984. 

 
 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%92_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%92_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%99
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://infosabac.com/
http://www.serbia.com/
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2.3. Савремени објекти 

 

У савремене објекте убрајамо градска насеља, поједине делове градова, 

споменике из новије историје, музеје, меморијалне комплексе.  

 

 Меморијални Спомен парк ,,Крагујевачки октобар” у Шумарицама, 

обухвата 30 уређених масовних гробница, од којих су 10 уметнички обликоване са 

7 споменика. Најпознатији споменик је на Хумци стрељаних ђака и професора где 

се сваке године 21.ог октобра одржава традиционална манифестација Велики 

школски час.  

 

Орашац је као место где је договорено подизање Првог српског устанка и где 

је паљењем турског хана 1804. године започела прва акција велике српске 

револуције, ушао у историју као једно од њених светих места слободе. У знак 

сећања на договор о подизању устанка и избор Карађорђа за његовог вођу као и 

почетак устаничких акција, на овом простору је подигнута црква, спомен школа и 

спомен чесма. 

 

Спомен Чесма се налази на локацији Марићевића јаруга. Подигнута је 1954. 

године поводом 150.- те годишњице Првог српског устанка. Чесма је део веће 

целине у виду подзида саграђеног од камених блокова.  

 

Спомен - комплекс Други српски устанак у Такову је историјски 

комплекс који обухвата грађевине и споменике везане за подизање Другог српског 

устанка. Поуздано се зна да је на овом простору била густа храстова шума, а као 

сећање на њу остало је неколико моћних храстова, сада под заштитом државе. У 

тадашњем забрану, на Цвети 1815. године, под највећим храстом, донета је коначна 

одлука о подизању Другог устанка. 

 

Народни музеј у Аранђеловцу је основан 1892. године. Саграђен је на месту 

старе Буковичке школе. Зграда је изграђена у стилу старе шумадијске куће. Данас 

је то музеј комплексног типа који чине збирке. 
 

Слика 24. Меморијални Спомен парк ,,Крагујевачки октобар”; Спомен - комплекс 

Други српски устанак у Такову  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извори: www.pecat.co.rs; www.togm.org.rs 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/Zabran
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/1815
http://www.pecat.co.rs/
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V КАРАКТЕРИСТИКЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА 

МАНИФЕСТАЦИОНОГ ТУРИЗМА У ЗАПАДНОЈ 

СРБИЈИ И ШУМАДИЈИ 

 

Општи појам манифестација, потиче од латинске речи ‚‚manifestation“ која 

означава „јавно испољавање, показивање, објава, објављивање, односно јавно 

изражавање, привређивање“. У иностраној литератури овај вид туризма се означава 

као event tourism (догађајни туризам), као и festivals (фестивали). Манифестације 

представљају различите догађаје, облике представљања и изражавања. Осим забаве 

и информисања, они обезбеђују бројне доприносе заједници. Са туристичког 

становишта, то би били облици привређивања програма са интересантним 

садржајем који самостално може привући посетиоца.78 

 

Туристичке манифестације, заједно са туристичким приредбама, 

перформансима, фестивалима, представљају периоде одржавања програма са 

одређеним садржајем, а који је атрактиван за туристичке посете. Манифестације 

туристичког карактера означавају јавно извођење или приказивање било у виду 

изложбе, приредбе или више приредби разних категорија људских достигнућа, а 

који се издвајају по својој специфичности, остварујући туристичке ефекте и 

циљеве, а организују се у свим насељима која имају свој интерес у томе.  

 

Манифестације имају све важније место међу савременим туристичким 

призводима Србије. Оне представљају јединствен доживљај за посетиоце кроз који 

се остварују жеље за упознавањем наше културе, за дружењем, непосредним 

учешћем и забавом. Манифестације су, такође, све значајнији чинилац при избору 

туристичких дестинација које својом атрактивношћу привлаче велики број 

посетилаца током године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 Getz, D. Event management and Event tourism, New York: Cognizant Communications Corporation, 

1997. 
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Табела бр.3.  Манифестација на простору туристичког кластера Западна Србија у 

2010. по општинама 

ОПШТИНА БРОЈ МАНИФЕСТАЦИЈА 

Чачак 77 

Крагујевац 42 

Краљево 34 

Крушевац 28 

Шабац 26 

Ваљево 24 

Велика Плана 20 

Трстеник 19 

Ужице 19 

Чајетина 16 

Врњачка Бања 15 

Аранђеловац 14 

Лозница 14 

Параћин 14 

Јагодина 13 

Бајина Башта 11 

Горњи Милановац 10 

Ивањица 10 

Крупањ 9 

Љиг 9 

Ћуприја 9 

Ариље 8 

Лајковац 8 

Љубовија 8 

Нова Варош 7 

Косјерић 6 

Лучани 6 

Топола 6 

Пожега 5 

Сјеница 4 

Извор: www.manifestacije.com 
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UNESCO (2004.), као део културног наслеђа издваја: манифестационе 

вредности (приредбе и фестивали, сајмови из области културе, спортске 

манифестације везане за традиционалне спортове) и фолклорно наслеђе (зграде и 

простори, предмети народног градитељства, ношње, стари занати, сликарство, 

усмена традиција, кулинарска традиција, традиционални спортови и игре). 

 

На 37. Конгресу Међународног удружења научних експерата за туризам 

издвојене су три групе критеријума по којима се издвајају манифестације: 

- према учествовању и посети најмање једног милиона посетилаца ; 

- према висини средстава потребних за изградњу одговарајућих објеката ; 

- према психолошкој природи односно осећаја посетиоца који долазе на 

приредбе, дајући јој приоритет на листи својих мотива.79  

Оне могу да допринесу повећању обима туристичког промета, јер имају 

специфичан карактер и садржину и представљају допуну туристичког садржаја у 

туристичким местима и регионима. Манифестације су прве на листи туристичких 

мотива за долазак страних туриста у нашу земљу. То је разлог да манифестациони 

туризам буде истакнут у ,,Стратегији развоја туризма Србије” као веома значајан 

сегмент развоја. Оне утичу да се на локалном нивоу повећавају приходи од продаје 

сувенира, хране и пића. Атрактивност појединих манифестација чини да домаћи 

туристи стварају навику путовања из једног дела земље у други. Из године у 

годину се повећава број гостију, захтева за смештајним капацитетима, повећава се 

интерес домицилног становништва за допуном туристичке понуде, да би на крају 

цео регион постао туристичка дестинација. Код манифестационог туризма се не 

може говорити о сезонским осцилацијама промета, будући да се све манифестације 

раније планирају, па се о њима унапред зна чак и пре полугодишњег периода. Није 

непознато да се туристичке манифестације више пласирају у вансезони и служе 

како би се продужила сезона у класичним сезонским дестинацијама и уравнотежио 

годишњи промет по месецима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Ђулић, Ђ., Утицај великих приредаба на развитак националног и регионалног туризма, часопис 

Туризам, Загреб, 1988. 
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1. Развој манифестационог туризма на простору Западне Србије 

и Шумадије 
 

 

Јак потенцијал за развој манифестационог туризма имају општине у долини 

Западне Мораве. Општине Чачак, Крушевац, Врњачка Бања и Краљево налазе се 

међу десет водећих општина по броју манифестација. Оне се простиру на 

релативно малом, али саобраћајно добро повезаном подручју. Околина је богата 

природним и антропогеним вредностима, што пружа добру основу за формирање 

разноврсних манифестација.80  

Традиционалност 

Број година одржавања је издвојен као критеријум да би се указало на 

традиционалност, односно перманентност у одржавању манифестације. 

Традиционалне су оне манифестације које имају непрекидан низ од најмање пет 

узастопних одржавања, уз познат датум и локацију одржавања. 

Ранг манифестације 

Традиционалност и ранг су често у узрочно – последичној вези , попут Сабора 

трубача у Гучи, Косидбе на Рајцу и сл. Међутим, постоје и негативни примери, где 

манифестација и поред дуге традиције остаје на локалном и регионалном нивоу. 

Према рангу, циљевима и садржају програма, све манифестације се деле на: 

локалне, регионалне, националне и интернационалне. Поједине манифестације које 

се одржавају на територији Србије, а које сада имају регионални ранг могу се 

произвести у зонске и покрајинске. Код међународних манифестација могу се 

издвојити и: националне, са међународним учешћем, регионално – континенталне, 

континенталне, међуконтиненталне.  

Локација одржавања 

Место одржавања је онај локалитет на коме се организују манифестације. 

Локација одржавања је критеријум који показује повезаност манифестације са 

антропогеографским и природно – географским туристичким вредностима. 

Критеријум показује удаљеност локације одржавања манифестације од 

туристичких атрактивних локалитета. 

Време одржавања 

Време одржавања и број дана трајања је критеријум издвојен у циљу 

утврђивања повезаности организовања манифестација и слободног времена 

посетилаца. Дужина трајања манифестација је најчешће од један до три дана, али 

                                                 
80 http://www.turizamiputovanja.com 

 



Mанифестације као потенцијал развоја туризма у Западној Србији и Шумадији  

 

 

 
48 

има и манифестација које се одржавају и по недељу дана, током целе године. Време 

и место одржавања манифестација, су најчешће у узрочно – последичној вези. 

Повезани су термин одржавања и локација, зависно од месеца одржавања. 

Број пратећих манифестација 

Број пратећих манифестација је критеријум који указује на разноврсност и 

атрактивност програма који манифестацију укључује у туристичку понуду. 

Садржај манифестације и пратећи програми су они који својим забавним, 

образовним, културним, спортским, етнографским, верским и другим садржајима 

обогаћују укупан програм манифестације. Као пратећи програм издвајају се: 

изложбе, промоције књига, забавни програми, музичко - сценски наступи, 

позоришне представе, презентације јела, спортска такмичења, стручна предавања.   

Организатори манифестација 

Организатори манифестација је критеријум издвојен ради утврђивања циља 

организовања манифестација. Као организатори појављују се: локалне самоуправе, 

невладине и струковне организације, културне институције, спортски савези, 

туристичке организације, привредни субјекти.  

Задовољство посетилаца и учесника програмом 

Задовољство посетилаца и учесника програмом је веома важан критеријум за 

оцену успешности манифестације, а фактори који највише утичу на оцену 

квалитета манифестације од стране посетилаца су:  

- амбијент, 

- туристичка активност у региону, 

- квалитет манифестационог туристичког производа, 

- однос локалне заједнице према посетиоцима манифестације и обрнуто, 

- сигурност боравка на дестинацији током манифестације, 

- друштвени утицај манифестације. 

Уметничка вредност манифестације 

Уметничка вредност обухвата оцењивање: амбијента, фактора који су од 

значаја при дизајнирању туристичког производа, културног значаја и квалитета 

садржаја програма. 81 Атрактивност, велики број посетилаца, повећана свесност 

публике која путује на дестинацију и повећање њихових националних и 

                                                 
81 Бјељац, Ж., Туристичке манифестације у Србији, Географски институт ,,Јован Цвијић“, Српска 

академија наука и уметности, Београд, 2010. 
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међународних угледа, као што је профитабилност локалне туристичке привреде 

јесу основни мотиви за организовање манифестација.82   

Као туристички атрактивни, фестивали имају тенденцију да постану што 

комерцијалнији и адаптирани на све веће захтеве и могућности посетилаца. 

Фокусирани су на широк спектар државне културе. Они су и подстицај 

путовањима. Према садржају фестивали имају уметнички, забавни, образовни, 

културни и етнографски карактер.83 

 

2. Врсте манифестација на подручју Западне Србије и Шумадије 

 

У наставку посебна пажња биће посвећена анализи најзначајнијих 

манифестација које се одржавају на простору Западне Србије и Шумадије. 

 

2.1. Уметничке манифестације 

Организовањем у објектима који представљају део антропогеног наслеђа 

(сакрални објекти, објекти старе архитектуре, културне институције) и користећи 

природно - географске елементе као мотиве или локацију организовања, уметничке 

манифестације представљају значајну спону између антропогених и природних 

вредности, које, побуђују и већи интерес за посету и анимирање туристичког 

тржишта. Уметничке манифестације су садржајно везане за област културе и 

уметности а према садржају програма могу се разврстати на: позоришне, музичке, 

фото и филмске, ликовне, књижевне и мешовите. Организују се самостално или као 

допуна осталој туристичкој понуди. Уметничке манифестације имају свој ослонац 

у дугој традицији одржавања и широк спектар етноколора региона одржавања, који 

јој даје богатство и разноврсност са специфичношћу природних вредности, а 

представљају и значајан пратећи програм код осталих видова манифестационог 

туризма.84 Туристичке организације и агенције се појављују као организатори или 

суорганизатори и активније су једино у угоститељско - смештајном раду према 

посетиоцима, а туристичке услуге највише врше организатори, односно 

институције из области културе и уметности. Одржавају се током целе године.85 

                                                 
82 Бјељац, Ж., Манифестациони туризам у Војводини, Институт за географију ПМФ, Нови Сад, 

1998. 
83 Ожеговић, С., Манифестације као мотив и садржај програма туристичког боравка, Географски 

факултет у Београду, 1977. 
84 Бјељац, Ж.,Штрбац, Д., Лендак, Е., Туристичке манифестације на правцу Дунавско-моравског 

коридора,Српска академија наука и уметности, Географски институт ,, Јован Цвијић”, Београд, 

2004. 
85 Бјељац, Ж., Туристичке манифестације у Србији, Географски институт ,,Јован Цвијић“, Српска 

академија наука и уметности,  Београд, 2010. 
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2.1.1.  Позоришне манифестације 

Могу се издвојити професионални и аматерски позоришни фестивали. Према 

традицији одржавања, издвајају се: Дани комедије (Јагодина), АБРО-ФЕСТ 

(Ваљево), Југословенски позоришни фестивал (Ужице), Позоришни дани српског 

театра ( Врњачка Бања, Буковичка Бања). 

Југословенски позоришни фестивал 

Кад су Ужичани средином 90.-их година установили ову позоришну смотру 

најбољих остварења у театру Србије, вероватно нису ни слутили да ће она 

временом прерасти у значајан међународни фестивал, на коме се сада такмиче 

најбоље представе из четири државе. Увек је то празник културе у граду на 

Ђетињи, који читаву недељу, колико смотра траје, живи за овај догађај. 

Време: Новембар 

Место: Народно позориште Ужице 

 

2.1.2. Музичке манифестације 

Територија Србије има дугу музичку традицију, чији први писани трагови 

датирају из 14. века, која се мењала кроз векове и која је трпела утицаје народа који 

су освајали ову територију и народа у окружењу. Оног тренутка када су музичка 

догађања почели да прате и бројни посматрачи, љубитељи одређеног музичког 

правца и добијањем традиције одржавања, музика почиње да бива интересантна и 

за туризам. Музички фестивали показују висок степен јавног извођења, комплекс 

комуникационих мрежа, политику, бироктарију и тржиште. Музичке 

манифестације могу се посматрати и као део програма уметничких, верских, 

забавних и етнографских манифестација. Деле се на: фестивале класичне, госпел и 

хорске музике, фестивале забавне музике и фестивале народне музике. 

На територији Србије годишње се одржава 54 традиционалних фестивала 

класичне, госпел и хорске музике. Фестивали класичне музике обухватају: 

такмичења извођача композиција класичне музике на инструментима (хармоника, 

гитара, харфа, флаута, клавир и гудачки инструменти), такмичења у соло певању, 

музичке сусрете и свечаности, хорско певање, традиционалне ревијалне концерте. 

Духовна музика спада међу најстарије облике и проистекла је из црквеног појања, 

а хорска музика је била један од облика извођења духовне музике - Дани духовне 

музике и духовне академије у манастиру Студеници; такмичење хорова у 

Крагујевцу; традиционални ревијални концерти класичне музике у Јагодини и 

Краљеву;  Врњачке културне свечаности у оквиру којих је фестивал класичне 

музике „Врњци“. Фестивали аматера певача одржавају се  у целој Србији, чије се 

финале одржава у Врњачкој Бањи, током радијског фестивала фолк и народне 

музике. Поједини фестивали су се по броју посетилаца и рангу одржавања 

издвојили као самосталне туристичке атракције: Фестивал народне музике 

„Драгиша Недовић“ (Врњачка Бања), Фестивал народне музике „Златибор пева“ 
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(Чајетина ). Труба, тамбурица и хармоника су инструменти који се најчешће 

појављују на такмичењима извођача народне музике. Музичке манифестације 

имају дугу традицију одржавања: Драгачевски сабор трубача (Гуча) - 50 година; 

Музичке камерне свечаности „Октоих“ (Крагујевац) - 35 година.  

 

У пратећим манифестацијама најчешће су заступљени музички садржаји, 

ликовне изложбе, позоришне представе, промоције књига и књижевне вечери, 

стручни скупови, филмски програми, програми едукативног карактера, спортско -

рекреативни програми, представљање фолклора и обичаја, сајмови. Време 

одржавања је током целе године, највише у периоду пролећа и лета (мај и 

септембар). Фестивали забавне музике најчешћи су током маја, јула и августа. 

Фестивали народне музике се највише одржавају током маја и јуна месеца. 

Фестивали класичне музике се највише одржавају током септембра, октобра и јула 

месеца. Као најчешћи организатори музичких манифестација издвајају се културни 

центри, невладине организације, медијске и продукцијске куће, образовне 

институције и месне заједнице, Савез аматера Србије, и остали. 

 

Међународни фестивал фолклора „Европа игра“ одржава се од 2002. 

године током августа месеца у Лозници и Бањи Ковиљачи. Фестивал кроз песме и 

игре повезује народе и културе европских земаља. Лозница је угостила ансамбле из 

више европских земаља попут Немачке, Италије, Француске, Бугарске, Мађарске, 

Грчке, БиХ, Шпаније, Словеније, Јапана и многобројне друге ансамбле.86 

 

Врњачке културне свечаности је назив туристичке манифестације локалног 

карактера, која се организује од 1973. године, као допуна боравка корисницима 

бањских услуга, од јуна до октобра. Слоган „100 дана -100 приредби“ значи да се 

сваки дан на централној бини у парку бање одржавају различите манифестације. 

Током трајања, ову манифестацију посети и преко 200.000 посетилаца.87 

 

Распевано Драгачево (29. април) – Традиционална смотра обичаја 

Драгачевског краја, „предходница“ Драгачевског сабора трубача. Oдржава се од 

1961. године и окупља народне певаче, играче, свираче, песнике, солисте и групе. 

Одржава се на летњој позорници испред зграде дома културе. Организатор је 

центар за културу, спорт и туризам општине Лучани. 

 

Драгачевски сабор трубача - Такмичење дувачких оркестара и вокално -

инструменталних група из свих крајева Србије и иностранства. Прате га изложбе 

народних рукотворина, традиционалних јела и самоуких уметника - сликара, 

вајара, песника. Први сабор трубача догодио се 14. октобра 1961. године у Гучи. 

Такмичила су се само 4 оркестра. Гуча је постала престоница српске народне трубе, 

а песма ,,Са Овчара и Каблара“ постала је химна сабора. Данас на сабор долазе и 

                                                 
86 www.zaprokul.org.rs 
87 Бјељац, Ж., Туристичке манифестације у Србији, Географски институт ,,Јован Цвијић“, Српска 

академија наука и уметности, Београд, 2010. 
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гости од Јапана до САД. Мото сабора је: „Свирај трубо, свирај задуго - за весеље и 

низашта друго“. Данас сабор зрачи богатством народног духа већ 40 година.88  

 

Сабор двојничара и старих инструмената Србије -  Ту се такмиче најбољи 

двојничари из целе Србије, као и извођачи на старим, заборављеним 

инструментима.89  

Време: 28. Август 

Место: Кушићи 

 

Међународни тамбурашки фестивал - Традиција свирања на тамбури у 

Ужицу датира још из 19. века и овде су некад постојале бројне тамбурашке 

дружине. Да своју традицију подстакну, Ужичани су покренули одржавање 

Међународног тамбурашког фестивала, где учествују домаћи оркестри и 

тамбурашке дружине из Словеније, Хрватске, Македоније, БиХ, Црне Горе, 

Румуније. 

Време: Мај 

Место: Народно позориште Ужице 

 

Међународни рок и блуз „In wires“ фестивал - Окупља врсне домаће и 

иностране бендове који свирају у овдашњим концертним просторима. Фестивал 

употпуњују и други занимљиви програми: мултимедијалне вечери, изложбе 

фотографија, промоције књига.  

Време: Почетак јуна 

Место: Ужице 

 

Међународни дечји фестивал ,,Љубав је наша планета“ - На овом 

фестивалу певају деца солисти из Србије и околних држава, као и из Канаде, 

Израела, Италије. Текстови њихових песама говоре о дечјим и људским правима, 

борби против расизма, екологији, породици, школи. 

Време: Крај марта 

Место: Народно позориште Ужице 
 

Слика 25. Врњачке културне свечаности; Сабор трубача у Гучи 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извори: evrnjackabanja.com; sr.wikipedia.org 

                                                 
88 Тијанић, С., Водич кроз туристичке манифестације бр.2. 
89 Ивањица: туристички водич, Туристичка организација општине Ивањица 

 

evrnjackabanja.com
https://sr.wikipedia.org/sr
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2.1.3. Филмске и фото манифестације 

Представљају елемент допуне туристичког боравка. Према садржају, могу се 

издвојити: фестивали играног филма, ревијалне смотре, фестивали аматерског 

филма (нпр. Фестивал филмског сценарија - Врњачка Бања).90 

Међународни филмски фестивал Кустендорф - Одржава се сваке године у 

Дрвенграду на Мокрој Гори уз учешће великог броја познатих личности из земље и 

иностранства. Оснивач, програмски селектор и директор фестивала је филмски 

режисер Емир Кустурица.91  

Време: 21.- 26.јануар 

Место: Дрвенград, Мокра Гора 

 

2.1.4. Књижевне манифестације 

Књижевне манифестације имају значајан удео као туристички атрактивни 

програми. Имају традицију одржавања, посебно после Другог светског рата. Према 

садржају програма, можемо издвојити: књижевне вечери, сајмове, књижевне 

колоније и сусрете, фестивале рецитације и поезије, дане хумора и сатире, 

такмичења у беседништву. 

 

Меморијали су манифестације посвећене истакнутим књижевним 

ствараоцима са територије Србије. Трају три, седам или месец дана. Меморијали 

имају дугу традицију одржавања, и по неколико деценија: Вуков сабор у Тршићу 

организује се већ 78 година; Дисово пролеће (Чачак) – 44 година, Фестивал хумора 

„Златна кацига“ (Крушевац), Жичка христовуља (Краљево), Песнички сусрети 

(Мрчајевци), Уметност и папир (Чачак). Пратеће манифестације су најчешће 

музичког, ликовног, позоришног и научно - стручног карактера. За места 

одржавања обично се узимају простори народних библиотека и домова културе. 

Заједничко им је да окупљају струковне књижевне и ликовне раднике.92 

Вуков сабор – Ово је најстарија и најмасовнија културна манифестација у 

Србији, која се одржава од 1933. године у селу Тршићу, у коме се налазе објекти 

старе српске архитектуре. Приказују се уметничка остварења у част Вука 

Караџића. Вуков сабор организују општина Лозница и Центар за културу из тог 

града. 

                                                 
90 Бјељац, Ж.,Штрбац, Д., Лендак, Е., Туристичке манифестације на правцу Дунавско - моравског 

коридора, Српска академија наука и уметности, Географски институт ,, Јован Цвијић”, Београд, 

2004. 
91 http://www.westserbia.org 
92 Бјељац, Ж.,Штрбац, Д., Лендак, Е., Туристичке манифестације на правцу Дунавско - моравског 

коридора, Српска академија наука и уметности, Географски институт ,, Јован Цвијић”, Београд, 

2004. 
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Фестивал хумора и сатире „Златна кацига“ је међународни и један од 

најзначајнијих српских фестивала у овој области. Одржава се сваке године 

у Крушевцу од 30. марта са завршном вечери 1. априла. 

Дисово пролеће -  Традиционална манифестација коју организује градска 

библиотека ,,Владислав Петковић Дис”, једна је од најзначајнијих песничких 

манифестација у Србији, на којој су гостовала најзначајнија имена српског 

песништва и понела Дисову награду за животно дело.93 

Време: Mарт 

Место: Чачак 

 

Нушићијада - Зачета је 1967. године и одржавана до 1972., а обновљена 2010. 

године. Окупљајући најзначајније уметнике из Србије и окружења пробрала је 

симпатије читаве културне јавности због чега је награђена са два висока признања: 

„Туристички цвет“ и „Туристичка слагалица“. 

Време: Почетак септембра 

Место: Ивањица 

 

Летњи улични ерски кабаре - Кабаре комедије и хумора по којима је 

златиборски крај и познат, има за циљ да забави публику. Театарску сцену овог 

кабареа чини и отворени амбијент градског парка у Чајетини који је врло посећен. 

Сваке године у овој манифестацији учествују и прослављени глумци и аниматори. 

Чест гост кабареа је и глумац Горан Султановић. 

Време: Август 

Место: Чајетина 

 

Слика 26. Вуков сабор,  Дисово пролеће 

  

Извори: www.loznica.rs; www.cacak-dis.rs 

                                                 
93 http://www.manifestacije.com 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/30._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
http://www.loznica.rs/
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2.1.5. Ликовне манифестације 

Ликовне манифестације су садржајно повезане са простором, који је одувек 

био инспирација ликовних уметника. То богатство инспирације омогућило је и 

формирање колонија ликовних уметника са традицијом одржавања. Колоније и 

ликовне радионице обухватају достигнућа сликарства, вајарства, примењене 

уметности, а могу бити и мешовите. У оквиру њих се одвијају сусрети ликовних 

уметника, историчара уметности, ликовних критичара и др. Организатори су 

галерије и општински културни центри.  

Бијенале графике ,,Сува игла” - У Градској галерији у Ужицу сваке друге 

године, с краја пролећа и почетком лета, одржава се смотра уметничких графика из 

целог света. То је бијенале на коме се излажу дела стваралаца са свих континената. 

Овај бијенале је основан пре 17 година и подстиче стваралаштво у графичкој 

техници суве игле. 

Време: Мај- јул 

Место: Градска галерија Ужице 

 

 

2.1.6. Уметничке манифестације мешовитог карактера 

 

Манифестације мешовитог карактера су оне које у себи садрже све елементе 

уметничког изражавања, тако да ниједан није посебно издвојен. На простору 

Дунавско – моравског коридора се издвајају и најзначајније уметничке 

манифестације мешовитог карактера у Србији, попут Беловодске розете у 

Крушевцу, на  којој се традиционално додељују награде за изузетан допринос 

српској култури и уметности. 94     

 

Слика 27. Беловодска розета уручена Peteru Handkeu 

 

 

 

 

 

Извор: www.rtk.rs 

                                                 
94 Бјељац, Ж., Штрбац, Д., Лендак, Е., Туристичке манифестације на правцу Дунавско - моравског 

коридора, Српска академија наука и уметности, Географски институт ,, Јован Цвијић”, Београд,  

2004. 
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2.2. Забавне манифестације 

2.2.1. Културна лета 

Културна лета су манифестације које се одржавају током летњих месеци и 

представљају допуну туристичкој и културној понуди региона или места 

одржавања, пре свега за становништво које је остало у својим местима као и за 

госте из других средина. Организовање забавних лета покушај је организатора да 

се заустави или смањи одлазак домицилног становништва у друга туристичка места 

или регионе. 

Златиборско лето - Програм културног лета чине различите приредбе 

културно - забавног карактера чији су организатори различити субјекти, али све 

приредбе су координисане и промовисане од стране Туристичке организације као 

јединствени програм - Златиборско лето. Догађаји у оквиру програма „Златиборско 

лето“, одвијају се углавном на летњој позорници на Краљевском тргу, док се 

неколико њих одржава у Тић пољу, Чајетини и околним селима. Поред тога, 

манифестације чине боравак гостију на Златибору садржајнијим и квалитетнијим, а 

задовољење културно - забавних потреба посетилаца је основни циљ организовању 

културног лета. 

Међународни дечји музички фестивал ,,Златни дани“- Фестивал је 

такмичарског типа у коме учествује преко петнаест дечака и девојчица из десет 

земаља. Додељују се награде за најбоље солисте и композиције. На фестивалу 

учествују композитори и деца- солисти из Русије, Италије, Словеније, Бугарске, 

Хрватске, Јерменије, Црне Горе, БиХ, Македоније и Србије. 

Време: Mај 

Место: Златибор 

2.2.2. Карневали и маскенбали 

Карневали и маскенбали су манифестације које на забаван начин, уз музику, 

плес, дефиле и сценска извођења представљају одређене видове људских деловања, 

а проистекли су из ритуала. 

2.2.3. Регате 

Регате настале као облик искоришћавања водених површина у смислу 

спортских такмичења и забаве и потребе за престижом, одмором и рекреацијом, 

представљају део туристичке понуде. Учесници регата су најчешће, власници 

моторних и других чамаца. Организују се током летњих месеци.  
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Дринска регата - је највећа регата у Југоисточној Европи, са великим рок 

фестивалом „МОST FEST“ уз низ пратећих дешавања, од сајмова здраве хране и 

народног стваралаштва, преко такмичења на води и скокова са моста, до концерата 

народне музике. Време одржавања је од 14.-19. јула.95  

Слика 28. Дринска регата 

 

Извор: regata.rs 

 

2.2.4. Мото сусрети 

Почињу се одржавати од задње деценије 20. века. На овим сусретима 

окупљају се и друже мотораши и други љубитељи овог популарног двоточкаша. 

Мото сусрети - Кад се у Великом парку крај Ђетиње окупи на стотине 

„бајкера“, тада почињу мото сусрети који трају три дана. Тада се организују рок 

концерти познатих група, забавне игре и такмичења у спретности, излети до 

Златибора и околних одредишта, походи градом на мотоциклима. Годишње се 

одржавају два мото сусрета. Један у организацији Мото клуба „Ера“, а други у 

организацији Мото клуба „Ужице“.  

Време: Јун и септембар 

Место: Велики парк Ужице 

 

                                                 
95 http://www.westserbia.org 

http://www.westserbia.org/
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2.3. Образовне манифестације 

Конгрес бања - Половином маја у Врњачкој Бањи, која има најдужу 

традицију организованог здравственог туризма у Србији, одржава се Конгрес бања 

и климатских места, од 1989. године. Wellness програми полако постају део 

стандардне понуде у већини бања.  

 

2.4. Културно-уметничко стваралаштво 

Мермер и звуци - Међународна смотра уметности у Аранђеловцу, траје од 

јула до септембра. Посебно место у програмима смотре заузимају истакнута имена 

разноврсних и реномираних уметника - књижевника, критичара, редитеља, 

театролога, композитора, диригената, новинара, политичара. Од 1973. синтези 

мермера и звука придружују се и керамичари, рађа се Међународни фестивал ,,Свет 

керамике“. Од 1974. године свакога лета у Аранђеловцу се окупљају керамичари из 

Србије и иностранства. 

,,Meђународни ЈАZZ фестивал“ - одржава се у Крагујевцу под 

покровитељством Скупштине града, у организацији Дома омладине. Петодневни 

фестивалски програм одвија се у Градској дворани „Шумадија“ и у Дому 

Синдиката.  

Међународна колонија уметничке керамике „Злакуса“- Овај сабор 

одржава се у јулу, у етно - парку Терзића авлија, у организацији етно - удружења 

„Завичај“ и окупља око 300 учесника и око 1000 гледалаца.96 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96 Бјељац, Ж.,Штрбац, Д., Лендак, Е., Туристичке манифестације на правцу Дунавско - моравског 

коридора, Српска академија наука и уметности, Географски институт ,, Јован Цвијић”, Београд, 

2004. 
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2.5. Етнографске манифестације 

Смотре народног стваралаштва су манифестације које негују и унапређују 

изворно народно стваралаштво становништва Србије. Значајан број сабора 

представља предтакмичења за манифестације од националног значаја, попут сабора 

народног стваралаштва „Златне руке“ (Врњачка Бања, Нова Варош). Представљају 

приказ народних обичаја, веровања, ритуала, старих начина привређивања 

становништва. Настала су на основу сећања на ритуал, из човекове потребе 

подсећања и обележавања. Представљају најстарије елементе у развоју туризма. 

Очувањем традиције представљања фолклора становништва одржавају се 

манифестације које представљају довољну туристичку вредност за долазак 

посетиоца. 

Изложбе рукотворина представљају старе занате, народне рукотворине, као 

део сајамско - изложбеног вида етнографских манифестација. Могу се и 

самостално одржавати. (,,Прођох Левач, прођох Шумадију“, Рековац; 

,,Вражогрначки точак”, Вражогрнци; „Ој, Мораво“, Прислоница). 

Табела бр.4. Етнографске манифестације према традиционалности у Србији  

Дужина Скала оцењивања Број манифестација 

0-4 0 63 

5-10 1 73 

11-20 2 37 

21-30 3 30 

31-40 4 14 

41 и више 5 10 

Извор: www.manifestacije.com 

Ове манифестације се одржавају на сеоским и градским трговима и улицама, 

ливадама и њивама, излетиштима и планинама (Златибор, Златар, Голија), у 

бањама (Буковичка, Врњачка, Ковиљача, Врујци, Прилички Кисељак), поред 

антропогених туристичких локалитета (Шарганска осмица), у домовима културе, 

манастирима и црквама (Каленић, Опленац). У вези са локацијом одржавања је и 

критеријум удаљености од туристички атрактивног локалитета. Дужина трајања 

етнографских манифестација је најчешће један до три дана, али има и 

манифестација које се одржавају и по недељу дана.97  

 

 

 

                                                 
97 Бјељац, Ж., Туристичке манифестације у Србији, Географски институт ,,Јован Цвијић“, Српска 

академија наука и уметности, Београд, 2010. 

http://www.manifestacije.com/
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,,Прођох Левач - прођох Шумадију“ - Смотра изворног народног 

стваралаштва Левча, Шумадије и Поморавља. Одржавају се у манастиру Каленић 

изложбе народне радиности и слика, такмичење у припремању традиционалних 

јела и народним спортским играма, избор девојке са најдужим плетеницама и 

момка са најдужим брковима. 98 

Сабор фрулаша Србије „Ој, Мораво“ - Изворно свирање на фрули, 

националном српском инструменту, као и другим инструментима који су изведени 

из фруле. Сабор је такмичарског карактера и обухвата избор најбољег фрулаша уз 

пратећи програм традиционалног карактера, који садржи учешће играчких и 

певачких група и песничка посела. Организатор је Туристичка организација 

општине Чачак. Одржава се у Прислоници. 

Лончаријада - је сајам грнчарије у комe поред домаћих излагача своје 

производе излажу грнчари из осталих делова Србије. 

Време: 29.-30. август 

Место: Злакуса 

 

Чобански дани - Манифестација која дочарава живот и обичаје чобана, 

чобанске игре и песме, такмичења девојака у лепоти, ношњи, припреми 

традиционалних јела и вештине израде ручних радова, изложбе слика старих 

пољопривредних алатки, занатских експоната, прерађевина од воћа, поврћа и меда, 

казивање легенди и догађаја из живота чобана. Одржава се у Косјерићу.99 
 

 

Слика 29. Прођох Левач, прођох Шумадију, Сабор фрулаша Србије, Лончаријада, 

Чобански дани 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      

 Извори: images3.kurir.rs; www.manifestacije.com; www.zlakusa.com; akter.co.rs 

                                                 
98 Тијанић, С., Водич кроз туристичке манифестације бр.2. 
99 Ивањица: туристички водич, Туристичка организација општине Ивањица 

http://images3.kurir.rs/
http://www.manifestacije.com/
http://akter.co.rs/


Mанифестације као потенцијал развоја туризма у Западној Србији и Шумадији  

 

 

 
61 

2.6. Научно – стручне манифестације 

Научно – стручне манифестације по својој суштини су едукативног карактера 

и представљају размену научно – стручног сазнања из одређених области, а 

организују се у виду: конгреса, научних и стручних скупова, симпозијума и 

семинара из различитих привредних и научних дисциплина и из области 

образовања. 

2.7. Привредне манифестације 

То су манифестације које су организоване са циљем представљања најновијих 

научних, техничких и привредних достигнућа. Организују се манифестације које 

осим привредног имају и одређен значај за туристичку понуду. Можемо издвојити 

4 групе: сајмови и вашари, изложбе и смотре, привредно – стручне и привредно – 

фолклорне. После уметничких, привредне манифестације су најзаступљеније у 

туристичкој понуди Србије. С обзиром на њихову особеност и атрактивност, 

представљају значајан елемент туристичке понуде Србије.100  

2.7.1. Привредно - фолклорне манифестације 

На забаван начин, а уз поштовање старих обичаја начина привређивања 

становништва представљају своје привредне производе. Осим економског, у 

садржају својих програма, имају и елементе традиције и фолклора. При том, 

привредни значај  је примарнији јер циљ манифестације је представљање и продаја 

производа, а уз приказ старих начина привређивања. Према садржају могу бити 

посвећене берби грожђа, воћу и поврћу, животињама, хортикултури, пчеларству и 

производима од меда и осталим пољопривредним производима. 

 

Манифестације посвећене животињама, организују се током зимског периода, 

а повезане су са ловом као привредном делатности. Издвајају се: Хајка на вука 

(планине Златар, Златибор, Рудник) и Сусрети ловаца (планина Голија). 

 

Потенцијално атрактивне за туристичке посете су и манифестације посвећене 

кулинарском наслеђу, односно гастрономији. Сајам ужичких пршута - Пршутијада 

(Мачкат); роштиљада (Врњачка Бања); сиријаде (Нова Варош, Сјеница); чваркијада 

(Ваљево), питијада (Чачак); пасуљијада (Краљево), ракијада (Прањани), само су 

неке од гастрономских манифестација.  

 

Привредно - фолклорне манифестације у себи садрже пољопривредну и 

прехрамбену традицију живљења становништва на територији Србије. Привредно - 

фолклорне манифестације са перманентношћу одржавања су:  Дани малине 

                                                 
100 Бјељац, Ж., Штрбац, Д., Лендак, Е., Туристичке манифестације на правцу Дунавско - моравског 

коридора, Српска академија наука и уметности, Географски институт ,, Јован Цвијић”, Београд, 

2004. 
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(Ваљево) - 48 година и Опленачка берба грожђа (Топола) - 47. Одржавају се током 

целе године, највише током јесењих и летњих месеци. Трају у просеку 3-4 дана.101 

Пршутијада - Празник за сладокусце. Одржава се сваке године у јануару и 

траје 3 дана. Мачкат је чувено село на Златибору, где се већ неколико стотина 

година негује традиционална производња шунке. Организатори су произвођачи 

сувомеснатих производа и општина Чајетина. Уз добро мезе, гости се опуштају уз 

старе изворне песме и трубаче. Сваке године сајам прати богат културно -

уметнички програм, изложбе разноврсних ручних радова, али и предавања из 

области пољопривреде. Технологија производње меса и месних прерађевина 

непромењена је у Мачкату.102 Пршутијаду посети преко 10.000 посетилаца из 

читаве земље. 

Купусијада – је традиционална манифестација такмичења у припремању и 

кувању купуса у земљаним лонцима уз велики број етно ресторана са разноврсним 

програмом. 

Време: Септембар 

Место: Чачак - Мрчајевци 

Шумадијски дани шљиве - Ову манифестацију прати богат културно -

уметнички програм, као и научна предавања и семинари, као и такмичење у печењу 

ракије и кувању слатка од шљива и прављењу пекмеза. Одржава се у месту 

Страгарима код Крагујевца. 

Шљивовачки сајам - Презентација традиције и начина производње овог 

домаћег производа је посебна вредност сајма, на коме локално становништво 

представља своје привредне производе. Сајам посети неколико хиљада 

посетилаца.103 

Време: Мај 

Место: Шљивовица 

 

   Слика 30. Пршутијада, Купусијада, Шумадијски дани шљива, Шљивовачки сајам 

 

 

 

 

 

Извори: www.rostiljanje.com; caglas.rs; www.gtokg.org.rs; zlatibor.tv 

                                                 
101 Бјељац, Ж., Туристичке манифестације у Србији, Географски институт ,,Јован Цвијић“, Српска 

академија наука и уметности, Београд, 2010. 
102 Ивањица: туристички водич, Туристичка организација општине Ивањица 
103 http://www.westserbia.org 

http://www.rostiljanje.com/
http://caglas.rs/
http://www.gtokg.org.rs/
http://zlatibor.tv/
http://www.westserbia.org/
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Манифестације посвећене цвећу и лековитом биљу, имају своје место у 

оквиру традиционалних привредних манифестација. У овој групи се налазе 

манифестације: Липолиста (Липолист), Дани јоргована (Краљево), Руже, Дани 

гљива (Дивчибаре) и др. 

Руже Липолиста - Манифестација траје више од једне деценије, а ипак је 

једна од најмлађих манифестација у општини Шабац. Липолист је богато 

мачванско село где се, поред традиционалне пољопривреде, све више домаћинстава 

бави цвећарством, највише ружарством, и зато га називају најмириснијим селом у 

Србији. Тако је настала идеја да се организује ова  данас веома позната  туристичка 

манифестација. Иначе, липолишки ружари данас своје саднице извозе у више 

европских земаља, чак и у Холандију.  

Време: Јун 

Место: Шабац - Липолист 

 

Дани јоргована - Манифестација је посвећена француској принцези и српској 

краљици Јелени Анжујској, жени краља Уроша Првог. 

Време: Април 

Место: Краљево - Маглич 
 

Слика  31. Дани јоргована, Фестивал руже Липолиста 

 
Извори: www.kraljevo.rs; www.sabac.org ; sabacturizam.org 

 

Манифестације посвећене меду и производима од меда, од средине 

деведесетих година 20. века, све се више организују. Издваја се фестивал у 

Краљеву. 

 

Сајам меда - Одржава се на црквени празник Цвети, четрнаест година уназад, 

на градском тргу. Организује се продајна изложба меда, прерађевина од меда, 

опреме и прибора за пчеларство.104  

Време: Април 

Место: Ариље 

                                                 
104 http://www.manifestacije.com 

http://www.kraljevo.rs/
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2.8. Верске манифестације 

Посматрано у светским размерама, религија покреће велике групе људи на 

путовања. Теоретичари туризма увели су категорију религиозни тип, као 

специфични тип туриста. Најчешћа врста верског туризма је ходочашће, а издвајају 

се и путовања због духовних циљева. Жеља за путовањем у света места није 

присутна само код верски опредељених, већ и код ширих група посетилаца, пре 

свега као део духовног обогаћивања. 

2.9. Спортске манифестације 

Спортске манифестације можемо дефинисати као догађаје који карактеришу 

креативни и комплексни садржаји спортског, рекреативног и забавног карактера, 

који се одвијају по одређеном унапред припремљеном програму, а остварују 

туристичке ефекте и циљеве и имају друштвено – економски значај за место. 

Међународни пливачки маратон ,,Јарак“ Шабац - Најпознатији пливачки 

маратон у овом делу Европе, који се одржава већ 37 година. Дужина деонице 

износи 18,8 km.105 

 

Сплаварење Ибром ,,Спуст без граница“- Манифестација која је започета 

2003. године и која представља сплаварење горњим током реке Ибар.  

Скокови са старог железничког моста - Изнад старе хидроцентрале на 

градској плажи Ужица, још кад је воз ,,ћира“ ишао уским пругама, направљен је 

железнички мост. Овуда возови одавно не саобраћају, али је мост искоришћен за 

другу намену. Храбри скакачи скачу са њега у реку Ђетињу, са висине од 16 m. 

Надметање се одржава у месецу јулу, а окупи по тридесетак младића, док све то са 

обала реке прати хиљаде посматрача. 

Слика 32. Сплаварење Ибром, Скокови са старог железничког моста 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извори: top10.zabaviste.com; www.turizamuzica.org.rs 

                                                 
105 Тијанић, С., Водич кроз туристичке манифестације бр.2. 



Mанифестације као потенцијал развоја туризма у Западној Србији и Шумадији  

 

 

 
65 

2.10. Празници и јубилеји 

 
Сретење – дан  српске државности - 15.ог фебруара Србија обележава дан 

државности. Сретење је проглашено за државни празник 10.07.2001. године у знак 

сећања на дан када је у Орашцу, код Тополе, Ђорђе Петровић Карађорђе започео 

Први српски устанак, а истог дана 1835. у Крагујевцу, проглашен је и први устав 

Србије познат као Сретењски устав. Централна свечаност поводом Дана 

државности одржана је у Орашцу. 

 

,,Видовдан”- Манифестација се одржава у Крушевцу. Организује се сваке 

године од 10. - 28. јуна и састоји се од позоришних представа за одрасле и децу, 

ликовних колонија и изложби, концерата, књижевних вечери. 28. јуна 1389. године 

Кнез Лазар кренуо је на Бој на Косово управо из Крушевца, па се тако овај дан 

слави као веома важан празник за овај град. 106 
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ЗАКЉУЧАК 

 

 
Западна Србија и Шумадија, и њих повољан географски положај, погодна 

надморска висина, клима, богатство речних токова, богат биљни и животињски 

свет, као и богате културно – историјске вредности утичу на развој различитих 

врста туризма.  

 

Један од видова туризма који привлачи све више туриста и даје смисао 

постојању једног народа са својим обележјима, јесте манифестациони туризам.  

 

У понуди туристичких дестинација, манифестације последњих година 

заузимају све важнију улогу због њихових туристичких, друштвених и културних 

функција, као и улоге у локалном и регионалном развоју. Данашњи туристи траже 

аутентичност, оригиналност, невиђене садржаје у местима које посећују. Због тога 

је ово подручје изузетно богато манифестацијама. Оне могу да допринесу 

повећању обима туристичког промета, јер имају специфичан карактер и садржину 

и представљају допуну туристичког садржаја у туристичким местима и регионима.  

 

Успешност организовања манифестација зависи од постојања и распореда 

антропогених и природних вредности и мотива. Места са атрактивностима и 

развијеном саобраћајном мрежом, која се налазе на важним правцима туристичких 

кретања, су најпогоднија за одржавање манифестационог туризма.  

 

Највеће учешће имају уметничке манифестације, пре свега позоришне и 

музичке. Спортске манифестације одржавају се у скоро свим општинама. 

Привредне манифестације, које се у највећем броју случајева јављају у виду 

сајмова, одржавају се искључиво у већим градовима са развијеном привредом. 

Забавне манифестације, нпр. летње културно – забавне приредбе, рибарске вечери, 

одржавају се у скоро свим општинама. Везане су за локалну традицију, значајну 

годишњицу или неку истакнуту привредну грану или занат. Етнографске 

манифестације су највише заступљене у долини Западне Мораве. Научно – стручне 

манифестације имају изузетно слабу заступљеност. Занемарљиву учесталост имају 

и верске манифестације. 

 

Манифестације су прве на листи туристичких мотива за долазак страних 

туриста у нашу земљу. Масовно долажење људи  и праћење приредби на 

манифестацијама има своје социо – психолошке узроке и последице, што ствара 

још један нови аспект посматрања овог феномена. 
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