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1.Увод 

 
Предмет мог рада је SWOT анализа туристичких потенцијала Рашког округа, са 

циљем да се на основу прикупљених података који приказују тренутно стање 

туристичких потенцијала, уради анализа основних снага, слабости, шанси и претњи 

туристичког развоја овог округа. 

 

SWOT анализа је метода која 

омогућава препознавање позитивних и 

негативних фактора и даје могућност да 

се на њих благовремено утиче. Овом 

анализом се утврђују садашње и будуће 

шансе и претње из окружења, а такође 

се утврђују и сопствене слабости. 

 

Назив SWOT је акроним од 

почетних слова енглеских речи:  

 strengts  (снага),  

 weakness (слабости),  

 opportunities (шансе) и  

 threats (претње). 
      

Снаге и слабости представљају интерне унутрашње факторе, док шансе и претње 

представљају екстерне спољне факторе. Интерна анализа треба да покаже шта су 

предности а шта недостаци Рашког округа, док екстерна анализа треба да покаже шта 

су шансе а шта претње овог округа. Снаге и шансе представљају позитивне, док 

слабости и претње представљају негативне факторе туристичког развоја. 

 

SWOT анализа је изведена на основу прегледа релевантних фактора за развој 

туризма, а такође су коришћени и радови других аутора на ову тему. Ова анализа 

никада није потпуна нити детаљна анализа, већ служи као основа за наставак процеса 

планирања даљих активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 1: Шематски приказ Swot анализа 

Извор: http://nastavapreduzetnistva.wordpress.com 

http://nastavapreduzetnistva.wordpress.com/
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2. Туристичко-географски положај 
 

Туристички положај је променљива категорија и као такав утиче на степен и 

начин туристичке валоризације. Приликом разматрања овог елемента најважније је 

указати на положај градова и општина Рашког округа према главним туристичким 

правцима и положај према главним туристичким дисперзивима. 

Рашки округ се граничи са 6 округа: са Златиборским на југозападу, 

Моравичким на западу, Шумадијским на северу, Поморавским на североистоку, 

Расинским на истоку и Косовско-Митровачким округом на југоистоку. 

 

 

 

 

Слика 2:Окрузи Републике 

Србије 

Слика 3:Положај Рашког управног 

округа 

Слика 4:Подела Рашког округа 

на општине 

Извор: 
http://sh.wikipedia.org 

Извор: http://sh.wikipedia.org Извор: http://sh.wikipedia.org 

 
 

Рашки округ је смештен у југозападном делу Србије на површини од 3.918 km2 и 

обухвата два града: Краљево (као центар округа) и Нови Пазар као и три општине: 

Рашка, Врњачка бања и Тутин. У Рашком округу живи 309.258 становника.1 

                                                 
1 http://zaprokul.org.rs/ 

http://sh.wikipedia.org/
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2.1. Краљево 

 
Краљево је изграђено на једној од 

најважнијих саобраћајних раскрсница средњег 

дела Србије. Налази се у срцу Шумадије, 180 

km јужно од Београда а 185 km северно од 

Приштине, 400 km удаљено од Јадранског а 

600 km од Егејског мора. Од врха Копаоника 

дели га 100 km, од Чачка 36 km, Крагујевца 50 

km а од Крушевца 56 km, од Ниша 147 km, од 

Приштине 186 km, од Новог Пазара 100 km. Ту 

се укрштају путеви и железничке пруге између 

Панонског басена на северу, Јадранског и 

Егејског басена на југу, средњег Поморавља на 

истоку и средњег Подриња и Републике 

Српске на западу. 

Краљево се налази у средишњем делу 

Србије и заузима простор око доњег тока реке 

Ибар и средњег дела тока реке Западне 

Мораве, са површином од 1.530 km2. 

Природна раскрсница копнених и водених 

путева централне Србије, територија града 

Краљева представља колевку српске државе и 

културе. Највећи значај достигла је у средњем 

веку, о чему говоре бројни историјски споменици, пре свега манастири Жича и 

Студеница и тврђава Маглич. 

Границе града Краљева на северу су Чачак, Кнић, Крагујевац и Рековац, на 

истоку Трстеник, Врњачка Бања и Александровац, на југу Рашка и на западу Ивањица и 

Лучани. Средишњи део града, лоциран је на темељу ибарске терасе високе 203-208 m, 

док су ивични крајеви на различитим елементима рељефа. Град Краљево је у 

западноморавској области која пружа природне и привредне могућности. Котлинске 

равни и најнижи долински делови, погодни су за ратарску, ливадно-сточарску и 

повртарску производњу. Неорено побрђе на странама коса и речних долина, претежно 

се одликује шумским богатством и планинским сточарством. Од посебног значаја су 

рудна налазишта, хидроенергетски потенцијал и туристичке знаменитости. 

Саобраћајни положај града Краљева веома је повољан. Правцем запад-исток 

пресеца је пространа, плодна долина Западне Мораве. Овом долином воде важне 

железничке и друмске комуникације. Од Краљева ка истоку води железничка пруга и 

друм у правцу Крагујевца и даље долином Велике Мораве. Овим долинама води 

железничка пруга међународног значаја Београд - Ниш - Скопље, односно Ниш - 

Софија - Истанбул. У правцу запада, према Чачку и Ужицу, град Краљево се везује за 

друмску и железничку магистралу Београд - Бар. У том правцу, преко Прибоја и Рудог, 

води саобраћајна веза са Босном и Херцеговином на запад.2 

 

 

 

                                                 
2 http://www.kraljevo.org/ 

 
Слика 5: Положај Краљева 

Извор: http://www.kraljevo.org 

www.kraljevo.org
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2.2. Нови Пазар 

 

Нови Пазар се налази у 

југозападном делу Србије, између 20. 

и 21. степена источне географске 

дужине и 43. и 44. степена северне 

географске ширине. Нови Пазар је 

регионални, културни, економски и 

образовни центар Санџака, са око 

110.000 становника. То је 

мултиетнички град, специфичног 

географског положаја, сведок 

турбулентне историје. Простире се на 

површини од 742 квадратна 

километра, окружен планинама 

Голијом и Рогозном и обронцима 

Пештерске висоравни. 

Надморска висина града на 

ушћу реке Јошанице у Рашку износи 496 метара, а највећи врх је Јанков камен, на 

планини Голија, са висином од 1.883 m.3 

 

2.3. Рашка 

 
Општина Рашка има долином Ибра 

меридијански правац пружања, на северу 

путном и железничком везом повезана је са 

Западноморавском долином и Шумадијом, а на 

југу са Косовом и Метохијом. Долином 

Јошанице, на истоку, повезана је са 

Александровачком жупом и  Топлицом, а на 

југозападу, долином реке Рашке, са Црном 

Гором и новопазарским делом Рашке области. 

Од Београда је Рашка удаљена 252 km. Општина 

Рашка има веома повољан геостратешки 

положај и повезана  је како регионалним, тако и 

магистралним путевима са осталим делом 

земље.4 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 http://raski.okrug.gov.rs/ 
4 http://raski.okrug.gov.rs/ 

 
Слика 6: Положај Новог Пазара 

Извор: http://novopazarskabanja.com/mapa/ 

 
Слика 7: Положај Рашке 

Извор: http://www.raska-turizam.rs/ 

http://novopazarskabanja.com/mapa/
http://www.raska-turizam.rs/
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2.4. Врњачка бања 

 
Врњачка Бања је привредни, 

политички и културни центар општине, са 

укупно 14 насеља на простору од око 240 

km2. На подручју општине живи око 30.000 

становника, а сама Бања има око 16.000 

становника. Врњачка Бања се налази у 

централном делу Републике Србије, на 43° 37' 

северне географске ширине и 20° 54' источне 

географске дужине, око 200 km јужно од 

Београда. 

Бањско насеље је делом на благим 

обронцима планине Гоч, према Западној 

Морави и делом у питомим долинама 

Врњачке и Липовачке реке. Зависно од 

положаја појединих делова насеља, надморска 

висина се креће од 220 до преко 300 метара. 

Са југа, истока и запада, Бања је заклоњена 

планином Гоч и њеним огранцима, док је са 

севера заштићена венцем Гледићких планина. 

Уже планинско подручје Врњачке Бање, са 

планином Гоч, део је огромног шумско-

планинског комплекса Копаоника, које 

представља залеђе Врњачке Бање и простире се према југу. Поред Гоча (1.147 m) и 

Копаоника (2.017 m), ту су још и Жељин (1.785 m), Јастребац (1.492 m) и Столови 

(1.375 m). Читаво шире планинско подручје Бање, избраздано је зеленим котлинама, 

кроз које протиче низ брзих планинских потока и речица на свом путу према Западној 

Морави.5 

 

2.5. Тутин 

 

Општина Тутин као једна од Санџачких 

општина , налази се на територији југозападне Србије и 

граничи се са територијама 7 других општина : Новим 

Пазаром, Сјеницом, Зубиним потоком и Истоком из 

Србије , а Рожајама , Беранама и Бијелим Пољем из Црне 

Горе . 

Територија општине Тутин са просечном 

надморском висином од 1.000 m простире се на 

површини од 741 km2 што је чини, заједно са општином 

Нови Пазар другом општином Рашког округа, док је по 

броју становника (30.054) трећа Општина истог округа. 

Општина Тутин спада међу највише Општине у Србији, 

са просечном надморском висином изнад 1.000 m . 

Испод 800 метара надморске висине налази се само 15 km2 територије општине.6 

                                                 
5 http://raski.okrug.gov.rs/ 
6 http://www.tutin.rs/ 

 
Слика 8: Положај Врњачке Бање 

Извор: http://www.vrnjackabanja.co.rs 

 
Слика 9: Положај Тутина 

Извор: http://www.tutin.rs/ 

http://www.vrnjackabanja.co.rs/
http://www.tutin.rs/
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3.  Природне туристичке вредности 

3.1. Рељеф Рашког округа 

 

Територија Рашког округа окружена је мноштвом планина и простире се између 

планине Котленик (749 m), на северу, Гледићких планина (922 m) и Гоча (1.216 m) на 

истоку, планина Копаоник (2.017 m), Рогозна (1.328 m) и Хум (1.502 m) на југу и 

планина Велика Нинаја (1.358 m), Голија (1.834 m), Чемерно (1.581 m) и Јелице (929 m)  

на западу. Дакле реч је о углавном планинском подручју које је избраздано зеленим 

котлинама планинских река и потока, које припадају сливу Западне Мораве, Расине, 

Лима и Ибра. 

С обзиром да је рељеф мешовитог равничарског и брдско-планинског типа, 

насеља на територији Рашког округа су висока, средња и ниска, сва на надморској 

висини између 100 m и 1.300 m. Рецимо општина Тутин спада међу највише општине у 

Србији са просечном висином изнад 1.000 m, испод 800 m налази се само 15 km2 

територије.7 

3.1.1. Рељеф Краљева     

 

На простору Краљева јасно је изражено седам посебних јединица рељефа: 4 

планине и три удолине. Планинско земљиште је распоређено на четири краја тог рејона 

а удолине су између тих планина. 

У северним деловима територије су на западу Котленик, на истоку Гледићке 

планине, а Доњогружанска удолина између тих планина. У јужним пространијим 

деловима тог рејона се од запада ка истоку пружају североисточни делови 

Старловлашких планина (планина Чемерно, Троглав и делови Јелице), затим у 

средишту удолина Ибра, и  на истоку северни огранци Копаоника (Студена планина, 

Равна планина , Столови и Гоч). 

Котленик и Гледићке планине су јужни огранци шумадијских планина, имају 

широка, плећата темена, рашчлањена бројним долиницама приточица Западне Мораве 

и Груже. То су делови једне исте масе стена, која је раздвојена на два дела кад су њени 

средишњи делови дуж дубоких пукотина у земљиној кори били спуштени и ту је 

образована Гружанска удолина. 

Северни огранци Старовлашких планина и Копаоника су такође делови исте 

стеновите масе. Они су данас подвојени у мање планине пре свега дубоком долином 

Ибра, а затим и долинама његових левих и десних притока. 

Радочело је планина дужине око 15 km, окружена је реком Студеницом са три 

стране: од југозападне, западне, северне до североисточне стране, а на југоисточној 

страни се постепено спушта серијом мањих врхова долинама Крушевичке реке и 

Брвенице до Ибарске клисуре. Највиши врх је Кривача (1.643 m), на западу постоји врх 

од 1.532 m, а на југоистоку врх Штрмац (1.054 m) и Рудно су крајњи врхови са преко 

1.000 метара надморске висине. Северозападно од врха Кривача, уз реку Студеницу 

налази се село Милићи, низводно село Брезова, па Манастир Студеница. Јужно од 

масива Радочела налазе се Девићи и Рудно као рубна насеља општине Краљево. 

                                                 
7 Сви подаци преузети из:  Општина Тутин, Стратегија одрживог развоја општине Тутин 2008-2012, стр.15  
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Планина Чемерно се пружа од запада ка истоку на дужини од око 21 km. 

Најважнији врхови су Голеш 1.348 m, Гвоздац 1.456 m, Смрдљуш 1.579 m, највиши врх 

те планине. Са југа је планина Чемерно ограничена долином реке Студенице, а са 

севера долинама Дубочице и Борошнице и знатно је рашчлањена долинама њихових 

притока. Западни делови планине изграђени су претежно од палеозојских слојевитих 

стена, а источни претежно од вулканске стене гранита. Осим тога знатни делови 

планинске масе, нарочито на северу и крајњем истоку сачињени су од серпентина. 

  Планина Троглав је округласта планинска маса између долине Ибра, Лопатнице, 

Борошнице. Јако је дисецирана бројним кратким дубодолинама и јаругама. Ширина 

планине достиже око 10 km. Највиши врхови су Бучје (1.084 m), Павловска ливада         

(1.150 m), Ком (1.177 m) и други мањи. Основна маса планина изграђена је од 

серпентина, стене у основи вулканског порекла, мада има и мањих партија старих 

таложних стена. Већи део планине је под шумама, док су делови према Ибру и 

Богутовцу сиромашни шумама. Ливадске површине су пространије на северу у доњем 

делу слива Лопатнице, код Богутовачке бање, и у селу Маглићу, у долини Ибра. Преко 

планине воде углавном сточарске стазе. 

 Југоисточни део Јелице заступљен је у околини Краљева врхом Јастребар       

(796 m), изграђеним претежно од серпентина и највећим делом је пошумљен. До њега 

води сеоски пут кроз село Лазац и Дедевци. 

На десној страни Ибарске клисуре, између река Јошанице, Гокчанице и Расине 

налази се масив планине Жељин. Највиши врх је Жељин (1.784 m), а у општини 

Краљево налази се врх Влах (1.120 m) и још неки мањи врхови. Планина је под шумом, 

осим у близини Ибра где је доста огољена. У подножју планине налазе се села 

Гокчаница, Баре. 

Планинска греда Студена - Равне планине пружа се, углавном, од запада ка 

истоку, од долине Ибра ка планини Гочу, на дужини од око 15 km. Са севера је 

ограничена долином Брезанске реке а са југа Гокчаницом. На Студеној су врхови: 

Цветалица (1.056 m), Кавгалија (1.356 m), Караула (1.352 m), и Крш (1.256 m), а на 

Равној планини има гребена од 1.200 до 1.300 и више метара, а највиши врх је Црни 

Врх (1.543 m). 

    Северне стране те планинске греде су претежно под шумом, јужне су 

обешумљене и ту је развијено сточарство села Окчанице. Гребеном води слабији сеоски 

пут до Полумира, у долину Ибра ка Црном Врху. Од њега се одвајају слични путеви на 

север ка селу Брезна, на југ према Гокчаници, а ка истоку води нешто бољи пут ка 

Гочу. До подножја Равне планине досеже и пут уз Рибницу, од Краљева. Под врховима 

Студене и Равне планине има више извора. 

Столови, се пружају између долина Ибра, Брезанске реке и Рибнице. На северу, 

се тој планинској маси прикључују мање планине, издвојене од Столова и међу собом 

краћим а изразитим долинама притока Ибра и Рибнице, као Озрен (959 m), Витош  (755 

m), Стрменица (678 m), Оштра Глава (729 m) и др. Највиши врхови Столова су: Чикер    

(1.325 m), Мала Чука (1.151 m), Велика Чука (1.030 m), Усовица (1.356 m), Орловац        

(938 m) и други мањи према долини Ибра, а Чукар (1.020 m), Тепак (1.020 m), Клечак     

(871 m) и други мањи према долини Рибнице. Ширина и дужина те планинске масе 

износе око 12 km. Јужне стране су претежно оголеле, или су под пашњацима, нарочито 

у селу Брезна. Северне стране су претежно под шумом и шикаром. Најпогоднији 

приступ до северних делова ове планинске групе је од Краљева, преко манастира Жиче 

и затим уз Жичку реку или од Краљева уз Рибницу асфалтним путем Краљево - 

Змајевац - Каменица до подножја, а затим слабији сеоски колски путеви и стазе по 

гребенима. 
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Планинско земљиште источно од долине Рибнице и северно од Равне планине 

представља средишњи масив Гоча. Ту су висови Крња јела (1.154 m), Плаже (853 m), 

Црни Врх (819 m), Љуто Брдо (645 m) и други нижи на јужном ободу краљевачког 

сужења као Ћава (550 m), Степандело (405 – 357 m) итд. У тај планински терен урезане 

су кратке долине и бројне вододерине притока Рибнице на западу и притока Западне 

Мораве на северу и истоку. Та је област највећа под шумом, а насељена је на северном 

и источном ободу. Гребеном води сеоски пут од села Врба ка Равној планини и Гочу. 

Котленик лежи између долине Западне Мораве и Груже, као и ниске 

преседлине код Бумбаревог Брда. На темену планине издуженом углавном од југа ка 

северу ређају се врхови Чемерница (487 m), Звездара (508 m), Краљица (578 m), 

Шиљата коса (590 m ), Клупе (549 m), Црни Врх и В. Ливада (748 m), Градинчица           

(700 m), Орлови  (667 m), Велики врх (748 m) и други. Средишњи делови планине су 

под шумом. Са западне, моравске стране се више пењу уз планинске стране њиве и 

сеоске куће На јужним падинама Котленика налазе се села Сирча, Опланићи, Поповићи 

и Трговиште. Планина је издужена, око 21 km, на северу је шира (до око 10 km), на југу 

се клинасто сужава, те између Шумарица и Витановца достиже око 3 km. Са свих 

страна подножја планине воде аутомобилски путеви и од њих се ка темену планине 

одвајају негде бољи негде лошији сеоски путеви. 

Краљевачкој општини припадају и јужни делови западног крила Гледићких 

планина, западно од гребена који се пружа од севера ка југу и на коме су 

најистакнутији врхови Црни врх ( 895 m), Шиљата страна  (867 m), Самар (922 m) и 

други. Знатни делови планине су под шумом, мањи и нижи под њивама и то претежно у 

долинама слива Чукојевачке реке. Овде се налазе села Годачица, Раваница, Гледић и 

Стубал.8 

 

3.1.2. Рељеф Новог Пазара 

 

Рељеф околине Новог Пазара у својој разноликој обликованости формирао се у 

подручју интензивне тектонике и ерозивних процеса. Због дуготрајне и снажне 

вулканске активности, у геолошкој грађи заступљени су с великим распрострањењем  и 

еруптивне стене с туфовима. 

Геолошку грађу чине: дијабаз рожне формације, палозојски шкриљци, тријаски 

и кредни кречњаци, формација горњокредног флиша, серпентини, дацито-андезити и 

њихови туфови, неогени језерски седименти и дилувијалне наслаге и алувијални 

наноси. 

Рељеф околине Новог Пазара чине четири маркантне морфографске целине: 

Новопазарска котлина, потпланинско побрђе, Пештерска површ и планина Рогозна. 

Прва морфографска целина је у склопу низијског, а остале висинског рељефа. 

Најраспрострањеније удубљење, централни и најважнији део у овој области, 

представља Новопазарско поље. Оно се пружа од Пазаришта до Петрове Цркве, у 

дужини од 8 километара, а у ширини од 700 до 800 метара. Сразмерно доста спуштена 

(560-590 m висине), између висоравни Пештера и масе Рогозне-ова мала котлина, поред 

својих димензија и ексцентричног положаја, имала је и има највећи значај у области. То 

                                                 
8 М. Малетић ( 1966.) , Краљево и околина, Београд, стр.12 
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је једна од највећих низијских области у целој старој Рашкој, у њеном источном делу 

највећа, уз то плодна и заклоњена планинама. Карактеристичне црте рељефа 

Новопазарске котлине чине раседни одсек северно од Новог Пазара низ Рашку, 

флувијалне терасе и звездаста конфигурација долина. 

Потпланинско побрђе обликовано је рељефом живе пластике. Земљиште 

рашчлањених флувиоденудационих површи очувало се фрагментирано у више 

спратова различитих висина. На дубоким и уским дисекцијама развиле су се клисурасте 

долине, а на тектонским предиспозицијама- долине композитног карактера. Овећа 

проширења облика корутина обично су на сустицају главних и бочних долиница. У 

долини Рајчиновића потока ерозионо-тектонско проширење јавља се око Рајчиновића 

бање, а у долини речице Слатине око Слатинског кисељака. 

Западно од Сопоћана настаје пространа крашка површ Пештер. Висока је 1000-

1200 m, исте висине као и површ Рогозне. Пештерски крас чини саставни део велике 

Сјеничко-пештерске висоравни, у којој је и Сјеничка котлина. На њој је развијен 

интензивни крашки процес. Због тога је она изљебљена многобројним вртачама 

различитих димензија и облика и јављају се и неколико увала и два крашка поља-

Коштан и Пештерско. Ту су и пећине: пећина на врелу Рашке у источном, затим пећина 

на врелу Бистрице у западном и Тубића и Ушачка пећина у северозападном делу 

висоравни. 

Рогозна је пространа заравњена планина која почиње од Бањске изнад Косовске 

Митровице, а пружа се последњим огранцима до Новог Пазара. Она одваја Косово од 

Новопазарског Санџака. Са нижих површи, од којих је маркантно изражена флувио-

денудациона површ висока 800-850 m, уздижу се вулканске купе. По М. Зеремском, 

вулканске купе нарочито су заступљене у атарима села Грубетића, Отеса-Војковића и 

Беланске. Терен на коме се јављају обухвата површину од 25 km2.9 

3.1.3. Рељеф Врњачке  бање 

 

Зависно од положаја појединих делова насеља надморска висина се креће од 220 

до преко 300 метара. Са југа, истока и запада Бања је заклоњена планином Гоч и њеним 

огранцима, док је са севера заштићена  венцем Гледићких планине и није изложена 

јаким ветровима. Уже планинско подручије Врњачке Бање, са планином Гоч, део је 

огромног Шумско-планинског комплекса Копаоника, које представља залеђе Врњачке 

Бање и простире се према југу. Поред Гоча (1.147 m) и Копаоника (2.017 m), ту су још и 

Жељин (1.785 m), Јастребац (1.492 m) и Столови (1.375 m). То огромно шумско 

пространсво од стотине хиљада хектара дочарава шумско-планински амбијент Врњачке 

Бање. Читаво шире планинско туристичко подручје Бање избраздано је зеленим 

котлинама кроз које протиче низ брзих планинских потока и речица на свом путу према 

Западној Морави. Сви ови потоци и речице обилују планинском пастрмком. Веће  реке, 

поред Западне Мораве, су још Ибар на западу и Расина на истоку региона. 

                                                 
9 М.Малетић (1969.), Нови Пазар и околина, Београд,  стр. 10 
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3.1.4. Рељeф Рашке 

 

У рељефу општине Рашка јасно су изражене три морфолошке целине: зона 

котлинског дна, котлински обод и  планинска зона. Зону котлинског дна чине две 

целине: прва је алувијална раван Ибра и његових притока, а другу целину чини терасни 

и долински рељеф Ибра и његових притока. Котлински обод чине усечене терасе 

некадашњег Рашко Баљевачког језера. Планинску зону чине падине изнад 900 m 

надморске висине. Рашчанско подручје је изразито планинско, јер 88 % територије се 

налази изнад 500 m надморске висине. У овом подручју налази се и Национални парк 

Копаоник са највишим врхом (Панчићев врх) од 2.017 m, као и планина Голија, највиша 

планина југозападне Србије. У рељефу општине Рашка посебно се истичу речне долине 

које дубоко улазе у брдовите пределе планинских огранака Копаоника, Голије и 

Рогозне. Тако је у првом реду долина реке Рашке на чијој се десној обали налази 

равничарски појас села Панојевића и равничарска површ села Супња. Шире долине су 

изградиле и реке Брвеница, Трнавска и Јошаничка река. Територија општине Рашка је 

богата стајаћим водама и минералним изворима.10 

 

3.1.5. Рељеф Тутина 

 

Општина Тутин спада међу највише општине у Србији, са просечном 

надморском висином изнад 1.000 m. Испод 800 метара надморске висине налази се 

само 15 km2 територије општине. Њих чине делови долина Себечевске и реке Ибар. 

Између 800 и 1.000 метара надморске висине налазе се, углавном, више површине око 

ових река, као и Тутинска котлина и Коштан-поље који заузимају 174 km 2 површине 

општине. 

Највећа пространства, 463 km2, чине терени Пештерске висоравни и нижих 

планини (Велике Нинаје, Хума и Јарута) са висинама од 1.000 до 1.500 m. Горња 

граница насељености је 1.300 m надморске висине. 

Терени између 1.500 и 2.000 m надморске висине чине 88 km2 (појас Мокре Горе 

и Мокре планине). Изнад 2.000 m надморске висине налази се само 0,7 km2 у оквиру 

којих је смештен највиши планински врх у општини. 

Рељеф општине Тутин карактеришу висоравни, брдовито земљиште, брежуљци, 

брегови, брда, планине, планински венци, бројни планински предели (седла), клисуре, 

котлине, вртаче, пећине и реке са низом мањих притока. Равничарско земљиште је 

ретко. Има га на подручјима Доње и Горње Пештери и у долини река: Видрењака, 

Ибра, Ковачке реке, Смолучке реке, Годуље и Попуље. Обележја равничарког простора 

има и рејон села Веље Поље и делови села Горњи и Доњи Црниш. Најбројнији су 

брежуљци (најмања узвишења), Брегови (нешто већа узвишења од брежуљака) и Брда 

(узвишења до 500 м надморске висине) .  

На територији општине Тутин издваја се неколико планинских области: 

Мојстирско-драшке планине, Горња и Доња Пештер. 

Рељеф Мојстирско-драшке области чине високе планине. Стрмо, изнад Рибарића 

и Чулија, уздиже се планина Вепрња (1.393 m). Јужно од Вепрње, пружа се широки 

планински масив Понора, Сломне Горе и Пољане, на којима се истичу високи врхови: 

Новин Врх (1.806 m) и Поглед (2.154 m) . Густе шуме на овој планини испресецане су 

бројним пространим пашњацима. 

                                                 
10 http://www.raska.gov.rs/ 
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Горња Пештер представља планински басен са надморском висином од 1.028 до 

1.334 m. 

Доња Пештер се налази на знатно нижој надморској висини (око 1.000 m). Ова 

област, такође, спада у планинско подручје централно место Горње Пештери је 

Делимеђе (1.000 m).11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
11Е.Мушовић ( 1985. ) , Тутин и околина, Београд,  стр. 9 
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3.2. Клима општина Рашког округа 

 
Рељеф и географски положај условили су разноврсну климу на територији 

Рашког округа. Издвајају се две климатске области: умерено континентална и 

планинска. Планинска клима има елементе субалпске климе, док је умерено-

континентална клима измењена локалним условима, а пре свега бујном шумском 

вегетацијом и знатном надморском висином. Планинска клима преовлађује у већем 

делу општине Тутин и једним делом града Нови Пазар, док је у осталом делу Рашког 

округа присутна умерено-континентална клима. 

Планинску климу карактеришу дуге и снежне зиме са краћим и свежим летима, 

за разлику од умерено-континенталне климе коју карактерише следеће: температурне 

амплитуде нису велике, сушни период је кратак, просечно је дуготрајни кишни период. 

Због овакве климе, зиме су сувље, а максимална количина падавина је у рана лета. 

 
 

3.2.1. Клима Краљева 

 

Клима у Краљеву је умерено континентална, тако да се климатски фактори 

мењају у зависности од годишњег доба. Оваква клима а и географски положај 

условљава и инсолацију - у летњем периоду просечно 8,5 сунчаних сати дневно, а 

годишњи просек је 5,5. Средња годишња температура у самом граду је 11 °C, лети око 

22 °C а зими око 0 °C (највећа летња, забележена 22. јула 1939, била је 44,3 °C, а 

најнижа зимска, 13. фебруара 1935. године -25,4 °C). Тако је разлика између тих крајње 

високих и ниских температура достизала око 70 °C. 

Најчешћи ветар у току године је западни (340 %). Са њим се удружују и доста 

чести ветрови са северозапада (60 %) и југозапада око (60 %). Ређи је источни ветар        

(око 57 %). Ветрови из осталих праваца су знатно ређи, као северни (18 %) и јужни         

(9 %), док су остали још неизразитији (1-2 %). 

Средња годишња облачност достиже у Краљеву око 5,5 то јест нешто више од 

половине неба је покривено облацима. Облачност се повећава лети до око 7,7 то јест до 

око три четвртине неба, а смањује зими до око 3,6, то јест до око једне трећине неба. 

Средње месечне количине талога су просечно узевши, највеће у јуну (око 87 mm 

), а најмање у фебруару (око 39 mm) и у новембру (око 46 mm). Дакле, количине 

падавина се смањују просечно узевши најизразитије крајем јесени и крајем зиме, а 

повећавају мање током зиме, а изразитије почетком лета. 

Снег почиње најраније 31. октобра а најкасније 30. децембра, средње узевши око 

2. децембра. Снег престаје најраније 6. фебруара, најкасније 25. априла, просечно око 

27. марта.12 

 

3.2.2. Клима Новог Пазара 

 

Нови Пазар има планинску, долинску и прелазну климу. Логично је да се 

планинска клима среће на високим надморским висинама, а долинска клима у долини 

где су токови река Ибра и Лима. Између планинске климе и долинске климе влада 

                                                 
12М. Малетић ( 1966.) , Краљево и околина, Београд, стр. 16 

https://sr.wikipedia.org/wiki/22._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/1939
https://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1935
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прелазна клима која се зове умерено модификована планинска клима, односно 

мешавина планинске и континенталне климе.13 

 

3.2.3. Клима Врњачке бање 

 

Врњачку Бању карактеришу особености умерено-континенталне климе, која је 

измењена локалним условима. Лета су умерено топла, а зиме умерено хладне. Средња 

годишња температура је 10,3 °C , док је зими -0,8 °C , у пролеће 10,5 °C , лети 20,0 °C , 

у јесен 11,4 °C. Највиша температура ваздуха у Врњачкој Бањи забележена је 1939. 

године (22. јула) и износила је 40,5 °C . Најнижа температура забележена је 1929. 

године (11. фебруара) и износила је -28,5 °C . 

 

Просечна релативна влажност ваздуха износи 73,7%. Најсувљи је месец октобар, 

а највлажнији новембар. У већини месеца јутарња влажност ваздуха већа је од вечерње, 

осим у мају, јуну, јулу и децембру. Средња годишња количина атмосферског талога у 

Врњачкој Бањи износи 779,2 mm. Највише талога пада у јуну и октобру, а најмање у 

септембру. Најдуже трајање сунчевог сјаја је у јулу и августу, а најмање у децембру и 

јануару. Облачност у Врњачкој Бањи није велика. Просечна облачност износи 55 %. 

Разлика између најведријег (августа) и најоблачнијег (јануара) месеца је знатна и 

износи 35 %. У свим месецима, осим у јуну, јутарња облачност је већа од вечерње. 

Ведрих дана у години, са средњом облачношћу испод 20 %, годишње је око 80. Највећи 

део године има умерену облачност. Планинска узвишења, око Врњачке Бање заклањају 

је од јаких ветрова. Ветровитих дана има у фебруару, марту и априлу, док их је у 

осталим месецима много мање. Велики број дана у години је без ветрова, око 170. У 

летњим месецима предвече осећа се благ поветарац.14 

 

3.2.4. Клима Рашкe 

 

Клима у долини и нископланинским пределима је умерено континентална која 

постепено (изнад 800 m) прелази у планинску субалпску (до око 1.500 m) и алпску. 

Субалпска клима се одликује хладним зимама и умерено топлим летима, незнатним 

колебањем температуре и  топлијом јесени од пролећа. На већим висинама од 1300 m 

влада планинска (алпска клима) која је најбоље изражена на Копаонику. Копаоник има 

субалпску климу. Због близу 200 сунчаних дана годишње Копаоник с правом носи 

назив "планина сунца". Хладни и тежи ваздух креће се околним долинама и котлинама, 

тако да зимске температуре нису много ниске (средња годишња температура Равног 

Копаоника је 3,70 °C). Снег пада од краја новембра и задржава се до маја, односно 

просечно 159 дана годишње.15 

 

3.2.5. Клима Тутина 

 

Клима општине Тутин је умерено-континентална. Међутим, с обзиром на 

висинске разлике, постоје и одређене температурне разлике. У пределима са 

                                                 
13 М.Малетић (1969.), Нови Пазар и околина, Београд, стр. 18 
14 http://www.vrnjackabanja.co.rs/ 
15 http://www.raska.gov.rs/ 
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надморском висином већом од 1.000 m зиме су дуге, оштре, са обилним снежним 

падавинама, лета су кратка и често прохладна, а пролећа и јесени хладни, са честим 

падавинама. У нижим пределима клима је блажа. Испитивања су показала да се први 

мразеви јављају на местима чија је надморска висина већа од 1.000 m у првој половини 

октобра и да трају до почетка маја. Број мразних дана у току године износи 244, а у 

нижим пределима 212. Снежни покривач траје у просеку три месеца. Ветрови су чести 

и преовлађују континентални (северац). Најблажа клима је у делу Ибарске долине који 

припада овој општини.16 

 

Најхладнији месец - Јануар - просечна температура 3,4 °C 

Најтоплији месец - Август - просечна температура 17 °C 

Просечна годишња температура 7,8 °C 

Највлажнији месец – Јануар и Децембар - просечна Влажност 85 % 

Најсушнији месец -Мај - просечна влажност 69 % 

Просечне годишње падавине 610 l/m2 

Број дана преко 25 °C - 74 

Број дана са јако ниском температуром (испод нуле) - 132 

Број дана под снегом - 85 

Највише падавина – месец Јун - просек 68 l/m2 

Најмање падавина - месец Јануар - просек 31 l /m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
16 Е.Мушовић ( 1985. ) , Тутин и околина, Београд, стр. 14 
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3.3. Хидрографске карактеристике oпштина Рашког округа 
 

3.3.1. Хидрографија Краљева 

 

Преко територије града Краљева протичу три веће реке: средњи део Западне 

Мораве, доњи део Ибра и доњи део Груже. Остале реке и потоци припадају сливовима 

притока тих река и претежно читавом својом дужином леже на територији града 

Краљева.  

Западна Морава постаје од вода Моравице и Ђетиње, источно од Пожеге и 

затим тече ка истоку кроз Овчарско - Кабларску клисуру, Чачанску котлину, 

Краљевачко сужење, Крушевачку котлину и у Параћинској котлини састаје се са 

Јужном Моравом градећи Велику Мораву. Краљевачком рејону припада средњи део 

њеног тока дужине око 35 km, између села Обрва и Врба.  

Ибар настаје од пет врела и извора на северној страни планине Хајла (2.400  m 

н.в.) од којих је најнижи извор и најјачи, а онда тече претежно клисурастом долином са 

мањим уметнутим проширењима на исток до Косовске Митровице, а затим на север до 

Краљева и источно од њега улива се у Западну Мораву. Краљевачкој општини припада 

доњи део тог живог тока, низводно од Биљановца, на дужини од око 70 km. Треба 

истаћи да је годишња количина воде која протиче Западном Моравом узводно од ушћа 

Ибра мања од количине воде коју доноси Ибар. Од интереса је да се истакне да је 

годишња количина воде која протиче Западном Моравом узводно од ушћа Ибра мања 

од количине воде коју доноси Ибар. Ибром протекне од 1,5 до 2 милијарде кубних 

метара воде годишње, а Моравом, низводно од Ибра око 2,7 до 3,3 милијарде кубика. 

Из тога излази да количина воде у Ибру достиже преко 500 милиона кубних метара 

воде више него у Западној Морави узводно од ушћа Ибра. Ибар се и због тога може 

сматрати једном од најзначајнијих притока у читавом сливу Мораве.  

Гружа настаје у источном делу планине Рудник и тече час широм час ужом 

долином, углавном ка југу до ушћа у Западну Мораву, низводно од села Витановца. 

Остале притоке Западне Мораве на овој територији су претежно краће реке и потоци. 

Са леве стране нешто је већи слив Сирчанске реке, развијен у јужним деловима 

Котленика и доњи део слива Чукојевачке реке, разгранат у југозападном делу 

Гледићких планина. С десне стране је нешто изразитији слив Мусине реке, чије је 

извориште у југоисточном подручју Јелице. Притоке Ибра су богатије водом. Са леве 

стране се у Ибар улива река Студеница, затим реке Дубочица и Лопатница, као и друге 

мање притоке (Колањ, Пивница и др.) Са десне стране улива се Брезанска река и друге 

мање реке које долазе са Западних Столова (Премовац, Магазница, Столачки поток и 

друге). Студеница је најважнија притока Ибра. Извире на планини Голији (1.801 m), а 

улива се у Ибар као његова лева притока код села Ушће. Тече кроз дубодолину, корито 

јој је урезано у крупном наносу облутака. У периоду киша и отапања снега воде 

Студенице и њених притока нагло набујају, док у периоду суша, лети, воде омале.  

Лопатница настаје на источној граници општине од реке Толишнице и Каонске 

реке испод села Станча. Код Богутовца се улива у Ибар као његова лева притока. 

Одликују је карактеристике типично планинског водотока.  

Рибница је највећа река која целим својим током пролази кроз територију 

општине Краљево. Њен горњи (где се зове Сокоља) и средњи ток изграђен је у 

планинском терену између Столова и Гоча, где се јавља низ притока са бујичарским  
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режимом вода. Доњи ток Рибнице је изграђен у језерским наслагама и крупним речним 

наносима јужно од Краљева. Дужина реке је око 26 km а површина слива од 115 km2 .17 

 

Минералне, термалне и термоминералне воде  

 

Велики потенцијал минералних, термалних и термоминералних вода на 

територији града Краљева за сада је мало искоришћен. Самим тим, опасности од 

загађивања ових вода су стално присутне и све присутније, пре свега због тренда 

загађивања животне средине. Територија Града припада различитим геотектонским 

јединицама. Хидрогеолошки услови, разноврсни литолошки састав и постојање бројних 

разломних структура условили су настајање многобројних појава минералних, 

термалних и термоминералних вода. Рударско геолошки факултет универзитета у 

Београду је урадио студију: „Оцена ресурса и могућности вишенаменског коришћења 

подземних вода на територији општине Краљево”. Искоришћавањем термалних извора 

на територији града Краљева настала су позната лечилишта Матарушка и Богутовачка 

Бања. Минералне воде Матарушке Бање потичу из термалне издани. По хемијском 

саставу вода је сумпоровита, а температура воде је углавном између 28 ºС и 48 ºС. 

Богутовачка бања има три термална извора из којих избија радиоактивна и слабо 

сумпоровита вода. Извори термалне воде смештени су у раседној зони где се укрштају 

два раседа. Температура воде је 25 ºС.18 

 

 

3.3.2. Хидрографија Новог Пазара 

 

Река "Рашка" се рађа на падинама Пештерске висоравни, у близини манастира 

Сопоћани, негде на око 17 km западно од Новог Пазара. На самом извору је "Хладна 

као лед" са температуром која не прелази 8 ºС . У првих пар километара свог тока 

богата је поточном пастрмком, углавном ситнијим примерцима. Рашка је лева притока 

реке Ибар. Од извора до уливања у реку Ибар дуга је око 42 km. Извире, јужно од 

манастира Сопоћани, јаким врелом из мале пећине у близини контакта тријаских 

кречњака и палеозојских шкриљаца. Врело је каптирано за хидроцентралу Рас, која је 

пуштена у рад 1953. Најпознатије притоке реке Рашке су Себечевска, Људска, 

Јошаница и река Дежевска. Река Рашка је доста приступачна за спортски риболов осим 

у првих пар километара свога тока, односно од извора па до излетишта званог 

Пазариште, где приступ самој реци онемогућава бујна вегетација, која уједно 

представља и природну баријеру захваљујући којој у овом делу реке још увек обитава 

аутохтона поточна пастрмка. Мало низводно од поменутог излетишта налази се и, 

некада један од највећих рибњака калифорнијске пастрмке у Европи, власништво 

фирме "Војин Поповић". 

 

Река Јошанице је добила име по Јошаничкој бањи кроз коју протиче. Дужина 

реке је 24 km, и њен проток воде (на годишњем нивоу износи од 0,75 до 15,5 m3/s) је 

чини свакако значајном риболовном водом овог краја. Она тече северним обронцима 

Копаоника и прима воде Гобељске реке (дуге 10 km), Ђорђевске (6,5 km), Доловачке    

(4 km) и Самоковске, која настаје испод самог Панчићевог врха. Самоковску чине две 

                                                 
17 М. Малетић ( 1966.) , Краљево и околина, Београд, стр. 26 
18 http://www.kraljevo.org/ 
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речице: Дашница и Паљешница, које се спајају на надморској висини од 1.600 m. 

Узводно од Јошаничке Бање, река пролази кроз клисуру и мањи кањон. У том делу је 

бржег и каскадног тока и редовно се прелива из вира у вир. Понегде се смирује и вијуга 

кроз ливаде, посебно око места Јелакце, десетак километара удаљено од Јошаничке 

Бање. Узводно од Јелакца, Јошаница поново улази у клисуру са прелепим слаповима и 

вировима који су погодни за мушичарење. Рибе, занимљиве за мушичарење  у 

Јошаници су клен и калифорнијска пастрмка, избегла из пар базена крај реке.19 

 

3.3.3. Хидрографија Врњачке бање 

 

Врњачка бања поседује велики број извора, потока, већих и мањих река. Кроз 

Врњачку Бању протичу Липовачка и Врњачка река које се спајају и уливају у Западну 

Мораву. Такође ту је и мало вештачко језеро које представља посебну туристичку 

атракцију. Скоро је завршено и акумулационо језеро на планини Гоч, 15 km од Врњачке 

Бање, које ће у наредном периоду представљати основни извор снабдевања пијаће воде 

на територији општине Врњачка Бања. Ту су још и Подунавачке баре које су веома 

посећене због риболова. 

 

3.3.3.1. Минерални извори Врњачке бање 

 

Минералне воде су оне воде које на изворишту садрже преко 1 грам по литру 

чврсте материје, биолошки активних микроелемената, слободне и растворљиве гасове и 

које поседују одговарајућа физичка својства: температуру - термалне и термоминералне 

воде, радиоактивност, па се због тога могу да користите у терапијске сврхе . 

Врњачка Бања има 7 познатих извора минералних вода и то: Топли минерални 

извор (тзв. Топла вода), смештен у средишњем бањском језгру, Снежник-смештен у 

зони Врњачке реке, Слатина у зони Липовачке реке, Језеро, Извор који је смештен у 

бањском парку на половини пута Снежник-Слатина, Бели извор-у близини ушћа 

Липовачког потока u Липовачку реку, Борјак - извор удаљен 700 m од Снежника 

узводно уз корито Врњачке реке и Врњачко Врело које се налази на половини 

магистралног пута Краљево - Крушевац. Од већ поменутих извора за балнеолошку 

терапију се користе четири: Топла вода, Снежник, Слатина и Језеро док се две 

флаширају као стоне минералне воде (Вода Врњци са извора Топла вода и Врњачко 

врело). 

Топла вода је најстарији и најпознатији 

извор минералне воде, који је судећи по 

случајним археолошким налазима, била 

позната још у праисторији, а потом коришћена 

и у римском периоду од I до IV века наше ере. 

По предању и Турци су користили ове воде, а 

њиховим одласком из ових крајева лековити 

извори су затрпани, јер им је турски кулум и 

зулум дојадио. Откриће минералне воде у 

новије време везује се за излечење болесног 

коња врњачког пароха Хаџи Јефтимија 

Поповића. Прву хемијску анализу урадио је барон Хердер 1835. године, а оснивањем 

                                                 
19 М.Малетић (1969.), Нови Пазар и околина, Београд, стр. 30 

 
Слика 10: Врњачка Бања 

Извор: http://www.vrnjackabanja.co.rs 
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"Основателног фундаторског друштва кисело вруће воде у Врњцима" почињу нове 

каптаже. Године 1883. подиже се Курсалон, а 1892. прво зидано купатило, а после 

каптажа 1924. павиљон са централним извором сам Термоминерално купатило. За 

добијање нове количине воде од 1932-37. године приступљено је дубинским бушењима. 

Нова бивета подигнута је 1975. године. Вода спада у групу алкалних угљенокиселих 

хомеотерми. Температура јој је 36,5 °C.  

Снежник - Иако се за изворе 

"Снежника" знало још крајем 19. века, они нису 

коришћени све до 1916. године, када је на 

заинтересованост аустроугарских официра 

извориште очишћено, а на извор је постављена 

лула. Завршетком Првог светског рата и ова 

вода је почела да се употребљава за лечење. 

Захвална за излечење учитељица Даринка 

Чавдаровић Телебаковић 1920. године је 

уредила извор и подигла чесму. Повећане 

потребе за овом водом условиле су да се ускоро 

изврши рекаптажа. Над изворима су постављене 

бивете са дрвеним надстрешницама. Чесме су биле испод нивоа околног терена па се у 

извор силазило или су воду додавале за то задужене девојке. Године 1978/80. је за 

потребе нове бивете извршена рекаптажа, а стари павиљони замењени биветом. Вода 

спада у групу алкалних-земноалкалних угљенокиселих акротопега. Температура јој је 

17 °C.  

Слатина - за воду "Слатина" се зна још од краја 

19. века али је каптажа изведена тек 1923. године када је 

на изворишту постављена лула. Године 1937. извршена 

је рекаптажа и изграђен је павиљон над-чесмом који је 

воду добијао са извора званог "Лула", док се други извор 

звани "Зид" налазио у зиду павиљона. Од далеке 1937. 

до 1978. године није било истражних радова на 

налазишту минералних вода "Слатина". Те године су 

постављене истражне бушотине, а новооткривене воде 

су 1984. године цевоводима доведене до старог бунара 

где се мешају и истичу на три чесме у новоподигнутој бивети. Вода спада у групу 

алкалних-земноалкалних акротопега. Температура јој је 14 °C.  

Језеро - Са леве стране Врњачке реке, у 

долини између "Снежника" и "Слатине", поред 

малог језера, 1978. године откривена је 

термоминерална вода "Језеро". На изворишту 

је постављена чесма, а наставку, радова, 

приступило се 1985. године када је десетак 

метара од прве, направљена нова бушотина. 

Вода, се једно време користила на чесми у 

дрвеном застакљеном павиљону, а потом је 

1989. године, на самом базену, поред језера, 

подигнута нова модерна бивета. Вода спада у 

групу алкалних-земноалкалних угљенокиселих 

хипотерми. Температура јој је 27 °C. 20 

                                                 
20 http://www.vrnjackabanja.co.rs/ 
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3.3.4. Хидрографија Рашке 

 

Ибар се рађа на северним падинама планине Хајле. Ту, из неколико крашких 

врела настаје планинска речица, чиста као суза и хладна као лед, са водом чија је 

температура око 6-7 °C. У првих 14 km тока, до Рожаја, настањен је искључиво 

поточном пастрмком, додуше ситнијом. Од Рожаја, Ибар твори велелепни кањон који 

никог не оставља равнодушним. Приступ кањону је доста тежак, јер на неким местима 

његова дубина прелази и 200 m. По свему судећи, захваљујући тој сили природе 

пастрмка је у овом делу и сачувана у завидном броју. У месту Бач, десетак километара 

од Рожаја према Рибарићима постоји водопад висине 3-4 m. То је природна брана 

рибама које настањују Ибар у низводном делу, а то су пре свега клен, скобаљ, белица,  

у делу тока ближе језеру Газиводе од скора се захваљујући порибљавању јављају и 

ситнија младица, липљан и пастрмка. 

 

Река Јошаница је детаљније обрађена у поднаслову Хидрографија Новог  

Пазара. 

 

Изворишни краци Студенице настају на западним обронцима Голије. У овом 

делу, који је посебно атрактиван, јер река протиче кроз дивље четинарске шуме, она се 

зове Црна река. По једнима по истоименом селу кроз које протиче, по другима - због 

црногоричне шуме која је окружује. Неки тврде да њено име потиче због специфичног 

црног камена којим је поплочано дно, услед чега се стиче утисак да је вода заиста 

плава. Целим током, дугим шездесетак километара, Студеница, прима велики број 

мањих притока. Мноштво потока и речица предаје своју воду овој реци, дајући јој снагу 

и у најсушнијим месецима, па она ретко када опада до биолошког минимума. У свим 

притокама Студенице има поточне пастрмке. Веће притоке су занимљиве за риболов, 

док је на доста мањих пецање немогуће због њихових димензија, тако да служе само 

као расплодни потоци. Неке од значајних притока су Граицка, Савошница, Бревина, и 

пре свих Брадуљица, на којој је риболов забрањен, јер служи као природни резерват 

поточне пастрмке. Ту је изграђено и надалеко познато мрестилиште поточне пастрмке. 

Студеница, пролази кроз изузетно сликовит предео, дуж њеног тока смењују се 

клисуре, котлине и кањони. У неким деловима свог тока Студенице је дивља и јака, 

сачињена од мноштва брзака, букова, прелепих вирова и бројних "џепова '' иза стења. 

Негде пак, ова река протиче кроз питоме котлине, где се и сама смирује и прелива из 

вира у вир повезаних дугачким, титравим брзачићима. 

Брвеница или Градац (оба назива припадају истој реци), има велики значај за 

риболовце из Рашке, првенствено због близине и лаког приступа, јер се из Рашке 

колима стиже за 15 минута. Градац је лева притока Ибра, а прикупља воде Крушевичке 

реке, Клисурске реке и Плаканице, које теку са источних падина Голије. 

Рудничка река настаје на западној страни Копаоника. Ову планинску текућицу 

творе две речице - Лисинска и Барска, које извиру на надморској висини од око 1.600 m 

и спајају се на месту Саставци, на надморској висини од око 750 m, где почиње ток 

Рудничке реке. 

Барска и Лисинска река просечно су широке, око 3 m, а при средњем водостају 

дубоке око 40 cm. У горњем току обе теку кроз шумски предео. Оборено дрвеће и 

велики нагиб тла доприносе формирању наноса, због чега долази и до стварања већег 

броја слапова и малих вирова, у којима рибе налазе веома добро склониште. Посебно је 

атрактиван водопад на Барској реци са слаповима дугим, око 300 m, који на једном делу 

има вертикалан пад од око 40 m. Од града где Барска и Лисинска река формирају 

Рудничку терен је још стрмији, обале су веома неприступачне, а вода се комеша у 
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многобројним буковима и ствара вирове дубоке до 1 m. Код села Горња Рудница, 

Рудничка река улази у проширену долину, обале су јој обрасле шибљем и врбом, а ток 

постаје мирнији. Рудничка река се улива у Ибар код места Рудница предавајући му свој 

ток са 700 l воде у секунди. Рудничка Река, као и њене притоке, читавим током су 

салмонидне и настањене искључиво дивљом пастрмком.21 

 

3.3.5. Хидрографија Тутина 

 

Територија општине Тутин може се рећи, оскудева у стајаћим водама. Изузетак 

је језеро Газиводе које представља вештачку акумулацију укупне запремине 370 

милиона m3 и површине 27 km2. 

 

Ова акумулација налази се у долини реке Ибра. Почетак језера је у насељу 

Рибариће, а сама брана за акумулацију, постављена је на територији општине Зубин 

Поток (насеље Газиводе). Акумулација Газиводе, читавим горњим делом свог успора, 

налази се на територији општине Тутин. 

 

Ова акумулација водом снабдева косовску општину Зубин Поток, док за 

општину Тутин има, пре свега, значај у погледу туризма и риболова. За разлику од 

стајаћих вода, територија општине Тутин испресецана је бројним речицама које 

углавном, посредно или непосредно, чине притоке највеће реке овог краја - Ибра. 

 

У даљем тексту су пописане реке са подручја општине Тутин. 

 

Ибар је највећа река која протиче кроз подручје општине Тутин. Извире у Црној Гори 

испод планине Хајле. На подручју општине Тутин од Шпиљана до Струмаца,дужина 

Ибра износи 22 km. Посебну природну лепоту чини њена клисура висине и до 300 m. 

 

Годуља је прва већа притока Ибра на подручју општине Тутин. Годуљу чине две речице 

Доловска река и Радушица. 

 

Видрењак представља највећу реку општине Тутин. Она, целом својом дужином, 

протиче кроз ову општину. Ова река је од посебног значаја јер се са њеног врела 

општина снабдева водом. 

 

Паљевска река је карактеристична по водопаду у селу Паљеву. Висина водопада 

прелази 20 m. 

 

Јабланица је последња лева притока Ибра у околини Тутина. То је речица која протиче 

кроз истоимено село. 

 

Драшка река је речица која чини природну границу између Србије и Црне Горе. 

 

Суховара је планинска речица која прави цубоки усек и физички дели Мојстир и Драгу. 

 

Мојстирска река је још једна притока Ибра која се у њега улива непосредно испред 

прекрасног кањона и  врела Миљина глава. 

                                                 
21 http://www.raska-turizam.rs/reke_i_izvori.html 
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Врело Миљина Глава, се такође може назвати десном притоком реке Ибра. 

 

Црна река представља реку понорницу која, око 1,5 km изнад манастира Црна Река 

понире, па се после 2 km поново јавља. 

 

Ђерекарска река (Бороштица) је река у пределу Горње Пештери. 

 

Делимедска и Точиловска река представљају реке понорнице. Обе пониру у пространо 

Коштан Поље (Пештерска висораван). 

 

Територија општине Тутин истиче се бројношћу извора и врела. На првом месту 

треба Поменути врело Промуклице које је, свакако, најинтересантније врело овог краја. 

Ово необично врело налази се у клисури реке Видрењак. 

 

Поред већ поменутог Врела Промуклице постоје и следећа врела, чесме и 

бунари: Миљина Глава капацитета 100 l/s, Паљевско Врело, Црнишко Врело, Капавци, 

Чукотско Врело Црвена Вода (Јарут), Студени Бунар (Шипче), Барјактарско Врело 

(Љескова), Добра Вода - Добрача (Набоје), Елезова Чесма и Плоча (Рудница), Бијеле 

воде - Кркавац (Дубово), Студенац и Турково Врело (Гујиће), Крон (Баћица), Глоговик 

(Добри Дуб), Боровац, (Орље), Ограђеница (Ноћаје), Студена Вода (Жуча), Коничко 

Врело (Кониче), Кула, Краљевска вода (Суходо) Грабовац (Детане), Врело (Липице), 

Јавор (Понор), Ђерекарско Врело и Врело Рашке.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Е.Мушовић ( 1985. ) , Тутин и околина, Београд, стр. 27 
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3.4. Биогеографске карактеристике општина Рашког округa 

 

3.4.1. Краљево 

 

Особени географски положај Краљева, а нарочито долине река Западне Мораве 

и Ибра, условио је формирање и одржавање врло разноврсних биљних и животињских 

заједница. 

 

У биогеографском смислу и израженим одликама природне вегетације 

Краљевачко подручје припада провинцији европских листопадних шума. Ова 

провинција је распрострањена широм Европе а на Балканском полуострву заузима 

његов највећи део. Од шума треба поменути: шуме храста и обичног граба, шуме 

лужњака, врбе, тополе, брдске букове шуме, храста китњака, планински јавор итд. 

Четинари су заступљени на вишим рејонима Столова и Гоча, где представљају веће 

комплексе. И водена вегетација је заступљена у Моравско-ибарској долини и долини 

реке Груже. Она је образована од разних врста трава, оштрица, маховина и биљака које 

пливају или лебде по води-барска ружа, локвањ, водена папрат, сочивице и сл. На 

водену вегетацију надовезује се мочварна са разним врстама мочварних биљака: трске, 

рогоз, драгољуб, водена боквица и сл. 

 

Што се тиче животињских врста поред скакаваца и других бескичмењака у 

околини Краљева распрострањене су многобројне врсте кичмењака. Од кичмењака су 

заступљени: пољски зец, хрчак, ласица, кртица, веверице и сл. Од водоземаца и 

гмизаваца могу се наћи: шумска жаба, крекетуша, мрмољак, даждевњак, слепић, 

шумски гуштер, барска змија, смук. Од птица заступљени су: детлићи, вуга, зеба, 

шумска шева, обична сеница, славуј, патуљасти орао, зеба, голуб дупљаш, јастреб 

мишар. Како је Краљевачко подручје богато текућим водама то се у њима налази 

животињски свет прилагођен воденој средини. Од риба се могу наћи: шаран, сом, смуђ, 

пастрмка и др. Од домаћих животиња у околини Краљева гаје се разне врсте, међу 

којима се по бројности истичу овце, свиње, живина и говеда. Гајење пчела је такође 

заступљено у већим размерама.23  

 

3.4.2. Нови Пазар 

 

Шумски фонд на подручју општине, иако захвата преко 30.000 хектара је доста 

сиромашан. Изузев малих површина на огранцима Голије који се простиру на 

територији општине где постоје букове и четинарске шуме. На пошумљавању голети 

чине се знатни напори.  

 

На територији општине постоји доста разноврсне дивљачи: зечеви, лисице, срне, 

јазавци, дивље свиње и медведи. Ловство међутим није организовано јер нема 

ограђених ловишта и других објеката. У Рашкој, нарочито у њеном горњем току и 

Људској има доста пастрмке-поточаре.24 

 

                                                 
23 М. Малетић ( 1966.) , Краљево и околина, Београд, стр. 41 
24 М.Малетић (1969.), Нови Пазар и околина, Београд, стр. 57 
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3.4.3. Врњачка Бања 

 

Врњачка бања обилује зеленим површинама. Најчешће су то планински уређени 

паркови и цветне површине. Од дрвећа доминирају пре свега липа, а затим и зимзелено 

дрвеће попут јелке и бора. Животињски свет је разнолик. Од копнених животиња 

можемо издвојити најважнију ловну дивљач која је смештена у ловишту на планини 

Гоч. То су: дивља свиња, срна, јелен, којег још увек нема у довољном броју, тако да је 

лов на њега забрањен. Од животиња које срећемо и ван ловишта су: фазан, јеребица, 

препелица, патка, вук итд. Посебно туристичку атракцију пружају велики број веверица 

које се увек могу видети у бањском парку, као и патке које ретко напуштају Врњачко 

језеро .У планинским изворима може се ловити поточна пастрмка. А у Западној Морави 

сом, шаран, караш, клен, мрена, скобаљ итд.25 

 

3.4.4. Рашка 

Биљни свет територије општине Рашка, посебно Копаоника и Голије, чине овај 

крај специфичним и веома атрактивним. Флора је већим делом аутохтоног порекла, а 

њено богатство и разноврсност условљени су сложеношћу временског развоја, 

настајања једних и нестајања других врста. С обзиром на конфигурацију терена, 

изражена је вертикална зоналност вегетације. 

Животињски свет, упркос нестанку многих животињских врста, веома је 

разноврстан. Многе животиње овог краја спадају у природне реткости и заштићене су. 

Воде на рашком подручју су богате рибом.  

Због својих природних вредности, 1981. године Копаоник је проглашен за 

национални парк. Национални парк Копаоник обухвата површину од 11.810 хектара и 

по броју ендемичних врста представља један од најзначајнијих центара биодиверзитета 

ендемичне флоре Србије. Значајни ендеми и реликти на Копаонику су чуваркућа, 

копаоничка љубичица, Панчићева режуха, српски лан, Панчићев вијук, рунолист и др. 

Изузетну пажњу на подручју Копаоника заслужује богатство животињских врста, од 

којих се издвајају сури орао, сиви соко, шумска сова, планинска шева, крстокљун, сиви 

пух, буљина, дивља мачка, срна и друге. Планину Копаоник нарочито атрактивном 

чини препознатљив пејзаж са густим четинарским шумама (смрча и јела) на вишим 

деловима и мешовитим буковим и храстовим шумама. 

До сада је на Голији забележена 1.091 врста живога света. Међутим, не треба 

занемарити ни податке о констатованих 117 врста и варијетата алги, 40 врста маховина, 

7 врста лишајева и 75 врста гљива. Као што свако подручје има свој симбол и своје 

обележје, за Голију се слободно може рећи да је царство планинског јавора који овде 

гради своје најлепше и најочуваније лишћарске и лишћарско-четинарске шуме. Са 

аспекта заштите планинског јавора и његових заједница, од великог значаја је 

чињеница да је ова врста преживела ледено доба и да је у свом изворном облику данас 

фрагментарно очувана. Због присуства 95 врста птица Голија је један од веома важних 

планинских орнитолошких европских центара. Јеж, алпска ровчица, слепо куче, пух 

лешњикар, ласица, мрки медвед и вук само су неке од 22 врсте које су установљене на 

Голији. Од врста чији је лов дозвољен у оквиру ловишта Чемерница, Грабовица и 

                                                 
25 http://evrnjackabanja.com/ 
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Голија ту су срна, дивља свиња и зец. Уз ласицу за коју је установљена трајна заштита 

на основу Закона о ловству, са аспекта заштите, и то као природне реткости значајно је 

још 9 врста, међу којима су и вук, сиви пух, веверица и мочварна ровка.26  

 

3.4.5. Тутин 

Разлика у структури биљног и животињског света приметна је и зависи од 

надморске висине, односно од климатских услова. Највећи део Пештери покривен је 

пашњацима, који се користе за испашу познатих пештерских оваца, од чијег се млека 

прави још познатији пештерски сир. Пашњацима су богати и комплекси Понора, где је, 

као и на Пештери, сточарство главно занимање становника. У нижим пределима 

преовлађује ратарство. Распоред шумског растиња је различит. У нижим пределима 

преовладава дрвеће мешовитог лишћара: храст, буква, леска, дрен, јасика, бреза, јавор, 

дивља крушка. На висинама је заступљено четинарско дрвеће, у чему се истичу Понор 

и Ђерекарски хомар. Понор је нека врста националног парка. У њему има делова у које 

људска нога није крочила. С обзиром на то да је 43 % територије тутинске општине под 

шумом, и да се поред природног врши и вештачки одгој шуме, овде развој дрвне 

индустрије има значајну перспективу. 

Шумски комплекси тутинског краја пуни су разноврсне дивљачи, од зечева до 

тетреба и медведа, и врло су погодни за развој ловног туризма.27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 http://www.raska.gov.rs/ 
27 Е.Мушовић ( 1985. ) , Тутин и околина, Београд, стр.44 
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4. Друштвено економске одлике 

4.1. Историја општина Рашког округа 

4.1.1. Историја Краљева 

 

Историју града Краљева најсажетије видимо преко промена назива места. Први 

помен насеља под називом Руда Поља, среће, се 1476. године. Нешто касније, око 1540. 

године, у употреби је двојни назив: Рудопоље и Карановац. Приликом посете  Краља 

Милана Обреновића Карановцу, на захтев грађана, 19. априла 1882. назив је промењен 

у Краљево. У кратком периоду (1949 -1955) у употреби је назив Ранковићево да би се 

поново усталио назив Краљево. 

Простор око доњег тока Ибра и његовог ушћа у Западну Мораву од давнина је 

био човеково станиште. На то упућују археолошка налазишта у Ратини, Кованлуку и 

Конареву као и бројни појединачни налази. 

Стари Рим и Византија такође су оставили трагове на овом подручју. Од тада 

датирају Јанок, Рајановац и у суседству Врњачка Бања. Најстарији помен једног места 

краљевачког краја налазимо у византијским изворима из 10. века који помињу густо 

насељени Јанок који се вероватно налазио југозападно од Краљева, на подручју 

данашњег Конарева. 

Ови Крајеви су у саставу српске државе од њеног настанка и играју важну улогу 

у привредном, друштвеном и политичком животу, али је овде пре свега духовни центар 

младе српске државе. Крајем 12. века подигнут је манастир Студеница задужбина 

великог жупана Стефана Немање, оснивача независне српске државе и родоначелника 

династије Немањића. Почетком 13. века саграђен је манастир Жича, задужбини 

Стефана Првовенчаног у којем је он 1217. године крунисан као први српски краљ. Од 

1219. године манастир Жича је седиште аутокефалне Српске цркве и првог српског 

архиепископа Светог Саве. Из 13. века је и утврђени град Маглич, подигнут на важном 

стратешком месту. 

Половином 15. века настаје османска (турска) окупација која траје дуго, све до 

почетка 19. века. 

Можемо рећи да Карановац постаје значајније насеље тек од 1718. године, после 

потписивања Пожаревачког мира и успостављања Аустријско-Турске границе дуж 

Западне Мораве. 

Турска окупација Окончана је почетком 19. века Првим и Другим српским 

устанком. Следи убрзан развој Карановца условљен пре свега географским положајем, 

трговином, занатством и новостеченом административно-управном улогом. Током 19. 

века израста у значајно градско средиште Србије. Изградњом цркве 1824. године 

одређен је нови правац и простор за развој града - простор између Старе чаршије и 

Пљакиног шанца. Први урбанистички план Карановца урадио је Лаза Зубан 1832. 

године. Реализација плана почела је 1836. године када су у вароши устројена "три 

главна сокака". До краја 19. века просецањем нових сокака створена је мрежа улица са 

до данас задржаном карактеристиком правилног укрштања које полазе од централног 

кружног трга у четири правца. 

Развој града пратио је и пораст житеља. Године 1846. имао је 1.022, а 1.921. 

3.570 становника. 

После Првог светског рата, захваљујући улагању државног и страног капитала, у 

Краљеву почиње нова фаза развоја са израженом индустријализацијом. Од 1922. године 

гради се железничка радионица која је касније прерасла у фабрику вагона. Фабрика  

 



Swot анализа туристичких потенцијала Рашког округа 

 

 
30 

авиона започета је 1926. а завршена 1928. године када су произведени први авиони у 

сарадњи са француском фирмом "Бреге". Последица овако наглог развоја јесте знатно 

увећање становника, те их је 1931. године било  7.022. 

Развој града и околине заустављен је немачком окупацијом од 1941. до 1944. 

године. Масовно стрељање талаца десило се у октобру 1941. године у Краљеву када је 

за једног погинулог немачког војника стрељано стотину, а за рањеног педесет Срба. 

Разарањем и пљачком уништена су индустријска предузећа и имовина грађана. 

После Другог светског рата Краљево доживљава интензиван привредни, 

културни и урбанистички развој. Окосницу привреде чине Фабрика вагона, индустрија 

ватросталног материјала "Магнохром", Дрвни комбинат "Јасен", фабрика техничких 

гасова "Гоч" и низ пољопривредних, саобраћајних, рударских и занатских предузећа. 

Краљево је данас значајни културни, просветни и туристички центар. 

Основна школа постоји још од краја 18. века. Ратарска школа, прва средња 

школа, отворена је 1882. године. Почетком 20. века отворене су трговачка школа и 

гимназија. Тридесетих година отворене су и средње стручне школе којих ће после 

Другог светског рата бити више и разноврсних. Године 1970. у Краљеву је отворен 

центар за ванредне студије машинства који је затим прерастао у Машински факултет у 

оквиру Универзитета у Крагујевцу.28 

 

4.1.2. Историја Новог Пазара 

 

Поред старога града Раса, средишта старе српске државе Рашке и Немањине 

престолнице, који је у доба Вука Бранковића назван Трговиште, Нови Пазар је постао 

још у доба прве турске најезде кроз ове крајеве. Турци су у оближњем старом железном 

руднику Глухавици (Глуха Вас) још 1396. имали свога кадију и своју царину на 

територији Вука Бранковића, док се суседно старо Трговиште помиње 1451. као трг 

српскога деспота. Турци су под Мехмедом II узели Трговиште од деспота Ђурађа 

(1456), а 1459, када су Турци заузели Деспотовину, у Трговишту се помиње турски 

субаша, затим 1461. и турски кадија. Тада је поред старога Раса или Трговишта већ 

постојао и Нови Пазар, од Турака назван Јени Базар (Ново Трговиште), за разлику од 

старога Раса или Трговишта, које је и даље постојало, од Турака звано Ески Базар 

(Старо Трговиште, Стари Пазар), а чије се развалине сада најчешће зову Пазариште. 

Нови Пазар се први пут помиње 1461, када су Дубровчани и у њему и у 

Трговишту имали своје судије. Неколико година после првога помена, 1467. помињу се 

у Новом Пазару турски кадија и субаша. Оснивач Новог Пазара био је један од 

најславнијих турских војсковођа, енергичан Гази-Иса-бег Исаковић, који се између 

1440. до 1472. често помиње у ратним походима у западне српске земље. Гази-Иса-бег 

подигао је при оснивању Новог Пазара малу џамију, која и сада постоји. Тада је 

подигнута и џамија Муслихедин-ефендије, првога мујезина султана Мухамеда II. 

Турском освајачу Гази-Иса-бегу, који је овде имао једну од најважнијих станица у 

ратним походима на Босну, није одговарао скривен и тесан положај старога града Раса 

или Трговишта, уврх Новопазарског Поља и на саставу планинских река Рашке и 

Себечеве, те је за свој нови град изабрао средишњи и најпространији део плоднога 

поља у котлини реке Рашке. 

За турска продирања по српским земљама Нови Пазар је имао посебну важност. 

Преко њега и подручја старе Рашке Турци су продирали и даље на запад и северозапад, 

а када су, након једнога века, велики турски војни походи у западне српске земље, 

                                                 
28 http://www.kraljevo.org/ 
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падом Босне (1463.), Херцеговине (1482.), Црне Горе (1499.), завршени, Нови Пазар, 

место дотадашње војне важности, је као некада и стари Рас или Трговиште, задобио 

поновно велику важност као трговачко средиште на пролазу и раскршћу важних 

друмова, босанско-македонског, босанско-цариградског и дубровачког пута, 

најважнијих трансбалканских трговинских караванских комуникација старијег турског 

доба. 

Нови Пазар је у 16. веку и све до пред крај 17. века био жива и богата варош, 

највећа и најнапреднија од свих вароши на путу између Дубровника и Ниша. Био је и 

главни трг сточарских производа из целог подручја старе Рашке, и оданде се извозило 

много вуне, коже и воска. У почетку и средином 16. века био је чувен као велики трг 

босанског санџака, са многобројним хришћанским и турским дућанима и 

каравансерајима. Варош је била утврђена, опасана зидовима обима 4,5 миље, а 

насељена Турцима, православним Србима, и многим колонистима Дубровчанима и 

Млечанима. У другој половини 16. века имао је 6.000 кућа, већином турских, са 16 

џамија и великом чаршијом. У вароши је било много мајстора, који су од железа из 

оближњих рудника Глухавице израђивали буздоване и разну железару. Мато Гундулић 

забележио је 1672. године да је то "велики град у краљевству Србије" и да броји 

двадесетак хиљада становника. Почетком 17. века главна трговина је била је у рукама 

Дубровчана, који су овде имали и своју цркву. Поред дубровачких колониста и многих 

Турака, у то време је у Новом Пазару било и доста православних Срба. У раздобљу 16. 

и 17. века митрополит Висарион звао се рашки, новопазарски и старовлашки. У ово 

доба још није био сасвим опустео стари град Рас. 

Врхунац напретка Нови Пазар је достигао у другој половини 17. века. 1661. 

године у њему је било 50 махала, 3.000 једноспратних и двоспратних кућа, у чаршији 

1.100 дућана, у вароши 23 џамије, 7 цркава, 16 школа и много ханова и чесама. По 

једном другом извештају, Нови Пазар је 1689. имао до 12.000 кућа. Тада је био врло 

чувена варош, једно од најважнијих трговачких средишта у унутрашњости Балканског 

полуострва, са многобројним везама са околним земљама. После тако великог напретка 

настало је опадање. Први пут је доживео катастрофу 1689-1690., када су га Срби 

устаници, за време Пиколоминијевог ратног похода, заузели, а затим код повлачења 

уништили и попалили. 

1706. Нови Пазар је једва имао 300 кућа. Марин Кабужић је написао: "ово мјесто 

би некада гласовита варош у Леванту, а сада је ништа; гдје бјеше двадесет тисућа кућа, 

нема више од три стотине ". Али Дубровчани су обнављали трговину у опустошеној 

вароши. Нови Пазар је остао и даље седиште паше.  

Нови Пазар је затим поновно страдао 1731., када је потоп однео 9 мостова и 36 

кућа, а безброј њива и ливада разорио. Убрзо је поновно страдао. У аустријском ратном 

походу кроз османлијску Турску, Срби устаници су 1737. заузели и Нови Пазар, а 

Турке истерали из вароши. Онда су кроз њега прошли Срби, који су се са пећким 

патријархом Арсенијем IV повлачили испред Турака. Како су се Турци тада поновно 

били примакли Новом Пазару, Срби су се повукли к Студеници даље на север. Турска 

војска која се бранила затим се с исто толико жестине и огорчења, и љуто светила. 

Стара дубровачка колонија напустила је место, пошто је варош више пута 

страдала и због турске обести постајала све немирнија, а трговина и каравански 

саобраћај били су све више изложени несигурности због анархије у Турској. 

У анархији, која је све више узимала маха, Нови Пазар се није више могао дићи 

до некадашњег напретка. Пошто је старо Трговиште, вероватно још у 16. веку 

расељено, Нови Пазар се крајем 18. века звао и Трговиште, или као и данас, и само 

Пазар.  
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Онда је крајем 18. века настало за Србе у Новом Пазару најтеже време. 1788. 

новопазарски Турци упали су до манастира Љубостиње и запалили га, а 1790. запалили 

су и манастир Студеницу, и у Нови Пазар довели на заточење новембарчког игумана са 

тројицом јеромонаха, док су други јеромонаси са моштима Св. Првовенчаног Краља 

једва побегли преко Београда у Панчево. У ово време је, на раздобљу 18. и 19. века, у 

тврђави на брегу изнад вароши, столовао новопазарски паша и управљао је старом 

Рашком или Новопазарским санџаком. И поред свих турских зулума Срби су се у 

Новом Пазару ипак држали. 1807. у вароши је било око 12.000 становника, од ових 

Турака свега око 5.000, Јевреја око  100, Рома око 600, а остало су били Срби. 

 

После устанка у Шумадији (1804.), Срби су 1809. заузели и Нови Пазар, 

попалили га па се повукли. Онда се много Пазараца исељивало у Шумадију. Нови 

Пазар се 1822. рачунао као најважнија трговачка варош у Босни после Сарајева. Од 

1838-1839. ту је било седиште и енглеског вицеконзула. 1836. је имао око 7.000 

становника, поред Срба православних и муслимана, нешто Арнаута, Цинцара, Јевреја и 

Рома. 1857. имао је 12.000 становника, са 1.500 муслиманских и 100 православних кућа. 

 

Све до окупације Босне (1878.) Нови Пазар је важио за врата Босне, посредовао 

је у саобраћају између Сарајева, Солуна и Цариграда, водио је трговину са 

Дубровником и Скадром. Онда су прекинуте старе везе с Босном, а трговина Новог 

Пазара, који је још 1873. преко Косовске Митровице добио везу са косовско-

вардарском железничком пругом, окренула се Солуну. У последње турско време је био 

седиште многих бегова, који су држали околна села као своје читлуке, а својом обешћу 

и зулумима чинили варош једном од најанархичнијих ондашње европске Турске. Поред 

њих и Турака ерлија (грађана), у вароши је било и много мухаџира (бегунаца) из 

Никшића и Босне. 

 

Пред ослобођење је у Новом Пазару било свега две старе српске породице, 

Коматине и Кулагићи; остали православни били су у већини досељеници од средине и 

краја 19 века. 1913. имао је 13.433 становника, а после је, због ратних прилика, број 

нешто опао. 1921. године Нови Пазар имао је 2.492 куће са 11.207 становника.Према 

подацима из 1927. године у Новопазарском пољу превлађивали су православци над 

муслиманима. Ту су динарски Срби, јужног наречја, ибарско-ерског антрополошког 

типа. Села су им ибарског типа, са већим џематима, у којима су куће сабијене, те чине 

варијанту старовлашког, разбијеног типа. Становништво је мањим делом 

староседелачко, а у већини су досељеници од Старог Колашина и Црногорских Брда, 

нарочито из Роваца и Бјелопавлића. Међу муслиманима, код којих се одржало много 

више староседеоца него код Срба, има много мухаџира (избеглица) из Босне, 

Херцеговине и Црне Горе. Са одржаним староседеоцима, и снажним народним 

елементом динарских досељеника, у новопазарском пољу најдубље су очуване и 

најживље су се развиле старе традиције. Крајем 1941. године четници су три пута 

нападали Нови Пазар.29
 

 

 

 

 

                                                 
29 М.Малетић (1969.), Нови Пазар и околина, Београд, стр.73 
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4.1.3. Историја Врњачке Бање 

 

Историја коришћења врњачких 

минералних вода сеже у дубоку 

прошлост, у време када су ове 

просторе насељавали келтски 

Скордисци. После Римског освајања 

Балкана у последњим вековима старе 

ере и неколико векова нове ере 

минералне воде су коришћене за пиће 

и купање, о чему сведочи пронађени 

римски извор приликом каптаже 

Врњачке топле минералне воде 1924. 

године и мноштво новчића са 

ликовима римских императора. Врло 

је вероватно да се у средњем веку за 

лековитост врњачких вода знали и 

новонасељени Словени. После 

турског освајања Балкана готово да нема података да су Врњачке минералне воде у 

употреби, изузев у неколико непоузданих легенди које говоре о томе да су крајем своје 

владавине Турци ипак знали за лековитост воде и да су их као такве користили. 

 

По ослобадању од Турака почетком 19. века Књаз Милош је најмио саксонског 

геолога барона Хердера да испита минералне изворе у Србији на годишњем нивоу па је 

тако испитана и Врњачка топла минерална вода. Постоје поуздани подаци да су 

мештани села Врњаца и околине средином 19. века користили топлу минералну воду за 

лечење; за купање и пиће користио ју је и жички владика Јања. Ипак Историја модерне 

бање у Врњцима везује се за 1868. годину, када је крушевачки окружни начелник Павле 

Мутавџић са неколицином добротвора и виђенијих људи из Крушевца, Каравновца 

(Краљева) и Трстеника формирали Основателно фундаторско Друштво кисело-вруће 

воде у Врњцима. Исте године извршена је каптажа два извора топле минералне воде и 

почело се са изградњом бањских објеката, пре свега купатила. Прва сезона наредне 

1869. године потврдила је оправданост оснивања једног таквог удружења и 

перспективу нове бање. После неколико година стагнације због недостатка средстава за 

изградњу лечилишта, а помало и небриге државе, осамдесетих година, када бања у 

Врњцима прелази у државне руке, а нарочито после изградње виле генерала Јована 

Белимарковића, намесника краљу Александру Обреновића, Врњачка Бања почиње да се 

развија у модерно лечилиште. Године 1885. почела је да ради Народна гостионица 

Косте Петровића-Ракице као прави угоститељски објекат. Предузимљиви људи из 

околних градова подижу свој виле и пансионе, уређује се централна бањска зона, а 

средином деведесетих година сачињен је први регулациони план Врњачке Бање. 

 
Број посетилаца је из године у годину растао. Нарочити успон Бања доживљава 

у годинама пред балканске ратове. Врњачка Бања је тада добила велики број модерних 

пансиона, изграђено ново купатило, радио је један биоскоп, а у припреми је била 

изградња другог. Пред саме ратове поред Врњачке Бање прошла је пруга Сталаћ-

Пожега, тако да је бања добила добре саобраћајне везе, са већином већих градова у 

Србији. Стагнација погађа Врњачку Бању у ратовима 1912/18. године. У њој је 1915. 

било је неколико савезничких болница смештених по бањским пансионима и 

 
Слика 14: Врњачка Бања 

Извор: http://www.vrnjackabanja.co.rs 
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одмаралиштима. После Првог светског рата бележи се наги успон чији ће врхунац бити 

достигнут крајем тридесетих година 20. века. Полет није јењавао ни у годинама 

економске кризе: подижу се модерне виле, санаторијуми (Св Ђорђе, Живадиновић.) 

Извршена је велика каптажа топлог минералног извора 1924/25. године, подигнуто је 

модерно купатило, извршена је регулација Врњачке реке, проширују се и уређују 

бањски паркови, разред саобраћајнице, проширује водоводна и канализациона мрежа. 

Према попису из 1933. година у Врњачкој Бањи је било 133 занатских и трговачких 

радњи. Буја и културни живот, организују се кермеси, концерти озбиљне музике, 

гостују реномирана позоришта. Оснива се туристичко друштво "Гоч", а после 

доношења Закона о бањама врши се строга категоризација пансиона и вила, којих је 

према попису из 1935. године било је 257. Те године забележена је посета 28,080 

гостију, што је било далеко више у односу на сва друга туристичка места у Југославији. 

После Другог светског рата промењена је структура гостију: сада држава шаље 

пацијенте на лечење, опао је ниво услуга, велики број ексклузивних бањских објеката 

није више био у функцији. Поновни успон Врњачка Бања доживљава педесетих и 

шездесетих година с повећањем броја посетилаца и градњом нових објеката. Највећу 

посету Бања је имала осамдесетих година - близу 200.000 посетилаца који су остварили 

два милиона ноћења.30 

 

4.1.4. Историја Рашке 

 

На историјској карти област 

Рашка означена је као Дарданија и у 

време римске колонизације Ибарске 

долине главни град био је Municipium 

Dardanorum (Сочаница). Од XII века 

биографи Стефана Немање ово 

подручје називају Ибар, а Византијски 

историчари већ од XII века називају 

Ибар и ширу област Рашке по 

најисточнијем граду немањићке државе, 

а Рашка је била прва немањићка 

(српска) самостална држава.Резултати 

археолошких истраживања на више 

локалитета на територији општине 

Рашка (Добрњац, Небеске столице) 

показују да је ово подручје било настањено још у далекој прошлости. 

 

Рашка је била центар културе и државности српства, а кроз простор где се данас 

простире општина Рашка пролазили су сви значајни трговачки путеви. Сведоци тог 

времена су градови чији се остаци налазе дуж такозваног римског пута и то Звечан, 

Голеч, Брвеник, Маглич, Јанок. У првој српској држави основана је и прва школа на 

Немањином двору, колевка српске писмености и духовности, у којој су образовани 

наши први просветитељи и књижевници Свети Сава и Стефан Првовенчани. 

 

Доласком Турака, седиште трговине, а самим тим и целог краја се измешта 

према Новом Пазару, све до 1833. године када се Ибарска долина својим јужним и 

                                                 
30 http://www.vrnjackabanja.co.rs/ 

 
Слика 15: Рашка 

Извор: http:// www.raska-turizam.rs 
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средњим делом одвојила од Османлијског царства. Тада се јавила потреба да се на 

месту Рашки Ибар, где се налазила и граница, оснује варошица Рашка. 

 

  Рашка као насеље први пут се помиње 1835. године, а варош Рашка проглашена 

је на седници државног совјета Кнежевине Србије 6. септембра 1845. године, на 

предлог политичара и државника Илије Гарашанина. Кнез Александар Карађорђевић, 

својим решењем од 17. септембра 1845. године прогласио je оснивање Рашке. 

 

Први урбанистички план Рашке потиче још из 1844. године, који је урадио 

Никола Алковић, што се сматра једним од најстаријих урбанистичких планова. 

 

Ратови од 1912. до 1918. године нису мимоишли ни Рашку. Развој у послератном 

периоду текао је успорено. У једном периоду, током Првог светског рата, од 31. 

октобра до 15. новембра 1915. године, Рашка је на неки начин била престоница Србије 

јер су у њој одседали краљ и тадашња српска влада. Рашка је ослобођена 27. новембра 

1944. године и тај датум се данас обележава као Дан Општине. Данашња општина 

Рашка, као особена функционално-просторна целина, формирана је 1960. године.31 

 

4.1.5. Историја Тутина 

 

Тутин је до 1831. године 

имао назив Доња Дмитрова (Доња 

Митрова). Назив Тутин, према 

предању, остао је након 

логоровања велике војске 

побуњеника Хусеина, капетана 

Градашчевића, против Турака, која 

је на пространим пољима тутинске 

котлине данима тутњала. Од 

њиховог тутњања (тутањ), месту је 

остао назив Тутин. Тада је град 

Тутин имао 7 кућа од којих је 6 

припадало бошњачкој фамилији 

Хамзагић, а једна српској 

фамилији. До 1912, Тутин је био 

мало насеље са 20 кућа. Двадесетих година XX века (око 1920), насеље се знатно 

развило, било је: јавних зграда, здраствених станица, школа и продавница.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 http://www.raska-turizam.rs/ 
32 Е.Мушовић ( 1985. ) , Тутин и околина, Београд, стр.53 
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4.2.Становништво Рашког округа 

 
Табела 1: Упоредни преглед броја становника Рашког округа у периоду од 1948.-2011. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Извор: Републички завод за статистику,Попис 2011. 

 

Табела 2: Упоредни преглед броја домаћинстава Рашког округа 1948.-2011. године 

Извор: Републички завод за статистику, Попис 2011. 

 

Табела 3: Домаћинства Рашког округа према броју чланова 

Извор: Републички завод за статистику, Попис 2011. 

 

 

 

 

 

 

Година Број становника 

1948. 186.092 

1953. 206.008 

1961. 228.991 

1971. 251.230 

1981. 282.644 

1991. 300.274 

2002. 291.230 

2011. 309.258 

 Број домаћинстава 

Година 
пописа 

1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Рашки 
округ 

36.136 39.570 49.054 60.411 73.791 81.198 85.072 90.515 

Градска 9.868 11.442 16.454 24.169 35.543 40.205 43.188 48.584 

Остала 26.268 28.128 32.600 36.242 38.248 40.993 41.884 41.931 

Укупан број 
домаћинстава 

Број чланова 
у 

домаћинству 

Са 1 
чланом 

2 3 4 5 Са 6 и 
више 
особа 

Просечан 
број 

чланова 

90.515 Број 
домаћинстава 

14.867 19.620 14.960 18.030 11.281 11.757 3,41 
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Табела 4: Становништво Рашког округа према националној припадности, полу и подела 

на градско и сеоско становништво 

Извор: Републички завод за статистику, Попис 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Укупно Мушкарци Жене Градско 
становништво 

Сеоско 
становништво 

Рашки округ 309.258 153.350 155.908 164.543 144.715 

Срби 188.208 92.672 95.536 90.201 98.007 

Албанци 267 137 130 202 65 

Бошњаци 105.488 53.111 52.377 63.860 41.628 

Бугари 61 33 28 33 28 

Буњевци 2 - 2 - 2 

Власи 5 2 3 4 1 

Горанци 334 168 166 323 11 

Југословени 214 111 103 177 37 

Мађари 60 21 39 37 23 

Македонци 289 83 206 208 81 

Муслимани 5255 2575 2680 3.475 1.780 

Немци 19 10 9 9 10 

Роми 174 90 84 76 98 

Румуни 1 - 1 - 1 

Руси 3 2 1 1 2 

Русини - - - - - 

Словаци 2 - 2 1 1 

Словенци 1 1 - 1 - 

Украјинци - - - - - 

Хрвати 5 - 5 2 3 

Црногорци 12 3 9 11 1 

Остали 1 - 1 1 - 

Нису се 
изјаснили 

38 18 20 27 11 

Регионална 
припадност 

3 2 1 3 - 

Непознато 123 57 66 28 95 
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Табела 5: Становништво према вероисповести по општинама и градовима Рашког 

округа 

Извор:Републички завод за статистику, Попис 2011 

 

Табела 6: Радно способно становништво Рашког округа 

Извор: Републички завод за статистику 

 

 

 

 

 

 

 Рашка 

област 

Врњачка 

бања 

Краљево Нови 

Пазар 

Рашка Тутин 

Укупно 309.258 27527 125488 100410 24678 31155 

Х
р

и
ш

ћ
а

н
ск

а
 

Свега 190329 26979 121547 16405 24409 989 

Православна 188112 26685 120240 16051 24204 932 

Католичка 436 61 286 51 31 7 

Протестантска 118 33 82 3 - - 

Остале 

хришћанске 

11 2 5 4 - - 

Исламска 112520 30 532 82710 28 29220 

Јудаистичка - - - - - - 

Источњачке 

вероисповести 

13 3 8 1 1 - 

Остале вероисповести 22 4 17 - 1 - 

Агностици 28 5 20 3 - - 

Атеисти 643 63 487 71 16 6 

Нису се изјаснили 1782 174 1121 360 94 33 

Непознато 3921 269 1756 860 129 907 

Радно 

способно 

становништво 

Радно 

способно 

мушко 

становништво 

(15-64 год.) 

Радно 

способно 

Женско 

становништво 

(15-59 год.) 

Женско 

становништво 

(15-49 год.) 

Природни 

прираштај 

Природни 

прираштај 

на 1.000 

становника 

183.980 94.657 89.323 72.828 1.290 4,4 
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Табела 7: Становништво Рашког округа према старости и полу 

Извор:Републички завод за статистику, Попис 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Старост Укупно Мушкарци Жене 

309.258 153.350 155.908 

0-4 18.963 9.789 9.174 

5-9 20.783 10.821 9.962 

10-14 19.314 9.966 9.348 

15-19 20.197 10.468 9.729 

20-24 21.038 10.708 10.330 

25-29 21.305 10.873 10.432 

30-34 21.443 10.793 10.650 

35-39 21.420 10.669 10.751 

40-44 20.142 10.152 9.990 

45-49 19.368 9.652 9.716 

50-54 20.431 9.999 10.432 

55-59 22.417 10.909 11.508 

60-64 18.227 8.797 9.430 

65-69 12.222 5.592 6.630 

70-74 13.148 5.993 7.155 

75-79 10.353 4.527 5.826 

80-84 6.015 2.627 3.388 

85+ 2.472 1.015 1.457 

Пунолетно становништво 23.8175 11.6537 12.1638 

Просечна старост 38,5 37,6 39,5 
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4.3. Привреда 

 

4.3.1. Привреда Краљева 

 

Економску ситуацију града Краљева данас  карактерише висока стопа 

незапослености (34,15%),  низак животни стандард грађана и висок степен 

сиромаштва.  Разлог за наведено стање можемо пронаћи у следећем: лоше економско 

стање у земљи од периода деведесетих година, технолошка застарелост привреде, 

губитак тржишта локалне производње, а потом и неуспешна приватизација великих 

комплекса Фабрике вагона и Магнохрома, који су некада били носиоци краљевачке 

привреде. 

Подстицај развоју привреде намеће се као један од најважнијих приоритета 

локалног развоја. Сагледавши реалне могућности, проблеме и потребе на основу 

података до којих се дошло на основу анализе социо економских података из профила 

града Краљева, радна група је идентификовала најзначајније привредне гране које су у 

граду Краљеву донекле развијене, али би у будуће могле много боље да се развијају, 

уколико се њихов развој подстакне 

Према расположивим подацима представљеним у профилу града, привреду 

града чини 1299 привредних друштава и 3708 предузетничких радњи, што укупно чини 

5007 активних привредних субјеката. У процесу приватизације до данас је 

приватизовано 25 краљевачких предузећа, од чега је у четири приватизације раскинут 

уговор, пет фирми се налази у процесу реструктуирања, а у процесу стечаја се налазе 

четири. 

Најзначајнија привредна делатност је трговина на велико и мало са 34,20%, 

прерађивачка индустрија са 24,25%, затим саобраћај и складиштење са 9,25%, 

грађевинарство са 7,25%, стручне, научне, иновационе и техничке делатности са 7,10% 

и пољопривреда, шумарство и рибарство са 4,20%. 

Спољно трговинска размена на територији града Краљева у 2013. години је 

износила 163.479.962 USD, од чега је извоз у обиму 69.105.215 милиона USD, а увоз 

94.374.747 USD. Најзначајнија извозна производња је у области производње одеће и 

прибора за одећу, производње котлова и производње пластичних маса и производа од 

пластичних маса. 

На подручју града Краљева налазе се значајне инфраструктурно опремљене 

површине намењене индустрији и привреди, а које се налазе под некадашњим 

индустријским комплексима, такозване ’’brownfield’’ локације. Међутим, град 

Краљево нема довољно одговарајућих локација у свом власништву, као ни одговарајуће 

подстицајене програме које може понудити потенцијалним инвеститорима. Са друге 

стране локална привреда има значајне проблеме када је у питању одржавање постојећег 



Swot анализа туристичких потенцијала Рашког округа 

 

 
41 

нивоа производње и очувању постојећих радних места, због лоше економске ситуације 

у земљи и недостатка  пласмана на инострано тржиште. 

На подручју града Краљева налази се високошколска образовна и научна 

установа – Факултет за машинство и грађевинарство, који треба да се постави као 

мотор развоја машинске и грађевинске индустрије у Краљеву, кроз боље повезивање 

свих актера локалног економског развоја и примене иновација и научних достигнућа у 

циљу унапређења конкурентности производње. 

На основу социо економске анализе представљене у профилу града Краљева 

уочена су три кључна приоритета у овој области: подстицај развоју домаћим и страним 

инвестицијама, подршка развоју предузетништва и локалног привредног сектора и 

подршка развоју привреде засноване на знању, кроз повезивање привреде, науке и 

локалне самоуправе.33 

4.3.1.1. Туризам као привредна грана Краљева 

 

У околини Краљева има много бањских лечилишта:  Врњачка,  Матарушка,  

Богутовачка, Витановачка и Сирчанска бања. Током целе године се одржавају 

туристичко-културне манифестације, Краљевачко културно лето, пасуљијада, разни 

сајмови, концерти, а највећа је и најпознатија манифестација Весели спуст низ Ибар од 

Маглича до Краљева. У непосредној близини Краљева налази се Жича (XIII век), један 

од најзначајнијих и најрепрезентативнијих српских средњовековних манастира.  

Манастир Студеница, који је основао Стефан Немања 1190., још је један од бисера 

српског средњовековног градитељства и један од највећих и најбогатијих 

манастира Српске православне цркве, који се налази на територији Краљева. Од 1986. 

године се налази на листи светске културне баштине и под заштитом је UNESCO-a.34 

 

4.3.2. Привреда Новог Пазара 

 

Друштвена привреда углавном не ради, за разлику од приватног сектора који је 

веома развијен. Током последњих деценија основан је велики број приватних малих и 

средњих предузећа, чији активни број износи 747, по подацима из јануара 2006. Преко 

500 приватних предузећа се бави производњом одеће, обуће и намештаја, а остала 

претежно услужним делатностима и трговином. Значајну улогу имају и транспорт робе  

и путнички саобраћај са преко 2.650 фирми за превоз робе и путника. Нови Пазар је 

тренутно највећи произвођач џинс одеће у Србији.35 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Сви подаци су преузети са званичног сајта града Краљева http://www.kraljevo.org/ 
34 http://www.kraljevo.org/ 
35 http://www.novipazar.rs/ 
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4.3.3. Привреда Врњачке бање 

 

После дугог пута који је Врњачка Бања прешла од свог оснивања, она се данас 

може  сврстати у ред релативно привредно развијених општина. Њена основна 

привредна грана је туризам. Туризам сам по себи одувек изискује паралелно постојање 

и развијеност и других привредних грана, а обзиром на потребе туриста током боравка 

у туристичком месту. 

Тако је туризам темељ целокупне привреде Врњачке Бање, на којем почива 

развој свих осталих привредних грана општине. Ослањањући се пре свега на потребе 

туризма, у Врњачкој Бањи развили су се временоми пољопривреда, индустрија, 

занатство, грађевина, здравство, саобраћај, образовање, култура, наука, информисање, 

трговина, саобраћај и др. 

По подацима из 2005. године, може да се видети да је 13,2 % укупног броја 

активних предузећа, Рашког округа, било активно у Врњачкој Бањи. Те године у 

лечилишту је пословало 281 предузећа, од чега је 248 било у приватној својини, 18 у 

друштвеној својини, док су преостала предузећа била у мешовитој својини. 

Учествовање Врњачке Бање у народном дохотку Рашког округа којем припада, 2009. 

године, је износило 15 %. 

Занимљива је информација да када су у питању привредни раст и развој, највећи 

утицај на корист општине, имала су и имају трговинска и прерађивачка предузећа. Ова 

предузећа запошљавају данас укупно 55,5 %, од броја укупно запослених лица у 

Врњачкој Бањи и располажу са 38 % средстава. Трговинска и прерађивачка предузећа 

заједно остварују 70,5 % од укупног прихода, 78,4 % добити и 98,7 % прихода из 

извоза. У периоду од 2000. године до 2005. године, стопа запослености у Врњачкој 

Бањи забележила је раст, од чак дупло више запослених крајем тог периода него на 

његовом почетку. Сумирано, број запослених по годинама, у Врњачкој Бањи, изгледа 

овако: 

- 2000. година - 4.846 запослених. 

- 2002. година - 7.113 запослених. 

- 2003. година - 7.539 запослених. 

- 2004. година - 8.658 запослених. 

- 2005. година - 8.500 запослених. 

 

Према подацима из 2009. године укупан број запослених у Врњачкој Бањи 

износи 8.568, од чега процентуално, 42,6 % жена. 

Клима за привредни развој Врњачке Бање је повољна, и то је условило 

постојање већег броја успешних фирми, са тенденцијом развоја и раста на њеном 

подручју. Осим већ поменутих требало би издвојити и ХТП "Фонтану", "Интерклиму", 

""Орион дугме", "Артињан", "Металотитан", “Бели бор", "Трмка кабл", "Екотех", 

"Мабосу", "Маг - Ђорђевић", "Јелу Стил" и "Омегу". Осим набројаних, у Бањи активно 

раде и многе друге поуздане фирме, чија је делатност проширена и ван граница 

Врњачке Бање. 

Када су у питању банке, у Врњачкој Бањи, закључно са 2012. годином постоје 

филијале и експозитуре, следећих банака: Банка Интеза, АИК банка, Агро Банка, 

Еуробанк ЕФГ, Комерцијална банка, НЛБ, Војвођанска банка, Чачанска банка, 

Уникредит банка Србије и Сосиете Ђенерале банка. 

С обзиром на то да је Врњачка Бања општина у развоју и са привредним 

потенцијалом, очекује се даљи развој Врњачке Бање на пољу привреде.36 

                                                 
36 http://evrnjackabanja.com/privreda-vrnjacke-banje/ 
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4.3.4. Привреда Рашке 

Општина Рашка 80-тих година прошлог века је било место препознато по 

економско активности у секторима рударства и металској индустрији. Довољно је рећи 

да је број радника у компаније (“Лола-Прогрес”, “Застава ауто делови”, “Ибарски 

рудници” и “Сува руда”), премашивао 2.400 радника. Ради илустрације компанија Лола 

после поништене приватизације биће продата поступком лицитације и има 80 радника, 

док “Застава аутоделови” су у поступку приватизације путем аукције и имају 90 

радника (у току 2007. године ово предузеће је прерадило 246 тона челика и произвело 

1,4 милиона различитих металних делова за домаће и стране компаније као и делове за 

преко 11000 аутомобила марке „Застава”). Предузеће „Сува руда” је продата кроз стечај 

и производња још није покренута.  „Ибарски рудници” данас припадају систему 

подземне експлоатације „ЈП ПЕУ Ресавица” и налазе се на прекретници и потребом за 

већим инвестицијама у производњу као и већина рудника у Србији. У Радним 

јединицама „Јарандо”, „Ушће”, „Сепарација угља и магнетита” и „Стручне службе” је 

запослено укупно 530 радника од чега у производњи 401. 

Треба напоменути да је заначајан број приватизација поништен и да се велики 

број предузећа или продаје или је продат кроз стечај. Такође за одређена предузећа 

податак о броју запослених треба узети сасвим условно јер се са једне стране радници 

само воде као запослени (многа предузећа која су продата кроз стечај годинама нису 

радила, а одређени број чека поновљена приватизација) а са друге стране имајући у 

виду завршене приватизације,  реалан број потребних радника биће вишеструко мањи. 

Према подацима Народне банке Србије на крају 2005. године у општини Рашка 

било је активно 127 предузећа.Ако посматрамо секторе делатности највећи број 

предузећа послује у прерађивачкој индустрији (33,1%) и трговини на велико и мало 

(31%) а затим следи сектор полљопривреде, шумарства и водопривреде као сектор 

вађење руда и камена. У сектору прерађивачке индустрије 9 предузећа се бави 

прерадом дрвета и производњом производа од дрвета, по 6 предузећа послују у 

прехрамбеном и текстилном сектору респективно. Треба поменути  и да се 5 предузећа 

или 11,9% од укупног броја предузећа бави производњом основних метала и 

стандардних металних производa.37 

4.3.5. Привреда Тутина 

Пољопривреда 

 

Од укупне површине општине пољопривредно земљиште заузима 53,5 %. У 

структури пољопривредног земљишта оранице и баште чине 12,1 %, воћњаци 0,8 %, 

ливаде 33,2 % и пашњаци53,9 %.  

 

Заступљеност шума мора се повећавати на рачун лоших пашњака и њива на 

теренима са нагибом преко 30 %, висинама изнад 1.300 m надморске висине, и 

                                                 
37 http://www.raska.gov.rs/ 
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теренима са јаком и средњом ерозијом.Поред шумске вегетације изражена је ливадско-

пашњачка вегетација.  

 

Пољопривредне културе углавном су представљене планинским житима (јечам, 

овас), а од поврћа највише се гаји кромпир, а од воћа јабука и шљива. Са обзиром на 

чињеницу да 87 % од укупних пољопровредних површина чине ливаде и пашњаци, 

развој сточарства треба да буде приоритет у развоју пољопривреде. 

Повртарство - производња повртног биља 

  

Општина Тутин има добре природне услове за узгој кромпира, ипак због слабе 

примене агротехничких мера предвиђени приноси по хектару су на ниском нивоу тј. , 

око 5 тона. Охрабрује чињеница да се повећаћавају укупни приноси, али је сасвим јасно 

да се ради о екстензивном типу производње, на великом броју малих парцела. 

 

Воћарство - Производња јабука и шљива 

 

Воћарство бележи раст у броју родних стабала који су са једне стране последица 

активности међународних донаторских програма. У оквиру овог ФАО-УН програма 

који је имао за циљ унапређење воћарства, дистрибуирано је преко 315.000 садница 

јабука на територији Златиборског и Рашког округа, подржана су удружења и 

спроведена обука за пољопривредне произвођаче као и успостављање веза са 

прерађивачким сектором. 

 

Сточарство 

 

Ако посматрамо структуру обрадивих површина, видећемо да је 87,1 % у 

функцији сточарске производње, што представља један од предуслова за даљи развој 

сточарства. Ипак непостојање адекватних прерађивачких капацитета, уситњеност 

поседа и нефункционално задругарство су утицали на пад сточног фонда у протеклој 

деценији. 

 

Знаци опоравка назиру се у последњем периоду када расте број грла крупне 

стоке који је, са једне стране, последица подизања нових прерађивачких капацитета из 

области прераде млека и меса, а са друге саветодавне, финансијске подршке 

међународних донаторских програма. 

 

Због уситњености поседа која, поред осталих разлога, утиче на ниску 

акумулативност сточарске производње, највише сточног фонда гаји се на фармама које 

броје испод 50 грла оваца. Евидентан је пораст комада живине у посматраном периоду, 

која се организовано гаји на 3 фарме претежно због прераде меса.38 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Е.Мушовић ( 1985. ) , Тутин и околина, Београд, стр. 78 
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5. Туризам као развојна шанса Рашког округа 
 

 

У последњим деценијама XX века, као и напочетку XXI века, туризам се 

издвојио као фактор развоја глобалних размера. Многе земље, регије и места у њему су 

нашле оквир у циљ свог привредног деловања. Досадашњи развој туристичког сектора 

није био праћен и усмераван одговарајућом политиком, што је довело до бројних 

пропуста и негативних последичних ефеката. Туризам Србије треба доминантно да 

буде извозно оријентисан, за шта је неопходно иновирати и савремено структурирати 

туристички производ сагласно савременим тржишним захтевима и стандардима. 

 

Рашки округ, на туристичкој мапи Србије, представља значајну и интересантну 

туристичку дестинацију по свом географском положају, са изузетним природним 

лепотама, културно-историјскум вредностима, погодним климатским условима, рекама, 

језерима и термалним водама. Речни, планински и бањски потенцијали представљају 

најзначајније ресурсе којима овај округ располаже. Природно очување свих ресурса и 

развој туризма представљају значајан развојни потенцијал Рашког округа. 

 

Носиоци туризма у Србији су: Београд, Златиборски и Рашки округ. Ова три 

округа учествују са преко 50 % укупног броја долазака и ноћења туриста. Осим тога ова 

три региона имају и највећу концентрацију туриста, 70 на 100 становника. Највећу 

концентрацију броја туриста на 100 становника има Рашки округ, 75 на 100 

становника.39 

 

 Како смо већ могли да видимо, туризам је веома развијена привредна грана 

Рашког округа. У прилог тога говоре и следећи подаци, који нам показују туристички 

промет Србије и Рашког округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 (Влада Републике Србије, Стратегија регионалног развоја Републике Србије 2007-2012, Министарство економије и 

регионалног развоја, Београд ( 2007), стр. 68 
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Табела 8:Туристички промет у Србији и Рашком округу 

Извор:Републички завод за статистику, Општине у Србији, разне године 

 

 

 

 

 

 Доласци туриста Ноћење туриста Просечан бр. 

ноћења туриста 

свега домаћи страни свега домаћи страни домаћи страни 

2000. Србија  2.169.225 2.003.549 165.676 7.696.290 7.265.197 431.093 3,6 2,6 

Рашки 

округ 

198.794 190.972 7.822 1.126.000 1.097.485 291.115 5,7 3,7 

2001. Србија 2.191.128. 1.886.603 242.525 7.195.272 6.602.672 592.600 3,5 2,4 

Рашки 

округ 

219.594 210.807 8.742 1.109.493 1.078.251 31.242 5,1 3,6 

2002. Србија 2.209.675 1.897.612 312.063 7.206.734 6.468.473 738.261 3,4 2,4 

Рашки 

округ 

262.281 249.630 12.651 1.251.715 1.204.594 47.121 4,8 3,7 

2003. Србија 1.997.947 1.658.664 339.238 6.684.592 5.892.890 791.702 3,6 2,3 

Рашки 

округ 

218.251 204.503 13.748 1.088.413 1.045.514 42.899 5,1 3,1 

2004. Србија 1.971.683 1.579.857 391.826 6.642.623 5.791.564 851.059 3,7 2,2 

Рашки 

округ 

217.891 204.337 13.544 1.080.985 1.038.439 42.546 5,1 3,1 

2005. Србија 1.988.469 1.535.790 452.679 6.499.352 5.507.604 991.748 3,6 2,2 

Рашки 

округ 

211.655 190.170 13.465 1.013.666 966.620 47.046 4,9 3,5 

2006. Србија 2.066.488 1.537.646 468.842 6.592.622 5.577.310 1.015.312 3,6 2,2 

Рашки 

округ 

218.251 204.503 13.748 1.088.413 1.045.514 42.899 5,1 3,1 

2007. Србија 2.306.558 1.610.513 696.045 7.328.692 5.853.017 1.475.675 3,6 2,1 

Рашки 

округ 

291.363 265.074 26.289 1.281.108 1.188.326 92.782 4,5 3,5 

2008. Србија 2.226.166 1.619.672 646.494 7.344.106 6.935.219 1.398.887 3,7 2,2 

Рашки 

округ 

266.655 241.904 24.751 1.274.647 1.181.978 92.669 4,9 3,7 

2009. Србија 2.018.466 1.373.444 645.022 6.761.715 5.292.613 1.469.102 3,9 2,3 

Рашки 

округ 

260.286 236.043 24.243 1.213.925 1.131.592 82.333 4,8 3,4 
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На основу приказаних података у табели, јасно се може уочити да је Рашки 

округ значајан чинилац туризма Србије. Најмање учешће туристичког промета Рашког 

округа у укупном туристичком промету на нивоу Србије, у посматраном периоду, било 

је 2000. године и износило је 9,2 %, док је највеће учешће остварено 2007. године и 

износило је 12,6 %. Просечно учешће Рашког округа у туристичком промету Србије 

износи 11 %. Како се може уочити на основу приказаних података, учешће Рашког 

округа у броју ноћења туриста на нивоу Србије иѕноси 17 %. Такође приказани подаци 

нам јасно показују да је просечан број ноћења туриста већи у Рашком округу него што 

је то на нивоу Србије, како за домаће тако и за стране туристе. 

 

Поред бројних предности туризам Рашког округа оптерећују бројни проблеми. 

Присутно је непостојање дугорочних визија на свим нивоима са потенцијалним 

улагањима у туризам. Овакав развој туризма проузрокује неконтролисано, 

нефункционално и економски неоправдано коришћење постојећих ресурса. Такође 

постојећи смештајни капацитети су недовољни и адекватни, већина туристичких 

предузећа је презадужена уз ниску акумулативност, а као додатно оптерећење присутан 

је незавршен процес приватизације. 

 

Треба бити свестан чињенице да је претходни период развоја туризма Рашког 

округа протекао без значајнијих улагања у капацитете и инфраструкуру, као и да је 

целокупна туристичка привреда Србије била занемарена на туристичкој мапи. 

 

Постоје значајне осцилације и смањење броја туриста, како на нивоу Србије, 

тако и на нивоу Рашког округа. Постоји више разлога оваквих тенденција, а сигурно је 

да су најзначајнији пад стандарда становништва Србије али и све конкурентније 

дестинације попут Грчке, Шпаније, Туниса, Египта, Турске. “Најбољи доказ оваквог 

стања јесте чињеница да је Србија тек 2007. године остварила већи приход од туризма 

остварен 1990. године. Пуних седамнаест година српском туризму требало је да 

приходујје више од 414 милиона динара.“ 40  

 

Туристичка понуда Србије полако се враћа на међународно тржиште. Садашњи 

тренутак светске туристичке тражње заснива се на проналажењу нових, аутентичних 

дестинација којих до сада није било на светској туристичкој мапи. Развојна шанса 

туризма Рашког округа мора се заснивати на туристичким специфичностима овог 

подручја. Будући развој туризма Рашког округа мора се заснивати на развоју 

планинског, ловног, сеоског, религиозног али и бањског туризма, који на подручју 

округа има најдужу традицију. 

 

Планински туризам представља веома развијен сегмент туризма Рашког округа. 

Гледано на дуги рок, претња планинском туризму, зимској сезони, је глобално 

загревање и као последица тога мање снега као главног мотива одласка на одмор. 

Међутим, овај сегмент туризма представља једну од најконкурентнијих тржишних 

бранши Рашког округа. Најзачајнија планина у развоју овог сегмента туризма је 

Копаоник. Мноштво жичара постоји на овој планини, али у наредном периоду 

неопходно је употпунити туристичку понуду  како би се туристичка сезона проширила 

и на месеце без снега. 

 

 

                                                 
40Милетић Д, Петровић-Ранђеловић М, Пашић В., Туристичка стварност Србије, стр. 115 
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Такође, понуду планинског туризма употпуњује и планина Гоч, са жичарама за 

скијање на страни која припада Краљеву и на страни која припада Врњачкој бањи. 

 

 Територија Рашког округа располаже са неколико хиљада хектара ловишта, што 

представља изванредан предуслов динамичног развоја ловног туризма. Значајна 

предност развоја ловног туризма у округу јесу изванредни ловни потенцијали, 

климатски, педолошки и хидролошки услови који погодују узгоју ситне и крупне 

дивљачи. Наравно неопходна је уска специјализација туристичких организација које 

морају поштовати стандарде који важе у области ловног туризма у ЕУ. 

 

 Пример ловног туризма у Србији, је село Дорослово код Сомбора, где је 

италијански држављанина закупио хектаре земљишта, откупио неколико сеоских кућа 

које је сачувао у њиховом изворном изгледу. Мноштво ловаца из иностранства долази у 

ово село на одмор и како би се бавило ловом. Сигурно је да и Рашки округ може у 

наредном периоду направити примамљиву понуду ловног туризма, имајући у виду 

квалитетну ресурсну базу коју поседује. 

 

 На територији Рашког округа налазе се многа културна добра од изузетног 

значаја: стари Рас са Сопоћанима (светска културна баштина), манастири Студеница, 

Жича, Градац, Ђурђеви ступови и Петрова црква који представља најстарији споменик 

црквене архитектуре на простору Србије и првобитно је седиште рашке епископије. 

Поменута културна добра представљају изузетну ресурсну основу за бављење 

религиозним туризмом у наредном периоду. 

 

 Туризам Рашког округа спреман је да одговори и захтевима савремених 

трендова у туризму, који се огледају у захтеву за изворним или минимално измењеном 

животном средином. Шанса туристичког развоја округа јесте у ненарушеним 

амбијенталним целинама руралних простора. Развојем руралног туризма далеко је више 

могуће валоризовати сеоска подручја, нетакнуту природу и традиционалне 

манифестације Рашког округа. Рурални туризам представља један од одновних 

туристичких потенцијала овог поднебља као и могућност да се путем развоја ове врсте 

туризма заузме значајна позиција на светској карти руралног туризма. Значајан део 

профита, на светском нивоу, остварује се у руралном туризму. Унапређењем овог 

сегмента туризма, Рашки округ може да оствари значајне приходе. 

 

 Најатрактивнији део туристичке понуде Рашког округа јесу бање и климатска 

места. На овом подручју бањски туризам датира још од доба Римљана, има јако дугу 

традицију и одувек је представљао омиљено место за одмор. На подручју Рашког 

округа има 6 бања: Врњачка бања, Матарушка Бања, Богутовачка Бања, Јошаничка 

Бања, Рајчиновића Бања и Новопазарска Бања. 

 

 Мноштво је извора топлих и минералних вода у бањама Рашког округа, богате 

су минералним гасом и лековитим биљем, што представља значајан потенцијал лечења 

великог броја болести. Углавном, бање се налазе у подножју планина, окружене 

шумама, имају благу климу и представљају еколошки здраве средине. Постоји значајна 

изграђена инфраструктура у бањама и може се рећи да су релативно добро 

припремљене за конгресни и спортски туризам. У близини неких бања налазе се 

културно-историјски споменици што још више обогаћује туристичку понуду. 
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 Наредни период у развоју бањског туризма на територији Рашког округа, мора 

се заснивати на модернизацији туристичке понуде бање. Иако постоји солидна 

ресурсна основа, вишедеценијско дезинвестирање оставило је негативан печат на 

туристичку понуду бања. Како би Рашки округ у наредном периоду остварио далеко 

већи девизни прилив по основу туризма, неопходно је повећање броја страних туриста. 

То свакако захтева, осим природног, културног и историјског наслеђа, доступност, 

инфраструктурну опремљеност, разноврсност спортско-рекреативних садржаја као и 

савремени концепт туристичких организација. 

 

Лидери у промоцији туризма Рашког округа морају бити туристичке 

организације. Тренутно стање већине туристичких организација је такво да имају 

нефункционалне просторије и неадекватну технолошку опремљеност. Значајан 

проблем је недостајућа адекватна стручност запослених као и вишак радне снаге. У 

наредном периоду неопходна је обука запослених, нарочито када је реч о познавању 

страних језика и рада на рачунарима, а када је реч о запошљавању нових радника, оно 

мора бити повезано са одговарајућим нивоом стручног образовања. 

 

Значајан сегмент унапређења туристичких организација у будућности јесте боља 

сарадња између њих самих, нарочито када је реч о повезивању организовања значајних 

манифестација на нивоу Рашког округа. Једно од добрих решења било би формирање 

регионалне туристичке организације Рашког округа, која би објединила рад свих 

туристичких организација на овом подручју. 

 

Назавршен процес приватизације, као и примери лоше спроведеног досадашњег 

процеса приватизације у туризму Рашког округа, представљају како ограничење тако и 

подстицај развоја. Ограничење уколико се процес не доведе на прави начин до краја, а 

подстицај у смислу обезбеђења неопходног подстрека за инвестирање. Атракције 

округа које спадају под надлежност општинских или државних органа, морају се 

озбиљније размотрити, нарочито оне које имају потенцијала да постану конкурентна 

предност Рашког округа. 

 

Огромни потенцијали за разноврсну туристичку понуду је оно што краси 

туризам Рашког округа. Основни циљеви и политика туристичког развоја Рашког 

округа, треба да буде конципирана у складу са Стратегијом развоја туризма Републике 

Србије. Треба нагласити да на нивоу Рашког округа не постоји, за сада, дефинисана 

стратегија развоја туризма. 

 

Основна четири стратешка правца развоја туризма Рашког округа у наредном 

периоду су: 

 Развој међународног туризма, који последично треба да подстакне 

привредни раст, запошљавање и животни стандард 

 Стварање преко туризма, позитивне међународне слике 

 Одрживи развој туризма, који треба да обезбеди дугорочну заштиту 

природних и културних ресурса 

 Увођење међународних стандарда квалитета, које туристички производи 

Рашког округа морају испуњавати 

 

Туризам као привредну грану, немогуће је развијати самостално, без осталих 

области које директно утичу на развој туризма. Будући развој туризма на нивоу рашког 

округа захтева и развој појединачнх области како би деловале подстицајно на 
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унапређење туризма, а односи се на развој инфраструктуре и саобраћајница, људских 

ресурса као и развој туристичког производа у ужем смислу. 

 

Како би се туризам развијао плански, а не стихијски, неопходна је израда 

стратегије развоја туризма, ако не на нивоу Рашког округа, онда на нивоу појединачних 

значајнијих дестинација. За сада, једино туристички центар Копаоник има израђен 

Мастер план. Развој туристичких потенцијала Рашког округа, како нових тако и 

постојећих туристичких производа, захтева обликовану визију и стратегију развоја. 
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6. Културно-историјске вредности 

6.1. Манастири Рашког округа 

6.1.1. Манастир Жича 

 

За разлику од већине 

наших манастира који су грађени 

у тешко приступачним 

пределима, Жича се налази се у 

плодној равници, на само 6 km Од 

Краљева према Матарушкој 

Бањи. Задужбина је краља 

Стефана Првовенчаног (1195 - 

1223) и једна је од највећих 

Светиња српског народа. Градња 

Главне манастирске цркве Св. 

Вазнесења Започета је око 1206. 

године, а завршена пре 1217.г., 

када је њен ктитор добио 

краљевску круну из Рима. Црква Вазнесења припада такозваној Рашкој школи у чијем 

је развитку означила сазревање новог правца. Црква има облик једнобрадне грађевине 

са кубетом. На источној страни је пространа апсида, а на северној и јужној су певнице. 

Бочне капеле биле су намењене као гробне цркве оснивачима, ктиторима Стефану 

Првовенчаном и светом Сави. Идеја о њиховом почивању на овим местима није се 

остварила. Стефан Првовенчани је прво почивао у Студеници, а тек касније је пренет у 

Жичу, али изгледа није положен у капелу, док је свети Сава умро  у Трнову у Бугарској, 

а његове мошти краљ Владислав је пренео у своју задужбину у Милешеву. 

Дух византијске архитектуре највише се осећа у плану грађевине и карактеру 

њеног унутрашњег простора. По угледу на архитектуру цркава на Атосу, спољна 

обрада цркве је омалтерисана и обојена у црвено, док се на касније призиданој кули 

испољио карактер приморске архитектуре и то у облицима њених лукова и сводова и 

изгледу двојних прозора. Због зрелости своје концепције Жича је утицала на све 

позније споменике рашког градитељства. Манастир је страдао крајем 13. века од стране 

Кумана, али је обновљен почетком 14. века у време архиепископа Данила II. 

Фреске су доста оштећене и уништене. Сачуване фреске у бочним певницама 

насликане су око 1220. године, док се у звонику могу видети фреске настале око 1230. 

године. Због оштећености, само се преко фрагмената наслућују високе особености 

уметности овог доба, свечани и мирни ритам композиција, тачне пропорције, 

одмереност покрета, рафинирани колорит. Млађе фреске настале су између 1300-1316. 

године и налазе се у поткуполном простору, олтару, доњој зони и на западном зиду. 

После стицања црквене независности 1219. године била је седиште самосталне 

српске архиепископије. Свети Сава је ту устоличавао своје епископе и крунисао брата 

Стефана за краља. На северном зиду у манастирској повељи, забележена је обавеза да 

се свечани обреди устоличења увек обављају у жичком храму, па је тако у њему 

крунисано седам српских краљева.41 

 

                                                 
41 С.Милеуснић ( 1995. ), Средњовековни манастири Србије, Нови Сад, стр 68 

 
Слика 17: Манастир Жича 

Извор: http:// http://akademskikrug.rs/srpske-cveti 
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6.1.2. Манастир Сопоћани 

 

Манастир Сопоћани, дом Свете Тројице, је подигао краљ Стефан Урош I (1243-

1276) недалеко од извора реке Рашке. Манастир је добио име по сопоту, односно хуку 

који река прави на извору што је изазвало велику буку за појмове давних времена. 

Манастир се налази на 17 km западно од Новог Пазара. На овом месту, изворишту 

српске средњовековне државе Немањића, трећи син краља Стефана Првовенчаног је 

иза себе оставио задужбину која својом величином и лепотом надмашује све 

дотадашње српске цркве. 

 Фреске манастира Сопоћани су право ремек-дело уметности, што је много 

година касније Сопоћанима донело светску славу. На светској изложби средњовековне 

уметности у Паризу 1961. године фреске Сопоћана проглашене су за највеће уметничко 

достигнуће 13. века, а приказ лика светог Филипа, неки француски историчари 

уметности називају сопоћанском Мона Лизом. Данас је један од најзначајнијих српских 

културних споменика, који је 1979. године увршћен на УНЕСКО-ву листу светске 

баштине у склопу споменика средњег века обједињених под заштићеном 

целином Стари Рас и Сопоћани. 

Данас је тешко прецизирати када су Сопоћани подигнути. Највероватнија је 

претпоставка да је манастир подигнут у другој половини владавине краља Стефана 

Уроша I, највероватније око 1260. године. До оваквог закључка се дошло заобилазним 

путем, с обзиром да је сасвим поуздан закључак да је живопис манастира настао 

шездесетих година 13. века. Током периода османлијске власти, у 17. веку, манастир је 

значајно страдао, а обновљен је у првим деценијама 20. века. 

Након обнове Сопоћани су једно време били женски манастир. После доласка 

десет монаха и искушеника из манастира Црна Река 1996. године манастир поново 

постаје општежитељни, као што је и био у средњем веку. Данас манастир броји 

тридесет монаха и искушеника.42 

 

 
 

Слика 18: Манастир Сопоћани 

Извор: http://www.novipazar.com 

 

                                                 
42 С. Милеуснић ( 1995.), Средњовековни манастири Србије, Нови Сад, стр. 74 

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYiZ2RvpXMAhXJ6xoKHW6sDCoQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.novipazar.com%2Fturizam%2Fmanastir-sopocani%2F&bvm=bv.119745492,d.bGs&psig=AFQjCNEQ7UxKMh3MQQuoil_gLlFkDHvFEw&ust=1460976023528289
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6.1.3. Манастир Студеница  

 

Манастир Студеница је право ремек дело српске средњовековне архитектуре, 

духовни и уметнички центар, подигнут је на десној обали истоимене реке као 

задужбина великог жупана Стефана Немање, утемељивача независне српске државе. 

Манастир Студеница је после Хиландара, један од најзначајнијих споменика 

византијске и српске уметности који је вековима служио као узор многим владарима за 

подизање маузолеја. 

 

 
 

Слика 19: Манастир Студеница 

Извор: http:// opusteno.rs 

 

Студеница као најзначајнији манастирски комплекс средњовековне Србије и 

данас представља велики уметнички и духовни центар српског народа. Од XII века, 

када је основана, ова монашка заједница ни у једном тренутку није прекидала свој 

вишевековни живот, чији се културни слојеви препознају у низу градитељских и 

сликарских остварења. Задужбина и гробница родоначелника династије Немањића 

служила је као узор многим владарима ове лозе, не само као подстицај за подизањем 

маузолеја који би наликовали Богородичиној цркви, већ и као место где би могли дати 

свој лични допринос. Тако је, након изградње манастирских бедема и католикона, ту 

временом настајао низ објеката који је требало да задовољи потребе студеничког 

братства: трпезарија, Радосављева припрата, цркве Св. Николе и Св. Јована, Краљева 

црква, конаци, итд. Упоредо са неимарима, радили су у Студеници и бројни сликари, од 

оних који су ремек-делима византијског живописа XIII века обележили пут српског 

средњовековног сликарства, преко дворске радионице краља Милутина и водећих 

уметника обновљене Пећке патријаршије, до зографа XIX века. У ризници се чувају 

неки од капиталних примерака српске примењене уметности. Уписан у Листу Светске 

културне и природне баштине 1986, манастир Студеница је споменик културе на којем 

се непрекидно изводе заштитни радови.43 

                                                 
43 С.Милеуснић ( 1995. ), Средњовековни манастири Србије, Нови Сад, стр. 87 

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbuPOky5XMAhVB1xoKHZThALgQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fopusteno.rs%2Fregioni-f43%2Fmanastir-studenica-t14755.html&bvm=bv.119745492,d.bGs&psig=AFQjCNEbduLm41jBHGq8ACN0-FOWfmaPyA&ust=1460979527484892
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6.1.4. Манастир Градац 

 

Манастир Градац лежи на уздигнутој заравни изнад Градачке реке, на ободу 

шумовитих падина Голије. Удаљен је 21 km северозападно од Рашке и 12,5 km западно 

од Брвеника и Ибарског пута. Тачна година градње манастира није позната. Сматра се 

да је завршен у последњој четвртини 13. века. Задужбина је Јелене Анжујске. Грађен је 

у стилу Рашке школе. 

 

Манастир је за време турске владавине углавном био без монаха а затим и без 

кровног покривача на цркви који је однет. Године 1910. је постављен заштитни кров на 

манастирску цркву, током 1963-1975. извршена је потпуна реконструкција главне 

цркве, унутрашњост храма је била у великој мери сачувана. Од 1982. је почела 

изградња конака и манастир је поново оживео, тадашњи игуман био је Јулијан 

Кнежевић (1918.-2001.). Манастир је женски, садашња игуманија је Ефимија. 

 

 
Слика 20: Манастир Градац 

Извор: https://commons.wikimedia.org 

 

За саобраћајни положај манастира од првенственог значаја је Ибарска 

магистрала, односно пут Београд-Краљево-Рашка-Косовска Митровица-Приштина-

Скопље, од кога се код Брвеника одваја асфалтни пут и води уз долину 

реке Брвенице до села и манастира Градац, у дужини од око 12,5 km. Ибарска 

магистрала је веома значајна за овај део Србије. Она повезује северне, економски 

развијеније, делове Србије са југом. Од међународног аеродрома у Сурчину манастир је 

удаљен око 260 km, а од аеродрома у Нишу око 160 km. 

 

Манастир Градац се налази у голијској туристичкој регији, а у близини је 

туристичког центра Копаоник (од Сувог Рудишта удаљен је око 50 km). Он представља 

комплементарну туристичку вредност планине Голије, а уједно представља и допуну 

туристичке понуде Копаоника. Близина Копаоника је значајна због тога што он у 

туристичкој сезони представља значајно исходиште излетника. Значајна је и 

близина Јошаничке Бање у односу на коју манастир Градац представља 
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комплементарну туристичку вредност. Јошаничка Бања је удаљена од манастира око 30 

km. За туристички положај манастира Градац од значаја је и његова припадност 

ибарској културно-туристичкој зони, у којој се осим њега налазе 

и манастири: Жича, Студеница, Стара Павлица, Нова Павлица и Бањска. Ту су још 

и тврђаве: Маглич, Брвеник и Звечан. На ову зону се наставља културно-туристичка 

зона долине Рашке. У њој су манастири: Сопоћани, Ђурђеви ступови и Петрова 

црква, стари град Рас, споменици Новог Пазара итд. То све, свакако, доприноси 

повољности туристичког положаја манастира Градац, поготову што су ови значајни 

средњовековни манастири и споменици груписани на релативно малом простору.44 

 

6.1.5.Манастир Ђурђеви Ступови 

 

На врху усамљеног брда, близу српске средњовековне престонице Раса 

данашњег Новог Пазара, 1171. године задужбину је подигао Стефан Немања, а цркву је 

посветио светом Ђорђу. Необично место одабрано за градњу српске цркве заправо је 

завет који је Стефан Немања дао светом Ђорђу. 

 

Манастир Ђурђеви Ступови један је од најстаријих манастира, који је кроз 

векове био ослонац српског народа. Особеност архитектуре овог манастира биле су две 

високе куле са леве и десне стране цркве, па је управо по тим кулама-стлпама, како се 

некада говорило, манастир и добио назив Ђурђеви Ступови. 

 

 
Слика 21: Манастир Ђурђеви Ступови 

Извор: http:// www.panoramio.com 

 

Црква је саграђена као монументална једнобродна грађевина са правоугаоним 

наосом, над којим се уздиже елипсаста купола са унутрашњим облицима романске 

                                                 
44 Т. Поповић (2010.) , Манастири и цркве у Србији , Београд, стр. 103 

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtkL6BipjMAhWHrxoKHTQEA34QjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.panoramio.com%2Fphoto%2F76846221&bvm=bv.119745492,d.bGs&psig=AFQjCNFY6-KvQPYmDVFBkByy0WVmVIVlZA&ust=1461065140966587
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архитектуре, јединственим и непоновљивим у српској архитектури, са два бочна улаза 

и троделним олтарским простором. Две бочне симетричне куле, високе око 20 метара 

имале су функцију звоника. У манастир се улазило кроз приземље једне куле, која је 

касније у време другог ктитора краља Драгутина, претворена у цркву-капелу. За време 

краља Драгутина који је владао од 1276. до 1282. године саграђена је и нова трпезарија 

са кухињом. Колико је краљ Драгутин био поштовалац овог манастира говори податак 

да је тражио да после смрти буде сахрањен у гробници Ђурђевих Ступова. 

 

 Црква је тешко страдала 1689. године када су пред налетом Турака монаси 

напустили манастир, а затим у Првом и другом светском рату, када је потпуно 

опустела. Конзервација је трајала између 1972. и 1977. године а недавно је започела 

њена обнова.45 

 

6.1.6.Манастир Црна Река 

 
Недалеко од Рибарића и данас је активно монашко средиште чији особити углед 

осигурава ћивот са моштима пустиножитеља Петра Коришког. Манастир је изграђен уз 

литицу са пространом пећином, тако да је међуспратним конструкцијама издељен на 

четири етаже. Дрвеним мостом преко Црне реке стиже се на други спрат, на којем 

постоје две келије, ходник и балкон. Одатле се, с једне стране, силази на први спрат, на 

којем је једна мања келија са ходником и балконом, а са друге камено степениште води 

на трећи спрат, где је смештена црква. На четвртој етажи је пространа трпезарија са 

кухињом. Црква Светог арханђела Михаила је мала, једнобродна грађевина, јаким 

пиластрима јасно раздвојеног олтарског простора са полукружном апсидом, засведена 

полуобличастим сводом. 

 

 
Слика 22: Манастир Црна Река 

Извор: http:// manastiriusrbiji.com 

 

Црна река је била дуго времена напуштена. Тек 1979. године, јеромонах 

Артемије, потоњи епископ рашко-призренски, настанио се у пустом манастиру и око 

себе убрзо окупио младо братство. После свог избора за епископа владика Артемије је 

                                                 
45 С.Милеуснић ( 1995. ), Средњовековни манастири Србије, Нови Сад, стр. 95 
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уз помоћ црноречких монаха постепено обновио и остале мушке манастире Рашко-

призренске епархије. Манастирско братство је у време игумана Николаја бројало до 28 

чланова.  

 

Од јуна 2010. године игуман манастира је архимандрит Јован (Јеленков). 

Почетком 2012. године братија броји тринаесторицу монаха. Занимљиво је да се 

на Аранђеловдан 1960. године родио, наговештавајући самим даном рођења 

архангелску ватреност у служби и љубави према Богу, новомученик Харитон 

Црноречки који је био монах манастира одређено време. 

 

Фреске Црноречког манастира плене богатим колоритом и изузетном 

уметничком вредношћу, сведочећи о континуитету српског зидног сликарства и 

његовом квалитету и богатству и у доба турске владавине. Настале су на самом крају 

XVI века, највероватније 1599/1600. године. 

 

Архитектонска целина Црноречког манастира претставља дело изузетних 

градитељских и креативних способности. Креативни приступ је испољен у коришћењу 

природног простора пећине и њене архитектонске доградње, тако да је створена једна 

од најлепших српских пећинских цркава. Прислоњен уз леву обалу-клисуру понорнице, 

од десне одвојен дрвеним мостом, манастир је својом неприступачношћу вековима 

одолевао нападима непријатеља. Предпоставља се да је мост некада био покретан, тако 

да је у случају опасности манастиру било скоро немогуће прићи. 

 

Манастир има четири нивоа, а мост води на други до улазних врата. Од њих се 

спуштају степенице које воде до просторије на првом нивоу. Она је некада служила за 

смештај болесника који су долазили на исцелење Светом Петру, па се зато и називала 

болницом или „лудницом“. У једном углу те просторије постоји ниша у коју је узидан 

земљани лонац, тренутно разбијен. Некада је вероватно служио за скривницу. 

 

 

Светиње манaстира 

 

Највећа светиња манастира су мошти Светог Петра Коришког–познатог српског 

подвижника из XIII века, који се подвизавао у једној пећини недалеко од села Кориша, 

у Призренском подгору. Од моштију Светог Петра, од својих душевних и телесних 

болести, исцељења добијају сви који им са вером и љубављу приступају.  

У пећини у којој је смештена црква постоји камено удубљење у коме се кап по 

кап скупља света вода. Вода је целебна, и како верници кажу, нарочито помаже код 

болести очију. Народ је назива „водом Светог Архангела Михаила“ 46 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 http://manastircrnareka.nr.rs/ 
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6.2.Средњовековни градови Рашког округа 

6.2.1. Средњовековни град Рас 

 

Средњовековни град Рас налази се 11 km западно од Новог Пазара, крај ушћа 

Себечевске реке у Рашку на брду званом Градина. Бедеми утврђења имају неправилну 

издужену основу, дужине 180 m и ширине 20-60 m. Зидани су од ломљеног камена и 

кречног малтера, дебљине од 1,60 до 2,10 m и висине до 7 m (на приступачним 

деловима). Бедеми су имали шетну стазу са зупцима. Главна кула, полукружне 

основе,била је на југу на најприступачнијем делу утврђења. Главна градска капија је 

постављена у оквиру западног бедема и брањена са две куле неједнаких димензија. По 

налазима византијског новца град је могао настати у време владавине Јована II 

Комнина (1118.-1143.). У првој половини XII века постао је главно упориште српске 

државе и од тада настаје потреба за изградњом нових објеката као и за ојачањем 

утврђења. Зазидана је западна капија и отворена нова поред главне куле. Све куле су 

ојачане. У северном делу града изграђене су две нове простране грађевине, 

највероватније као резиденцијални блок. Уз ове просторије била је дозидана 

полукружна кула. У овом делу града дозидана је још једна грађевина квадратне основе  

(5,60 x 5,80 m) са укупаним подрумским простором. Остали објекти су грађени од 

дрвета, најчешће правоугаоних основа. После систематских археолошких ископавања 

извршена је конзервација целог утврђења.47 

 

 
Слика 23: Средњовековни град Рас 

Извор: http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/ 

 

 

 

 

 

                                                 
47 М.Малетић (1969.), Нови Пазар и околина, Београд, стр. 66 
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6.2.2. Средњовековни град Јелеч 

 

Јелеч је тврђава која се налази 12 km јужно од Новог Пазара на једном од 

узвишења планине Рогозне. Недалеко од Јелечa је 1282. године повредио ногу Краљ 

Драгутин (краљ Србије 1276.-1282., краљ Срема 1282.-1316.) док је ловио, после чега је 

у Дежеви абдицирао у корист свог млађег брата Милутина (1282.-1321.). 

 

После тога се Јелеч спомиње 1314. године, у османлијске руке долази крајем 

XIV века. Након тога је још неко време био у употреби, после чега је напуштен. Само 

утврђење било је тешко приступачни жупски град неправилног облика и релативно 

малих димензија (највеће димензије су му на око 45 m и око 35 m). Данас је у 

потпуности у рушевинама, а најбоље очувани су делови капије, цистерни за воду, 

зграде са прозорима на јужном бедему, а у средишту града налази се заравњена стена. 

По његовим остацима се могу назрети основе барем две или три куле, као и 

највероватније још једне капије. 

 

Остаци града cу релативно добро очувани. "Местимично држе се зидови и куле у 

висини од преко 10 метара, а свуда унаколо су остаци зидова који су рађени само од 

правилно обрађених квадрата. Основе су врло сложене и неправилне. "У облику 

трапеза, са "изломљеним", кривудавим зидовима, Град је релативно малих размера. 

Његова јужна страна другачка је око 45 а источна 35 метара. 

 

Прилаз је тешко приступачан, а до капија града са јужне стране води скоро 

вертикална стаза. Није сигурно да је постојао улаз са североисточне стране, где је 

лакши прилаз, јер тамо, изгледа, није било куле. Ниже утврђења налазе се остаци малог 

града. Мало изнад се налазе три бунара, која су у међувремену пресушила, од којих је 

један покривен каменом плочом у којој је издубљена кружна рупа пречника 50 

центиметара. 

 

Од Новог Пазара до Јелеча стиже, се клисуром речице Јошанице, преко 

Жуњевића, Беланске и Грубетића села која се налази испод самог града.48 

 

 
Слика 24: Остаци средњовековне трвђаве Јелеч 

Извор: http://sr.wikipedia.org 

                                                 
48 М.Малетић (1969.), Нови Пазар и околина, Београд, стр. 98 

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidk-7WjZjMAhXBChoKHQdpBBMQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fsr.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%259A%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B8_%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4_%25D0%2588%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2587&bvm=bv.119745492,d.bGs&psig=AFQjCNFbaWjz2ZcKskPudHitP9i2uBToMA&ust=1461066129122830
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6.2.3. Средњовековни град Маглич 

 

Стари утврђени град сместио 

се у Ибарској клисури, усеченој 

између Столова, Жељина и 

Копаоника с десне и Троглава, 

Ђакова и Голије, с леве стране. 

Мистериозан, често потпуно освојен 

меланхоличном измаглицом и 

наизглед неприступачан, најбоље је 

очуван Средњовековни град-тврђава 

у Србији. 

 

Будући да је саграђен на брду 

изнад Ибра има неправилан, 

издужени и вишеугаони облик, а са 

три стране је опкољен немирном Ибар водом. Једину слободну страну опколио је 15 m 

дубоки шанац, те је до утврдђења могуће стићи само са северне стране, пешачким 

мостом преко Ибра, на који се наставља узани путељак. 

 

Недалеко од прелаза налази се и хотел '' Јеринин град ''. Верује се да је Маглич 

саграђен средином 13. века, а основна су му сврха биле одбрана манастира Жиче и 

Студенице, те контрола над читавом Ибарском магистралом. 

 

У раном средњем веку служио је као седиште архиепископа Данила, који га је 

обновио и уредио. Када се прође кроз лучно засведену капију Маглича, од бројних 

грађевина које је, некада крио у себи, данас се могу видети само рушевине Данилових 

палата и камени остаци цркве Светог Георгија. 

 

Своје тренутке роб Маглић је проживљавао управо у време када га је запоседао 

архиепископ Данило. Како његово житије открива, унутрашњост непца је богато 

опремио и испунио богослужбеним књигама. Овде је основао и монашку школу. 

 

Маглич је преживео бројне покушаје освајања, драмтичну владавину Краља 

Стефана Уроша и бројне сукобе његових синова Милутина и Драгутина. Доживео је и 

да постане седиште, једне турске нахије али и да испрати Турке. Последњу значајну 

историјску улогу одиграо је током Другог српског устанка, да би, потом, постао је 

напуштени, мистериозни стари град. Данас је кула ноћу осветљена са спољне стране 

јаким рефлекторима, те је тако окупана златним светлом на мрачном узвишењу, још 

мистичнија путницима који пролазе магистралом.49 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Д. Цвијетић (2004.), Велики туристички потенцијали, Краљево, стр. 8 

 

 

 
Слика 25: Средњовековни град Маглич 

Извор: http://cvetnikonak.in.rs 
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7. Бање Рашког округа 

 

7.1. Врњачка бања 

 

Врњачка бања је највеће и најпознатије бањско лечилиште у Србији, као и 

туристички центар препознатљив не само по благотворним природним факторима, већ 

и по фестивалима, културним догађајима и манифестацијама који ово лепо место са 

бањском традицијом дугом од 140 година, чине и местом доброг провода. 

 

 Смештена је у централном делу Србије, у долини Западне Мораве надомак 

планине Гоч, у негованом парку богатом раскошним дрвећем, на надморској висини од 

230 метара, док је са севера заштићена венцем Гледићких планина. Са шумовитих 

падина Гоча, са којих током целе године допире свеж ваздух, расхлађује котлину и 

буди апетит за специјалитете попут сира, кајмака, пастрмке и домаће ракије из казана. 

Од главног емитивног, београдског подручја удаљена је 200 километара. У Врњачку 

бању се може доћи магистралним путем Београд-Краљево и ауто путем Београд-Ниш-

Скопље, преко Појата. Прва по посећености, величини, организацији туристичких 

манифестација, Врњачка бања свој просперитет доживљава не само због својих 

природних богатстава већ и праћење тенденције у савременом туризму. Изградња 

wellnes центара у које с времена на време долазе људи у пуној снази због превентивне 

рехабилитације, имала је значајан утицај на развој бање. Окупана мирисима липе и 

јасена, окружена шљивицима, малињацима и виноградима, данас је Врњачка бања 

синоним младости, лепоте, спорта и уметничког стварања.50 

 

 
Слика 26: Саобраћајно-географски положај Врњачке бање 

Извор:http://www.vrnjacka banja.co.rs 

 

 

 

                                                 
50 Стеван. М. Станковић ( 2010 ), Бање Србије, Београд, стр. 184 
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7.1.1. Историјски развој Врњачке бање 

 

Коришћење лековите воде у Врњцима за време Римљана потврђено је 1924. 

године. Приликом радова на откривању нових извора, пронађени су остаци исклесане 

стене с отвором за истицање воде. Било је и трагова мањег дрвеног базена и бунара 

укопаног у стени с извором који је напајао базен. Приликом чишћења базена у њему је 

пронађено 60 металних новчића, а током даљих радова још 440 примерака римске 

монете. Сматра се да потичу од посетилаца који су даривали изворе у знак захвалности 

богињама за излечење. Нумизматички обрађени, неки примерци римског металног 

новца се чувају у Београду и Врњачкој бањи. Пажњу плене кованице са ликом 

Константина Великог (274.-337.), римског имератора, који се родио у Наису (Нишу). Он 

је имао летњиковац у Медијани недалеко од Нишке бање, столовао је у Византиону на 

Босфору, којем је 330. годне дао назив Консантинопољ. Археолошка истраживања 

указују на скромну бању, која је вероватно запуштена у другој половини IV века. 

 

Изгубивши балнеолошку функцију, извор лековите воде Фонс Романус дуго је 

био непознат, иако се у долини Западне Мораве одвијају значајни догађаји, развијају 

насеља, организују градови и тече живот. Из доба српске државе, пре битке на Косову, о 

изворима у Врњцима нема довољно података, иако се недалеко од њих налази 

Крушевац, престоница кнеза Лазара. 

 

Неке легенде говоре да је лековитост 

врњачких вода била је позната и у турско 

време. Ту се се, кажу предања, лечиле турске 

спахије тражећи да их домаће становништво 

храни и служи. Да би то избегли мештани су 

изворе затрпавали. Проналазак и коришћење 

лековитих вода у новије време приписује се 

проти Јефимији Хаџи-Поповићу. Наводно 

његов ислужени коњ се разболео и 

препуштен судбини лутао је тако атаром 

Врњаца и оближњих шума, пио топлу воду и 

после само три месеца се сасвим опоравио. 

Прошло је више од века откако је прота 

Јефимије, подстакнут излечењем свога коња, 

одлучио да на себи испроба лековите врњачке воде. Био је он први исцељени пацијент у 

крају који је надалеко познат по лековитим водама. 

 

Када су Срби 1830. и 1833. године добили извесну аутономију, приступило се 

изградњи цркве у Врњцима која је освешћена 1834. године. Ни после коначног одласка 

Турака мештани нису придавали већи значај изворима лековите воде. Од посебне 

важности је долазак у Карановац рударског инжењера из Саксоније барона Сигмунда 

Аугуста Волфганга Хердера, који се у Србији задржао око два месеца. Октобра 1835. он 

је обишао Копаоник, боравио у Јошаничкој бањи, посетио утврђени град Маглич у 

долини Ибра и дошао у Карановац (данашње Краљево). На основу Хердерових 

резултата анализе врњачке воде, Емерих Линденмајер 1856. године закључује да је она 

погодна за терапијско пијење и купање, да има перспективу, те извор треба уредити. 

 

 
     Слика 27: Римски извор, Фонс Романус 

     Извор: http:// www.wunderground.com 
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Чарима Врњачке бање и њеним лековитим водама, ни краљеви две српске 

династије нису могли да одоле. Пили су је Александар Обреновић и Карађорђевићи- 

Петар I, Александар и Петар II. 

 

Почетак видног напредовања бање у Врњцима везује се за средину осамдесетих 

година XIX века са њеним преласком у државну надлежност. Предузимљиви људи из 

околних градова подижу у бањи прве виле и пансионе, често користећи пројекте 

велелпних грађевина из европских престоница. Прва међу њима била је вила генерала 

Јована Белимарковића, намесника за време малолетства краља Александра Обреновића, 

која је по градитељском стилу и лепоти до данас остала један од препознатљивих 

симбола Врњачке бање. Гост највишег ранга који је посетио Белимарковића у његовој 

вили, свакако је краљ Александар Обреновић.51 

 

  
Слика 28: Стари парк у Врњачкој бањи Слика 29: Рагледница из старе Врњачке бање 

Извор: http:// vrnjackabanjasrbija.rs Извор: http:// vrnjackabanjasrbija.rs 

 

7.1.2. Индикације и лечење у Врњачкој бањи 

 
Минералне воде према интернационалној класификацији припадају двема 

категоријама. Топла минерална вода спада у ред алкалних, угљено киселих хомеотерми 

(36,5 °C). Минералне воде Снежник (17 °C) и Слатина (13°C) спадају у групу хладних, 

алкалних, земноалкалних угљено-киселих вода. Топла минерална вода употребљава се 

за пијење, купање и клизме, а хладне минералне воде само за пијење.52 

 

У Врњачкој бањи се могу лечити следеће болести: 

 Хронично запаљење црева и желуца 

 Стање после прележане заразне жутице 

 Шећерна болест 

 Болест бубрега, мокраћне бешике и мокраћних путева 

 Чира у желуцу и дванаестопалачном цреву 

 Болести жучне кесе и жучних путева 

 

 

 

                                                 
51 Стеван. М. Станковић ( 2010 ), Бање Србије, Београд, стр. 190 
52 http://www.vrnjackabanja.co.rs/ 
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7.1.3. Туристичке промет Врњачке бање 

 

Рекордна година туристичког промета Врњачке бање, од њеног настанка, је 

1985. година, када је Бању посетило 186.173 посетилаца, који су остварили 1.642.097 

ноћења. На овакву посету поред стабилне политичке ситуације и благог раста 

стандарда, директно је утицала већа изградња смештајних капацитета и пратећих 

садржаја, као и велики број културних, спортских и других манифестација, једном 

речју садржајни боравак. Међутим, већ у последњој деценији XX века, практично од 

1989. године почиње константан пад туристичког промета. На овакво стање утицали су 

многи фактори: распад СФРЈ, ратно окружење, велика инфлација, санкције, велика 

незапосленост, пад националног дохотка па самим тим и пад личних примања, 

бомбардовање Србије 1999. године. 

 

На почетку XXI века, Врњачка бања бележи благи пораст посетилаца, али знатно 

мањи од онога који је остварила 90-их година, што је последица тешке економске и 

друштвене кризе у овом периоду и материјалне пропасти средњег сталежа, који је и био 

најбројнији врњачки посетилац. 

 

Поред тога и бројни други фактори су успоравали развој туризма (недовољна 

инфраструктурна опремљеност, недовољно инвестиција, итд.). Последњих година бања 

је кренула са организацијом атрактивних манифестација, фестивала, карневала, што је 

довело до популаризације бање код младих, која у великом броју посећује оваква 

дешавања. То се одразило на промет: 2007. године забележено је 162.452 гостију, што је 

Врњачку Бању приближило најпосећенијој години. 

 

Са друге стране, период на почетку XXI века карактерише и пад просечног 

боравка у бањи, што указује на промену карактера туристичке посете и промену 

структуре гостију, јер је у бањи све више “викендаша“ и “семинараца“. Класични 

здравствени туризам у бањи, одавно је изгубио лидерство међу осталим видовима 

туризма. Заменили су га савремени трендови здравственог туризма ”брза дијагностика 

за 3-5 дана“, “wellness викенди“, “антистрес викенди“, “менаџерски превентини 

програм“, “линеа пакет аранжмани за мршављење“, затим конгрсни, излетнички, 

викенд туризам, као и организације радничко-спортских сусрета који у просеку трају 3- 

4 дана. То управо и показују статистички подаци: просечна дужина боравка гостију 

2001. године је 5,5 дана, 2005. године 4,4 дана, 2007. године 3,8 дана, 2012. године 3,6 

дана, 2013. године 3,8 дана. Са 30 дана просечног задржавања гостију, првих година 

организованог бављења туризмом, последњих година боравак гостију се свео на непуна 

4 дана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Swot анализа туристичких потенцијала Рашког округа 

 

 
65 

 

Табела 9: Туристички промет у Врњачкој бањи у периоду од 2000. до 2013.године 

 

 

Примарни посетиоци су домаћи гости, јер од укупног броја посетиоца у 2013. 

години који је износио 156.240, домаћи туристи су учествовали са 135.162 док свега 

21.078 чине инострани посетиоци, што указује на чињеницу да Врњачка бања својом 

понудом доста заостаје за познатим бањама у региону, и зато није конкурентна на 

међународном тржишту. 

 

 Уједначеност туристичког промета по месецима током године карактеристика је 

Врњачке бање. Врњачка бања је једна од бања у Србији која има најуједначенији 

промет туриста по месецима. На равномернију расподелу промета по месецима у 

Врњачкој бањи одлучујуће су деловали изграђеност и опремљеност бање за зимски 

период у циљу искоришћавања термоминералних вода за које се везује лечилишна 

функција. 

 

 Промет туриста по месецима који су посетили Врњачку бању у 2013. години 

приказан је у наредној табели. Из табеле можемо уочити да су три најинтензивнија 

месеца по броју доласка туриста у 2013. години била мај, јул и август. У ова три месеца 

број долазака туриста у Врњачкој бањи износио је 67.132 долазака. У односу на укупан 

број долазака 2013. године од 156.240, број долазака у мају, јулу и августу иѕноси 42 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година               Туристи                 Ноћења                       Просечни боравак 

2000.                   91.522                   482.866                        5,3 

2001.                   83.654                   410.003                        5,5 

2002.                   99.979                   469.343.                       4,7 

2003.                   125.630                 481.907                        4,7 

2004.                   93.394                   439.594                        4,7 

2005.                   96.969                   427.710                        4,4 

2006.                   150.123                 573.121                        3,9 

2007.                   162.452                 607.603                        3,8 

2008.                   157.227                 610.783                        3,9 

2009.                   148.304                 616.464                        4,2 

2010.                   148.507                 574.195                        3,9 

2011.                   152.603                 579.041                        3,8 

2012.                   139.609                 506.446                        3,6 

2013.                   156.240                 594.804                        3,8 
Извор: Статистички годишњак Србије од 2000. до 2013.Републички завод за статистику, Београд 
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Табела 10: Доласци и број ноћења по месецима у Врњачкој бањи 2014. године 

 

Месец Доласци Ноћења 

Јануар 5.909 20.366 

Фебруар 3.236 12.733 

Март 8.115 24.722 

Април 13.437 48.136 

Мај 19.806 60.806 

Јун 17.470 69.326 

Јул 21.945 81.194 

Август 25.381 100.278 

Септембар 14.790 63.949 

Октобар 11.181 48.923 

Новембар 5.933 32.197 

Децембар 9.037 32.174 

Укупно 156.240 594.804 
Извор: Статистички годишњак Србије 2014. Републички завод за статистику, Београд 

 

С обзиром да су експерти  Европске уније оценили сезонску концентрацију 

промета до 40 % у току 3 најинтензивнија месеца као идеалан-одрживи развој; можемо 

констатовати да су потребне одређене иновације по плану побољшања маркетинга како 

би промет био још уједначенији. Иако концентрација туристичког промета не прелази 

50 % у току 3 најпосећенија месеца, када се може рећи да је стање алармантно, треба 

пратити овај критеријум у наредном периоду како не би дошло до повећања сезонске 

концентрације туристичког промета што може довести до појаве економских проблема 

и нарушавања животне средине. 

 

7.1.4. Смештаjни капацитет Врњачке бање 

 

У односу на остала туристичка места у Србији, бање држе челну позицију по 

броју лежајева за смештај, са учешћем од око 40 % и поред тога, може се рећи да је 

изграђеност смештајних капацитета у бањама неповољна и да није у складу са 

природним потенцијалима ових места за развој туризма, нити одговара захтевима 

туристичког тржишта. Основни капацитети би морали да буду знатно заступљенији, јер 

представљају фактор развојне политике и базу за јачање акумулативне способности 

туристичко-угоститељске привреде. 

 

 Врњачка бања располаже смештајним капацитетима од преко 15.000 лежајева, 

од којих се око 4.500 налази у хотелима, пансионима и апартманским насељима, 850 

лежаја је у здравственим центрима и око 10.000 у домаћој радиности. У Врњачкој бањи 

се налазе хотели високе категорије који у својим садржајима имају покривене базене, 

конгресне дворане и спортске објекте. Предузеће Фонтана је највећа хотелска 

организација која располађе са 1.500 лежаја и у чијем саставу се налазе познати хотели 

Фонтана, Звезда, Парк, Слобода, Бели Извор. По квалитету услуга и искоришћености 

капацитета хотел Бреза је без премца, а за њом не заостају Партизанка, Славија, ЖТП, 

Слатина. 
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График 1: Структура смештајних капацитета у Врњачкој бањи 2013. године 

 

Структура смештајних капацитета у 

Врњачкој бањи 2013. године

29%

65%

6%

Хотели Приватни смештај Здравствени центри

 
Извор :Статистички годишњак Србије 2013.Републички завод за статистику, Београд 

  

 

Према подацима републичког завода за статистику за 2013. годину, укупан број 

ноћења је износио 594.804, што се може видети из претходне табеле. Према томе однос 

броја ноћења и смештајних капацитета за 2013. годину износи 38,7 и то је резултат који 

по тумачењу експерата Европске Уније, указује на забрињавајући низак степен 

коришћења смештајних капацитета. Са становишта овог показатеља Врњачка бања се 

налази у црвеној зони, што указује на неопходност предузимања хитних мера у циљу 

повећања искоришћености капацитета.  

 

7.1.5. Правци даљег туристичког развоја Врњачке бање 

 

Неоспорно је да Врњачка бања има широку лепезу квалитетних ресурса, 

међутим неопходни су нови атрактивни спортски, рекреативни, релаксациони, забавни 

и културни садржаји, како би се Врњачка бања што боље позиционирала, како на 

домаћем, тако и на међународном туристичком тржишту. Понуда туристичког 

производа и услуга мора стално да прати потребе савременог туристе кога карактеришу 

софистицираност, мобилност и динамичност. 

 

 Правци будућег развоја Врњачке бање а самим тим и развоја туризма на 

одрживим основама морају да буду у складу са визијом Врњачке бање. Визија развоја 

општине Врњачка бања базира се на анализи постојеће ситуације и на постојећим 

ресурсима општине. 

 

 Развојем квалитетних и разноврсних допунских садржаја у дестинацији, у 

многоме би се обогатила туристичка понуда Врњачке бање и смањила зависност 

туризма од постојећих ресурса. Развој допунске понуде (унутар и ван смештајних 

објеката) у туристичким дестинацијама нужан је предуслов за повећање 

искоришћености смештајних капацитета и повећање просечне потрошње туриста. 

Неопходно је иницирати и подржати развој допунске туристичке понуде Врњачке бање, 

која се базира на искоришћавању постојећих потенцијала (културно-историјско 
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наслеђе, природни ресурси...) и стварању нове туристичке понуде, тј. додатних 

атрактивних садржаја (забавни водени паркови, спортско-рекреативни терени, spa & 

wellness центри). 

 

 Визија је да се Врњачка бања у наредном периоду позиционира на 

међународном тржишту, као бањска и wellness дестинација, привлачна током целе 

године, намењена како за вишедневни, тако и за викенд боравак. Понуда је намењена 

гостима који желе релаксацију и рекреацију у природном окружењу, који дају велики 

акценат начину живота са природом и који проводе своје слободно време у честим и 

краћим раздобљима. Опуштајуће окружење које нуди лепота природе, са својом 

понудом задовољава све који желе да проведу активно (рекреативци, спортисти,...), 

пасивно (људи жељни одмора, опуштања, релаксације) или корисно (пословни људи, 

учесници конгреса, семинара, учесници културних приредби, манифестација...) 

неколико дана са својим пријатељима, породицом, пословним партнерима или 

сапутницима. Квалитетни медицински центри и разноврсни Spa & Wellnes производи 

нуде савремене програме за очување виталности и здравља. 

 

Врњачка бања има све предуслове за даљи развој следећих видова туризма: 

 Здравствени туризам 

 Конгрсни туризам-пословни сусрети 

 Спортско-рекреативни туризам 

 Културно-забавни туризам-догађаји 

 Spa & Wellnes производи 

 Краћи и дужи одмори 

 Остали сегменти (омладински туризам и пензионери) 

 

Структура рецептивних капацитета Врњачке бање, иако разноврсна, није 

обезбедила потребне инвестиције у циљу неопходне модернизације (одржавање, 

пренамена, реновирање, додатно опремање, понуда нове услуге). Ради очувања 

амбијанталне целине и специфичности бање, неопходно је да Врњачка бања у наредном 

периоду понуди мање пансионе (објекте са 50-60 кревета) као главне смештајне 

капацитете, што би био први корак у прилагођавању понуде савременим туристичким 

трендовима. Оно што је изузетно важно је промена структуре смештајних капацитета, и 

то подизањем квалитета основних смештајних објеката са 3 на 5 звездице. Такође, 

комплементарни објекти квалитетом требају пратити хотелску понуду. Врњачка бања 

као развијени туристички центар, требало би да поседује разноврсну понуду културних 

садржаја. 

 

Приоитетни радови у облати културе су: 

 Проширење капацитета установа културе 

 Ревитализација и реконструкција објеката традиционалне архитектуре 

 Јачање и едукација кадрова у култури 

 Афирмација културног потенцијала 

 Подстицање добровољног рада грађана 

 Развијање сарадње са другим културним установама 

 Сарадња и повезивање кулурног центра са другим секторима привреде 

 Изградња комплекса који обухватају завичајни музеј, позоришну сцену 
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Приоритетни радови у области саобраћаја су: 

 

 Обезбедити квалитетно, ефикасно и безбедно одвијање свих видова саобраћаја    

(јавни, индивидуални и теретни саобраћај) ради задовољавања свакодневних 

потреба грађана, посетилаца, туриста и привреде; 

 Укомпоновати саобраћај на оптималан и функционалан начин у просторни 

размештај осталих целина; 

 Реконструкција постојећих и формирање нових саобраћајница; 

 Смањити транзитна и теретна кретања кроз централно градско језгро; 

 Обезбедити квалитетан јавни превоз путника; 

 Унапредити саобраћајну везу од железничке станице Врњци до аутобуске 

станице Врњачка бања, која треба да се комплетно реновира и модернизује; 

 Успоставити одговарајући систем паркирања и обезбедити оптималан број места 

за паркирање, нарочито у туристичкој сезони; 

 Побољшати услове одвијања пешачког саобраћаја. 

 

Будућа стамбена изградња на територији општине мора бити у складу са свим 

сегментима организације и уређења простора подручја општине, са посебним освртом 

на насеље Врњачка бања као најзначајнијег туристичког центра Републике. Од 

посебног значаја је, да се пре свега, заустави нелегална изградња, а да будућа стамбена 

изградња у бањи не угрожава и нарушава наслеђена урбанистичка и архитектонска 

решења, посебно оних целина и појединачних објеката који су евидентирани и 

заштићена према Закону о културним добрима Републике Србије. 

 

Унапређење комуналне инфраструктуре општине је осовни предуслов њеног 

укупног, а посебно туристичког развоја, што пре свега, подразумева потпуну 

комуналну опремљеност седишта општине Врњачка бања, подручје планине Гоч, 

центара месних заједница и села погодних за развој сеоског туризма. Приоритетни 

радови су: решење проблема водоснабдевања, наставак изградње канализационе мреже 

и изградња нове депоније. 

 

Простор је један од најважнијих туристичких ресурса који треба штитити, а његово 

коришћење треба усмеравати према начелима одрживог развоја. Зато се намеће потреба 

оцене стварних могућности Врњачке бање да прими и квалитетно збрине одговарајучи 

број туриста, како неконтролисани развој не би довео до уништавања ресурсне основе   

(природне и антропогене). За потребе даљег развоја туризма Врњачке бање, а у циљу 

ефективне и подједнаке експлоатације природних и антропогених ресурса, и у складу 

са одрживим развојем, полазне основе и приоритетни задаци би се односили на: 

заштиту вода и изворишта, заштиту ваздуха, заштиту земљишта, заштиту природних 

система, заштиту културних добара и градитељског наслеђа. 

 

7.1.6. Мост љубави - Атракција Врњачке Бање и Србије 

 

Посебно место којим се Врњачка Бања свакако може да похвалити јесте "Мост 

љубави". Место на коме је мноштво љубави остало закључано, али и мост који је 

познат широм Србије, али и света. Многима је прва помисао на Врњачку Бању, управо 
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овај мост, који се везује за не тако далеку прошлост, прича која прати читаву ову 

традицију са закључавањем.  

 

Немојте се зачудити уколико приликом шетње на овом месту, затекнете велику 

гужву младих парова који се гурају ко ће пре "закључати" своју љубав. Слика која 

представља свакодневницу на овом малом мостићу, на коме има толико катанаца да се 

више и сам мост од њих не види. Уколико нисте понели од куће катанац, можете га 

купити од декице који се налази са својим покретним киоском тик уз мост, али наравно, 

од њега ћете чути и једну од верзија прича која се везује за Мост Љубави у Врњачкој 

Бањи. 

 

Оно што је посебно интересантно јесте то, да млади или и стари, без обзира на 

своје године, долазе у Врњачку Бању из свих крајева, што Србије, што околних земаља 

како би се уверили у истиност легенде овог моста. Моги сумњају, или пак, и поред те 

сумње окушају своју срећу у старој народној причи која креће овако. 

 

'' За време трајања Првог светског рата, тачније пар година пре њега, заволели 

су се учитељица Нада и српски официр Реља. Током те њихове љубави они су се једно 

другоме обећали на вечну љубав коју нико и ништа неће моћи променити, међутим 

убрзо долази рат. Љубав којој су се сви житељи Врњачке Бање дивили, ускоро наилази 

на више препрека. Реља одлази у Грчку како би служио свом народу, али тако се 

заљубљује у једну младу и лепу Гркињу, те раскида своје заруке са Надом која то није 

ни сањала (чак ни у оном најгорем кошмару). О самој судбини младог официра Реље, 

после овог догађаја не знамо апсолутно ништа више, али прича о Надиној судбини се 

наставља. Превелика туга која ју је заробила, мучи је сваки дан, при чему она све више 

пропада и ускоро постаје слабашна сенка која је, неколико месеци након тога и умрла. 

Мноштво девојака потрешено Надином судбином одлучују да своју љубав осигурају 

тако што ће је "закључати" на мосту на коме су се Наде и Реља састајали.“ 

 

 
Слика 30: Мост љубави у Врњачкој Бањи 

Извор: http:// evrnjackabanja.com 

 

Катанац пошто би се закључао, по правилу и народном веровању пре свега, баца 

се кључ у воду реке која тече под мостом Љубави. Године су после овог догађаја 

прошле, а многи су мислили да ће све ово пасти у воду после одређеног времена, 

међутим овај обичај не нестаје, шта више он се наставља као неки облик традиције свих 

присутних у Врњачкој Бањи. Млади парови вођени овим обичајом не пропуштју да се и 
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они привежу за фамозни и пре свега чудесни мост, јер верују да он чини чуда и да је у 

љубави све могуће. Иако има оних, који сматрају да је све ово чиста глупост, више је 

оних који верују у супротно и који ништа не препуштају случају. 

 

Инспирисана овом причом, приликом свог боравка у Врњачкој Бањи, Десанка 

Максимовић је одлучила, да овој причи и овом чудесном мосту посвети једну песму 

коју је назвала "Молитва за љубав". Имајући у виду да сви парови овде долазе очајни и 

у страху да им њихова љубав не оде даље.  Једноставно ово је песма којом се тежи рећи 

како то заљубљена лица виде овој мост као и то шта он за њих значи.53 

 

 

Молитва за љубав 

 

Брзо као кратковечне цвећа лиске 

и ова љубав стаће да се круни и дроби. 

жедан је заборава тамни вир 

О, Боже, други ти се, моле за срећу и мир, 

а ја: Сачувај у срцу мом, зароби, 

јучерашњег дана нестални прам. 

 

Заклопи душу моју сад ко златну 

скрињу, начини је љубави храм. 

О душа моја не моли срећу за се- 

све досадашње радости нек се сниште - 

али побожно она од тебе иште 

да дан се овај од страшног бродолома спасе. 

 

Без помоћи твоје повенуће све брзо 

као булка у зреломе житу и лану. 

О, Боже не молим за срећу, за радост, за 

сласт. 

 

Да бол овај не умре, мене је страх; 

да огањ свети шта у мени плану 

не сагори изненадно у прах, 

не разбукти се преконоћ у страст. 

 

Десанка Максимовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 http://www.vrnjackabanja.co.rs/ 
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7.1.7. Симбол Врњачке Бање-Врабац Гочко 

 

Врњачка бања позната је по 

великом броју локација које туристи 

радо посећују, у њеном царству 

налазе се многи симболи по којима 

је препознатљива, а један од 

најупечатљивијих симбола је 

свакако скулптура врабца са 

опанцима и шајкачом на глави. 

Врабац Гочко како му тепају 

мештани  и туристи Врњачке Бање, 

добио је име по планини Гоч, његова 

скулптура налази се у строгом 

центру бање и привалачи пажњу 

посетилаца. Овај симпатични врабац 

осваја срца најмлађих, а ни одрасли 

не могу бити равнодушни прему овој скулптури. Фотографисање крај Гочка или боље 

речено са Гочком је обавезно, скоро сваки туриста има слику са њим коју поносно 

показује. Врабац Гочко је симбол Игара без граница 1990. године, Врњачка Бања је тада 

била домаћин, у част том догађају направљен је врабац који плени својим симпатичним 

обликом и складом боја које су употребљене за његову израду. Тада симбол Игара без 

граница, а данас симбол Бање. Место на коме се налази ова велика скулптура врабца 

назива се "Плато код врабца". У игри без граница такмичари из разних европских 

земаља обучени су у необичне костиме и извршавају необичне задатке. Овај шоу је 

потекао из Француске, председник Шарл Де Гол је желео да се такмичи омладина 

Немачке и Француске у низу забаваних игра у циљу учвршћивања пријатељских односа 

две државе. Драгог врабца Гочка красе традиционални српски опанци и шајкача. 

Опанци су традиционални српска обућа, наш национални симбол, њихов облик варира 

од краја до краја Србије, направљени су од телеће коже или од свињске коже и обавезан 

су део наше народне ношње. Шајкача српска национална, изворно војничка капа, 

направљена од материјала сајак који је заслужан за њен назив.  

Иако је Врњачка Бања богата разним локацијама које привлаче пажњу, и поред 

јаке конкуренције врабац Гочко, се успешно изборио за своју титулу једног од 

најпосећенијих места у Бањи чинећи да се сви туристи враћају кући сећајући се њега, 

чувајући слику или више њих са Гочком. Најкупованији сувенир је свакако сувенир у 

облику врабца који посетиоци Врњачке Бање купују и чувају у својим домовима као 

лепу успомену, па тако Гочко не само у Бањи већ и у многим домовима, главни је украс 

који је ту да пожели срдачну добродошлицу. Ова скулптура врбаца годинама је 

улепшавала и улепшаваће Бању својим крајње симпатичним изгледом.54 

 

 

                                                 
54 http://vbanja.com/vrabac/ 

 
Слика: Скулптура- Врабац Гочко, 

Извор: http/http://vbanja.com/ 
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7.1.8. Wellness центри-Врњачка Бања 

 

Wellness представља стање оптималног живљења усмереног према максималном 

искориштењу потенцијала појединца. У савременом смислу речи, wellness је спој ума, 

духа и тела. Оптимални wellness нам омогућава да остваримо наше циљеве и откријемо 

смисао и сврху живота. Wellness комбинује седам различтих димензија живота у 

квалитетан начин живота. 

 

Спа центар "Римски извор" - који је отворен 2015. године, налази се у 

оквиру специјалне болнице Меркур. Представља највећи Спа центар на овом делу 

Балкана и простире се на 2.200 m2. Објединивши Меркурових пет центара - Wellness 

центар, Центар за масаже, Центар медицинске естетике, Пелоид и Балнео центар, уз 

обогаћене садржаје, нове услуге, "Римски Извор" је на располагање свим грађанима 

Врњачке Бање и бањским гостима. Спа центар "Римски извор" налази се у згради 

термоминералног купатила, у центру бањског парка, на 20 метара од шеталишта. 

 

 
Слика 31: Спа Центар Римски Извор 

Извор: http:// www.rimskiizvor.rs 

 

IWA Wellness центар нуди богатство услуга у којима гости могу да уживати  

и изабрати за себе оно што им највише одговара. Сауна, тепидаријум, ђакузи, турско 

купатило, соларијум, разне врсте масажа, козметички, медицински и New age третмани 

-на располагању седам дана у недељи. IWA центар налази се у прелепом делу Врњачке 

Бање познатијем као насеље "Рај", на 5 минута шетње од центра Врњачке Бање. 

 

 
Слика 32: IWA Wellness центар 

Извор: http:// www.vrnjackabanjaapartmani.rs 

 

 

 

http://www.vrnjackabanjaapartmani.rs/
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Цветни Конаци - "Цветни конаци" се налазе у непосредној близини извора 

Снежник у строгом бањском парку. "Цветни конаци" располажу модерно опремљеним 

wellness центром. На располагању су: хидромасажна када, тепидаријум, парно 

купатило, саунa ... Такође, гостима су омогућене услуге професионалне ручне масаже 

 

“Sunny Hill” Spa Resort је смештен на свега 700 m од центра Врњачке Бање, 

на месту званом Сунчани брег. Овај луксузни комплекс пружа могућност савршеног 

одмора и окупљања пословног и туристичког света. Уколико пожелите за свега десетак 

минута лагане шетње, уз кратак предах и дивљење замку Белимарковић, поред кога 

обавезно морате проћи, стижете до центра збивања највећег бањског туристичког 

центра Србије. “Sunny Hill” пружа све оно што је потребно за савршен одмор. Луксузно 

опремљене смештајне јединице, љубазно особље, осмишљени садржаји и незабораван 

поглед на питому долину Мораве и шумовити Гоч са терасе објекта, заувек ће се 

урезати у Ваше сећање. 

 

Хотел Александар - Недавно реновирани "Александар Спа Центар", простор  

намењен релаксацији духа и тела, у свом садржају нуди: Мали Турбо џет базен, 

тепидаријуме, ђакузи каду, руску бању, инфра-ред сауну и велики избор масажа и 

третмана тела. Турбо џет базен и ђакузи када, као и тепидаријуми смештени су у 

застакљеном делу спа центра у строгој башти хотела, што омогућава јединствен утисак 

"стапања" са природом, осећај апсолутне тишине и мира ... у сарадњи са козметичком 

кућом "Афродита", гостима Нудимо велики избор " beauty  пакета" прилагођених 

индивидуалним потребама сваког госта. 

 

.Казабланка - Вила "Казабланка" пружа све могућности за пословне сусрете, 

али и за опуштање и релаксацију. Гостима виле је на располагању спа центар, уређен по 

узору на врхунске центар те врсте. Поседује сауну, хидромасажну каду, собу за масажу 

и интимни кутак. Центар, по захтеву гостију, нуди и услуге терапијске и релакс масаже 

и представља праву оазу мира и опуштености.55 

 

 

7.1.9. Замак културе-Дворац Белимарковић 

 

На узвишењу изнад топлог извора, налази се један од најстаријих (старија је 

само Црква) и најрепрезентативнијих објеката Врњачке Бање - летњиковац генерала 

Јована Белимарковића, који је у 20 - ом веку крштен као "Замак културе". Замак 

културе зидан је крајем 19-ог века, тачније у временском раздобљу између 1888. и 1894. 

године, за намесника тада малолетног краља Србије Александра Обреновића, генерала 

Јована Белимарковића. Овај велелепни замак један је од бањских заштитних знакова, 

мотива по којима је препознају и архитектонски најсавршенијих бањских објеката. 

Уједно је и један од најстаријих, знајући да је од летњиковца генерала Белимарковића, 

старија само Врњачка Црква. 

 

Идејни творац замка, Белимарковићев сестрић, Павле Денић, инспирацију за 

његов изглед нашао је међу италијанским пољским вилама, у то време веома 

распрострањеним италијанским севером, док је за сам пројекат и надгледање радова, 

                                                 
55 http://www.vrnjackabanjasmestaj.rs/vrnjacka-banja-wellness-centri 
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био задужен аустријски грађевински инжењер Франц Винтер, човек који је много 

учинио за Врњачку Бању, пре свега на пољу њеног урбанизма. 

 

 
Слика 33: Дворац Белимарковић, Врњачка Бања 

Извор: http:// www.navidiku.eu 

 

Дворац је грађен 7 година, у временском раздобљу од 1888. до 1894. за изградњу 

ове виле обележене духом романтичарског историзма и ренесансним детаљима, 

коришћен је бели мермер доношен из личног генераловог Мајдана, смештеног на 

падинама Гоча. Белимарковићеви наследници живели су у овом замку све до 70-их 

година 20-ог века, када је замак откупила држава, како би га начинила културним 

објектом. 

 

Замак Белимарковића, или замак културе, како му је данас званичан назив, 

проглашен је културним добром од изузетног значаја, и стављен под управу културног 

центра Врњачка Бање. Данас је то место где се одржавају многе манифестације, 

концерти, презентације, промоције и уопште културна дешавања, а у оквиру њега 

смештен је завичајни музеј са својом сталном поставком. 

 

Значај овог замка не лежи само у његовој лепоти, или културној улози коју данас 

игра, већ и у чињеници да је он отворио пут, угледним људима са простора целе 

Србије, да се поведу за примером Белимарковића и почну да подижу своје виле у 

Врњачкој Бањи. Тако је временом Врњачка Бања постала угледно монденско место, 

које је окупљало крем српског друштва, а не само лечилиште. 

 

Замак културе незаобилазна је дестинација за све посетиоце бање. Ушушкан у 

зелени врт, поносно се уздиже, недалеко од топлог извора и осим што је и сам део 

историјских и културних споменика Врњачке Бање, у себи, кроз свој музеј, чува још 

много прича које чекају да буду испричане.56 

 

7.2. Maтарушка бања 

 
Матарушка бања се налази у централном делу Србије, на десној обали реке 

Ибар, окружена падинама планине Столови и Чемерно. Смештена је у парку површине 

15 хектара, на надморској висини од 215 m. Матарушка бања је удаљена 8 km од 

                                                 
56 http://evrnjackabanja.com/zamak-kulture/ 
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Краљева. До Бање се може доћи магистралним путем Београд-Краљево, аутопутем Е-75 

Београд-Ниш, а затим преко Крагујевца и железницом (Београд-Краљево-Скопље). 

 

Клима Матарушке Бање је умерено-континентална, под утицајем околних 

планина и шума, тако да је ваздух веома чист и богат озоном. Извори минералне воде, 

температура 42-51 °C , садрже доста сумпора (25 mg /l). 

 

 У Матарушкој Бањи се лече: 

 

 Реуматска обољења (запаљенски реуматизам, системске болести везивног ткива, 

дегенеративна обољења кичменог стуба и везивног ткива, ванзглобни 

реуматизам) 

 гинеколошка обољења (примарни и секундарни стерилитет) 

 Посттрауматска стања и све њихове последице (повреде и преломи костију и 

зглобова, хипертрофија мишића) 

 Неуролошка обољења, односно 

оштећења централног и 

периферног нервног система 

(парезе и плегије екстремитета, 

више склероза, лезије, 

интерверебралних дискуса и 

стања после оперативних 

захвата) 

 Обољења периферних крвних 

судова (Биргерова болест, 

атероматозе, артириосклерозе, 

варикозитети) 

 

Начини лечења су: купање у сумпоровитој води, вагинално испирање и друге 

поступак. У лечењу и рехабилитацији заступљене су: балнеотерапија, физиотерапија, 

масаже, електротерапија, медикаментозна терапија и друго.57 

 

7.3. Јошаничка бања 

 

На свега 20-ак километара удаљености од наше прелепе и масивне планине 

Копаоник, у долини реке Јошанице по којој је и добила име смештена је Јошаничка 

бања. Јошаничка бања је градско насеље које припада општини Рашка, а њени 

многобројни лековити фактори, учинили су од ње једно квалитетно лечилиште.  Због 

своје надморске висине од чак 550 метара, што је чини једном од највиших бања у 

нашој земљи умеју да је окарактеришу и као ткз. планинску бању, има изванредну 

климу која погодује свима. Јошаничка Бања и њена околина су богате зеленилом и 

шумама у којима доминира Бањски борјак (црни бор на површини од око 29 hа) који 

представља део посебне природне вредности, нарочито за здравствене и рекреативне 

потребе. Бањски комплекс је површине 1,2 ha са функцијом пасивне рекреације. 

Постоје уређене стазе за пешачење за потребе рекреације становништва и гостију 

Јошаничке Бање.   

                                                 
57 Стеван. М. Станковић ( 2010 ), Бање Србије, Београд, стр. 131 

 
Слика 34: Хотел Термал-Матарушка бања 

Извор: http:// www.linkserbia.com 
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Јошаничка Бања је, саобраћајно, добро повезана с обзиром да се налази на 

регионалном путу Рашка-Биљановац-Јошаничка Бања-Копаоник-Брус и на путу 

Јошаничка Бања-Александровац, а на 10 km од Бање пролази железничка пруга 

Краљево-Косовска Митровица. 

 

Удаљена је од Београда 245 km и од Краљева 74 km. До Бање се стиже ауто-

путем Београд-Ниш са одвајањем према Краљеву и магистралним путем Београд-

Краљево.58 

 

7.3.1. Историјски развој Бање 

 

Историјски развој Јошаничке бање као насеља одувек је био уско везан са 

термалним изворима. Претпоставља се да су са лековитим водама Јошаничке бање први 

били упознати Римљани, а да су њихово благотворно дејство користили и Турци о чему 

сведочи и хамам (XVIII век), у непосредној близини главног извора. Прва стручна 

испитивања лековитости вода Јошаничке бање урађена су 1834. године на Бечком 

медицинском универзитету а на захтев кнеза Милоша Обреновића. Испитивања воде су 

настављена и праћена од стране Барона Хедера, краљевско-саксонског управитеља 

рудокопа у периоду од 1835. до 1846. године. Забележено је да су бању посећивали у то 

време, због лечења, и чланови породице кнеза Милоша, одседајући у својој кући- 

конаку у центру Јошаничке бање. Бању је посећивао, у својим многобројним 

проласцима ка Копаонику и Јосиф Панчић који за њу каже: „да је најтоплија у Eвропи и 

нема себи друге до оне у Бруси и Малој Азији и још се по медичкој редњи може мерити 

с водом у Гострону, само што је ова много топлија“.  

 

Колики је значај имала Јошаничка Бања довољно говори податак да је, на основу 

повеље „Крушевачког окружја“ у периоду од 1837 до 1887. године, Бања била столица 

среза Јошаничког, коме су припадали срезови: Крушевачки, Кознички, Јошанички и 

Бугарморавски. Овај период се везује за добијање имена Јошаничка бања. Воду 

Јошаничке бање су крајем XIX и почетком XX века испитивали лекари медицинског 

факултета из Беча Куниберг, Шлезингер, Шанс, као и наши научници Шчербаков А. и 

Леко М. 

 

За коришћење термалне воде у Јошаничкој бањи 1935. године сазидано је 

купатило које се, уз одређене реконструкционе подухвате, и данас употребљава. 

Теоријска и практична истраживања научника у другој половини XX и почетком XXI 

века нису помогла много у већој и широј афирмацији ове бање. 

 

Примери повременог и стихијског улагања у туристички развој најбоље се у 

Јошаничкој бањи огледају кроз запуштено стање прелепог и незавршеног хотела 

грађеног крајем XX века. Друштвени фактори и туристичке структуре како у општини 

Рашка, тако и у Јошаничкој бањи, сигурно се морају много више ангажовати у 

организацији и просперитету бање и њеном брзом изласку из деценијске учмалости. 

 

 

                                                 
58 http://banjeusrbiji.com/josanicka-banja/ 
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7.3.2. Антропогене туристичке вредности 

   

Помало чуди податак да нема трагова археолошких налазишта, старих записа, 

остатака евентуалних термичких канала из доба Римљана или пак остатака цркава и 

црквишта из средњовековног периода на овим просторима. Тешко је поверовати да на 

оваквом транзитном правцу у близини манастира Сопоћани, Студенице, Жиче, 

Ђурђевих Ступова, Старог града Раса, Петрове цркве, Старе и Нове Павлице и Градца 

нема ниједног споменика у Јошаничкој Бањи из средњег века. 

 

Турско купатило или „хамам“ је најстарији културно-историјски споменик у 

Јошаничкој бањи. Подигнуто је током XVIII века и још увек има употребну вредност. 

Објекат је сачувао изворну орјенталну аутентичност. Класичне је градње, димензија 8 x 

8 m, а кров му је покривен древним „ћеремидама“, у то време најчешћим кровним 

покривачем. Смештен је на левој обали Јошанице и 20 m низводно од „Главног извора“. 

  

 
Слика 35:  Турско купатило у Јошаничкој Бањи 

Извор: http:// srpskoblago.rs 

 

Унутрашњост купатила је добро очувана сем модерних термичких цеви, које 

уместо канала из прошлости, доводе воду са дела Главног извора. Коришћење купатила 

је слободно, али би житељи и локалне структуре требали мало више да обрате пажњу 

на одржавање времешног објекта. Купатило је доказ да су термалне воде Турци 

користили још од XVI века. 

 

Црква Свете Богородице се налази на узвишењу изнад самог центра бање, на 

њеној јужној страни. Изграђена је 1868. године, по угледу на много старије околне 

манастире. Црква је живописана, а међу иконама својом уметничком и старосном 

вредношћу се истичу „Богородица са Христом“ и „Исус Христос“. Црква представља 

место окупљања локалног становништва и туриста бање нарочито за време Ускршњих 

и Госпођинданских сабора. „Ново“ купатило је саграђено у центру бање у непосредној 

близини турског купатила 1935. године, као резултат уређивања Јошаничке бање као 

лечилишта. Купатило располаже са коректном опремом, бањским купатилом са десет 

када и мањим базеном. Снабдева се водом са Главног изворишта како за купања тако и 

за загревање просторија. 

 



Swot анализа туристичких потенцијала Рашког округа 

 

 
79 

  Мијатовићев јаз се налази делом на путном правцу Јошаничка бања-Копаоник уз 

котлину Самоковске реке. На 16 km од бање на левој обали реке, налази се гранитна 

стена са детаљним подацима о градњи овог јаза. Непостојањем вреднијих и културно-

историјских споменика из ближе и даље прошлости препоручују се туристичке 

маршуте до оближњих, а горе поменутих манастира у долини Ибра. 

 

Старе воденице у Јошаничкој бањи подсећају на дах прошлих времена. Од њих 

неколико које имају традиционалну и естетску вредност, воденице Угринића и 

Јовановића су још увек у раду. 

 

 
Слика 36: Воденице на Јошаници 

Извор: http://srpskoblago.rs 

  

            Хероина из Балканских ратова, Милунка Савић, (1888.-1973.) рођена је у селу 

Копривници код Јошаничке бање. Светли пример јунаштва, Милунка Савић је 

одликована са више српских, француских, енглеских и руских одликовања, а народ 

овог краја јој је подигао споменик 1995. године у центру Јошаничке Бање. 

   

У Јошаничкој бањи рођен је српски патријарх Герман (1899.-1990.), који је био 

на челу С. П. Ц. од 1958. до 1990. године. На његовој родној кући постављена је спомен 

плоча са основним информацијама о 43. Српском патријарху. Известан временски 

период, радећи на скицирању топографских карата Копаоника, у Јошаничкој бањи је 

живео српски генерал Живојин Мишић. 

 

Објекат „Милошев конак“ налазио се код данашњег дома здравља. Подигнут је 

половином XIX века и коришћен је за одмор породице Милоша Обреновића. Људском 

немарношћу, а под теретом зуба времена, оронуо је и срушио се шездесетих година 

прошлог века. 

 

Етнографске и туристичке вредности најбоље су исказане кроз саборе: Ускршњи 

и Госпођиндански који се одржавају у дворишту цркве Свете Богородице. Од 

спортских манифестација треба споменути меморијални турнир у малом фудбалу 

„Прибојац Јован-Јоцко“, који се одржава сваког 1. маја и окупља велики број екипа 

углавном из Рашког округа. 
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7.3.3. Индикације и контраиндикације термалних вода 

 

  Вреле воде Јошаничке бање од давнина су биле познате и признате од њених 

житеља, а и освајача ових крајева. Прве наменске објекте изградили су Турци у XVIII 

веку „Турско купатило“ мада се претпоставља да су топли извори били познати много 

раније. Тек у периоду између два рата са изградњом новог Купатила 1935. године 

заживео је организовани и термално-угоститељско лечилишни карактер бање. 

Несхватање овако важне функције бање већ тада није дало очекиване резултате јер 

главни узрок слабе посећености бање били су оскудни и лоши смештајни капацитети. 

 

У балнеолошке сврхе, вода Јошаничке бање се искључиво и раније, као и данас, 

користила за купање. Познато је да је доктор Миле Миленовић, иако запослен при дому 

здравља у Јошаничкој бањи до 1985. године, врло уредно водио статистику терапија у 

бањи и да је поред проширивања врста терапија био ангажован и у другим сферама 

везаних за коришћење топлих извора Јошаничке бање. За време боравка овог доктора 

при терапијском лечењу приметан је већи број терапија и посетилаца бање. 

 

Воде врелих извора бање повољне су за лечења: 

 

 болести локомотивног апарата, 

 дегеративних реуматских обољења, 

 реуматских упала и артритиса, 

 постоперативних стања након хирушких захвата, 

 лумбага и ишијаса, 

 разних обољења мишића, 

 гинеколошких обољења, 

 ширег спектра упала и запаљења, 

 пробавних обољења, 

 гастритис, 

 кожних болести, 

 екцеми, 

 псоријазе. 

  

Тренутно се све терапије одрађују у коректним условима „Новог купатила“ са 

десет када и једним мањим базеном, са врло малим степеном искоришћења и бројем 

терапија. 

 

Воде Јошаничке бање припадају групи хипертерми богате су натријумом, 

калцијум сулфатом и флуором тако да се могу користити у лековите сврхе, самостално 

или у комбинацији са физикалним терапијама из програма превенција, лечења или 

медицинске рехабилитације. Терапије се тренутно спроводе искључиво купањем тј. 

хидротерапијом најчешће 2-3 пута дневно. 

 

Контраиндикације при терапијским купањима нису примећене, али се треба 

консултовати са лекарима из дома здравља у Јошаничкој бањи о терапијском третману. 
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 Табела 11:  Број терапија у Јошаничкој бањи у периоду 2004-2008. 

 

Година Купање / Хидро 

2004. 391 

2005. 412 

2006. 429 

2007. 517 

2008. 557 

Укупно 2.306 
Урађено према подацима: Т. О. Јошаничке Бање 

 

            Изгледа као парадокс да у Јошаничкој бањи нема сталног стационарног лечења 

као ни стално запосленог медицинског особља при терапијским курама у купатилима. 

То додатно ствара слику неорганизованости и незаинтересованости људи из свих 

структура да помогну овој вишедеценијској учмалости бањског туризма. 

 

7.3.4. Материјална база туризма 

 

  Позната по изузетно високим термпературама воде из термалних извора које су 

нарочито добро испитане за време владавине кнеза Милоша Обреновића, половином 

XIX века, Јошаничка бања је имала шансу да много раније од сада афирмисаних бања, 

буде бања и природно лечилиште са јако наглашеном транзитном улогом. За такву 

основу сигурно много је значила саобраћајна повезаност долином Ибра, како друмским 

тако и железничким саобраћајем, као и њихово спајање двадесетих година XX века са 

Јошаничком бањом. Данас постоји природни предуслови, добра и модерна саобраћајна 

повезаност и термални извори с једне стране, а са друге материјална база на нивоу од 

пре 50 и више година.59 

 

7.4. Богутовачка бања 

 

Богутовачка бања налази се у централном делу Србије, 23 km југозападно од 

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

што условљава врло повољну микро-климатску средину за здравствени туризам. Са 

њене источне стране дижу се шумовите планине Котленик, Столови, Гоч и Жељин, 

који се према југу настављају на највећи масив Србије - Копаоник. Са западне стране 

налазе се планине Јелица, Чемерно, Радочело и Рогозна. Између ова два планинска 

венца протиче река Ибар - чувеним током, Ибарском клисуром. 

 

Ово подручје има благу континенталну климу. У Богутовачку Бању стиже се 

Ибарском магистралом, као и железничком пругом Краљево-Рашка, са којима је 

повезана асфалтним путем дужине 2,5 km. 

 

Лечење се обавља купањем и пијењем минералне воде (два извора 

термоминералне температура воде 24-27 °C и велике издашности од око 600 l/s). Воде 

                                                 
59 http://srpskoblago.rs/josanicka-banja/ 
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су веома лековите због својих особина: радиоактивних елемената, сумпор-водоника, 

силицијумове киселине 

Надзор над болесницима врши екипа лекара природног лечилишта "Матарушка 

и Богутовачка бања", специјализованих за индикације Бање. 

 

7.4.1. Смештај у Богутовачкој Бањи: 

 

 хотел "Минерал", Б категорије, 208 

постеља, Савремено опремљен са свим 

неопходним садржајима (базени, каде и 

др.); 

 депаданс "Минерал" I категорије,30 

постеља; 

 kућна радиност са око 1.000 постеља. 

   

   

7.4.2. Медицинске индикације 

 

 Неуропсихијатријска обољења (психонеуроза, мигрена, неуралгија, мултипла 

склероза, неуротични синдром, лабилност вегетативног нервног система) 

 Функционална обољења срца и крвних судова (повишени крвни притисак, 

нервоза срца, неправилан рад срца везан на нервну раздржљивост, тахикардија, 

обољења периферних крвних судова) 

 Поједина реуматска обољења (дегенеративни реуматизам и ванзглобни) 

 Поједина обољења органа за варење (спазам једњака, гастралгије и др.) 

 

Понуду Богутовачке Бање употпуњује "стаза здравља", живописна средина 

окружена шумовитим обронцима околних планина погодним за излете и лов, а постоји 

могућност спортског риболова на уређеној стази на реци Лопатници.60 

 

7.5. Новопазарска бања 

  
Новопазарска бања, као што се и 

из самог имена може закључити, 

налази се у близини Новог Пазара у 

југозападној Србији, тачније у сливу 

реке Рашке, леве притоке Ибра. 

Припада Рашком округу који је богат 

бројним културно - историјским 

споменицима-познатим манастирима. 

Ушушкана је у Новопазарској котлини, 

међу северозападним падинама 

планине Рогозне. Развила се на 

надморској висини од 500 m, 20 km на западно од централног дела Копаоника и готово 

                                                 
60 http://www.bogutovackabanja.rs/ 

 
Слика 37: Хотел Минерал, Богутовачка 

бања 

Извор: http:// www.seloturizam.com 

 
Слика 38: Новопазарска бања 

Извор: http:// banjeusrbiji.net 
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исто толико од главног гребена планине Рогозне. Од Новог Пазара је удаљена 3 km, 

Рашке 21 km, Рожаја 65 km, Косовске Митровице 87 km и Краљева 100 km. Од Ибарске 

магистрале пут за Новопазарску бању одваја се у Рашкој.  

 

Положај у близини магистралног пута Београд-Нови Пазар-Јадранско море 

веомо погодује њеном развоју туризма. Због велике посећености, аутобуске линије 

свакодневно саобраћају од Новог Пазара ка Бањи и обрнуто. Њен положај и њена 

надморска висина одређују и њену микроклиму. С обзиром да се налази на чак 504 

метара надморске  висине, што је директно сврстава међу највише бање наше земље, и 

њена клима има планинске одлике. Ове факторе додатно употпуњује планина Рогозна у 

чијем подножју се бања налази. Клима Новопазарске Бање изузетно је пријатна-веома 

је мали број падавина, сунчаних дана је доста, а налета јакох ветрова скоро и да нема. 

Због свих тих пријатних фактора којима се одликује њена клима, многи је сврствају у 

климатско лечилиште. 

 

Новопазарска бања има 14 извора термоминералне воде. Главни природни извор 

даје воду температура 54 ° C, што значи да је реч о хипертерми, издашности око 1 l/s, 

минерализације 1,7g/l. Изворска вода се појављује из флишних седимената. 

Претпоставља се да се у подземљу процеђује дуж међуслојних пукотина тријаских 

кречњака. Вода је карбонатна, са извесним садржајем сумпора, скоро неутралном 

реакцијом, азотом који запремински захвата 70 % и нешто повишеним садржајем 

радона, радијума и урана. Поред природних извора постоји и већи број 

хидрогеолошких бушотина. Године 1983. изведена је бушотина дубине 141 m, из које 

се појавила незнатна количина воде температуре 30 °C. Слично суседним и 

Новопазарска бања има вулканску воду шумадијског типа.61 

7.5.1. Историјски развој бање 

 

Термоминералне изворе Новопазарске Бање први су каптирали Римљани. Током 

средњег века то је било значајно српско лечилиште, јер се у непосредној близини 

налазе историјски значајни објекти: црква Светих апостола Петра и Павла или Петрова 

црква, Пазариште или Трговиште, манастир Сопоћани, као и град Рас, прва српска 

престоница из доба Немањића. Бања је припадала манастиру Ђурђеви ступови и била у 

саставу Жупе Брвеник. За време Турака добија назив Илиџа, али је извесно време била 

напуштена. Из 1611. године постоји запис француског путописца Лефевра, само о 

природним изворима топле воде, али не и о бањским објектима. У XVII веку Турци јој 

посвећују већу пажњу. На остацима римског купатила, Турци су саградили два 

купатила и нешто даље караван-сарај за смештај посетилаца. Било је то у време када се 

интензивно развијао и Нови Пазар, из прошлости познат под именом Јени Базар 

основан 1459-1461. године, који је затим био највећи град на трговачком путу од 

Дубровника до Ниша, јер је имао 6.000 кућа.62 

 

7.5.2. Болести које се третирају и лече у Новопазарској Бањи 

 
Новопазарска бања, сматра се главним центром за лечење дистрофичара у нашој 

земљи. Терапије се спроводе у специјалној болници за лечење мишићних и 

                                                 
61 Стеван. М. Станковић ( 2010 ), Бање Србије, Београд, стр. 101 
62 http://banjeusrbiji.net/novopazarska-banja/ 
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неуримишићних болести Новопазарска бања, која је 90-их година прошлог века 

заслужила званични статус специјалне болнице. У њој се налазе најмодерније 

апаратуре које се користе у примени више различитих терапија, а лекари и терапеути 

који ту раде једни су од најстручнијих у нашој земљи. Због свих ових карактеристика 

Специјална болница за лечење мишићних и неуромишићних болести Новопазарска 

Бања сврстава се међу водеће рехабилатиционе центре у Србији. Смештај броји 180 

лежајева, а собе су удобне и лепо уређене. Болести које се највише третирају и лече у 

овој бањи су: 

 Неуромишићне болести 

 Стања после можданог удара 

 Кожне болести 

 Разни облици реуматизма ( хронични, дегенеративни, ванзглобни) 

 Проблеми са кичмом ( ишијас) 

 Женске гинеколошке болести ( стерилитет, упале) 

 Стања након прелома костију и након хируршких интервенција 

 Неуролошка обољења 

7.5.3. Културно-историјски споменици у близини Новопазарске Бање 

 
Новопазарска бања је сва обрасла у зеленило. У оквиру ње се налази и 

пространи уређени бањски парк у којем се узгајају: украсно дрвеће, разно цвеће 

прелепих боја, борови, липе...преко хиљаду садница налази се у овом парку који се 

простире на површини од око 4 хектара. Планине Голија и Рогозна представљају 

изузетну излетничку атракцију, те стога боравак у овој бањи пружа много више од 

физикалних и лековитих терапија. Поред излета у природи, овај крај нуди и 

многобројне могучности за излете и облиласке разних културно-историјских 

споменика. Најпосећенији и најзначајнији су: 

 

Манастир Ђурђеви Ступови- Овај манастир посвећен је Светом Ђорђу и један је од 

најстаријих српских манастира. Подигао га је велики Стефан Немања далеке 1171. 

године. Налази се на необичном месту на врху једног узвишења у Старом Расу. 

Архитектура је веома интересантна јер постоје две куле ( два ступа), по којима је 

манастир и добио име Ђурђеви Ступови. Овај манастир има значајну улогу у 

формирању архитектонског стила познатог под именом-Рашка школа. Овај споменик 

толико заначајан за културу и историју наше земље под заштитом је УНЕСКО-а, и 

убраја се у светску културну баштину. 

 

Манастир Сопоћани- задужбина је краља Стефана Уроша I. Налази се у близини 

извора реке Рашке, недалеко од Новог Пазара (око 20 km западно). Нема прецизних 

података када је маанстир тачно изграђен, али се зна да је то било око 1260. године. И 

он се налази под заштитом УНЕСКО-а, а свестску славу су му донеле његове прекрасне 

фреске које представљају право ремек-дело уметности. Манастир Сопоћани нје у 

једном делу своје дуге историје био женски манастир. Данас је општежитељни и у 

њему борави преко тридесет монаха и искушеника. 

 

Петрова црква или Црква Светих Апостола Петра и Павла, како је њено пуно име, 

једна је од најстаријих црквених споменика наше земље. Налази се у Расу, на свега два 

километара од центра Новог Пазара. Извори говоре да потиче из VIII. века али је врло 

могуће да има знатно дужу историју. По начину градње наличи највише црквама из 
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Италије, Јерменије, Грузије које потичу из седмог, осмог или деветог века. Међутим, 

након многих обнављања, дограђивања и преправки она добија уникатан изглед те се 

налази на УНЕСКО-вој листи заштићене светске баштине. Има велику национално-

историјску вредност, јер се везује за најзначајније периоде владавине династије 

Немањића. 

 

Стари град Рас- за овај средњовековни град се претпоставља се да потиче из времена 

владавине Јована II Комнина. Налази се недалеко од Новог Пазара (десетак километара 

западно) на брду Градина. Међу највећим атракцијама су три археолошка локалитета: 

пећина са манастиром Светог Арханђела, утврђење на Градини и насеље Пазариште. 

Тврђава Рас један је од најзначајнијих споменика за историју Србије. Ови бројни 

споменици који имају дугу историју чине да овај град буде један од значајнијих 

туристичких центара наше земље. Захваљујући манастиру Сопоћани који се налази у 

његовој близини Стари Рас је уврштен на УНЕСКО-ву листу светске културне баштине 

(Стари Рас са Сопоћанима). 

 

Стари град Јелeч-помиње се први пут давне 1282. године. У питању је жупски град 

налик утврђењу чији је приступ веома тежак. Данас, од њега су остале само рушевине,  

међу којима се назиру основе кула и капија. Налази се јужно од Новог Пазара на 

удаљености од око 12 километара. 

 

Новопазарска Бања једна је од ретких бања која се може похвалити оваквим богатством 

културне баштине у њеној близини. Стога је боравак у њој између осталог и прави 

културни дођивљај. Смештај се, поред Специјалне болнице нуди и у хотелима 

Сопоћани, Врбак и Рај. На туристима је да изаберу какав тип одмор  им највише прија 

јер ова бања нуди све, од лековитих извора и терапија, преко спортско-планинских 

активности до обиласка културно-историјских споменика.63 

 

7.6. Рајчиновића бања 

 
На крајњем југоистоку 

планине Голије, 9 km западно од 

Новог Пазара, у селу Рајчиновић, 

које се развило недалеко од 

раскрснице путева Нови Пазар-

Сјеница и Нови Пазар-Тутин, с 

огранком за манастир Сопоћане, на 

надморској висини од 570 m, 

налази се Рајчиновића Бања. Како 

је овај део наше земље насељен од давнина и посебно се бурно развијао у доба 

владавине Немањића, претпоставља се да се извори дуго користе. Заправо, дуго је 

коришћена вода једног извора хладне воде и локалитет називан Илиџа. Термални 

извори откривени су тек 1950. године, али им дуго није придаван већи значај, јер је 

локално становништво радије одлазило у Новопазарску Бању, која има дужу традицију, 

више извора и више медицинских и туристичко-угоститељских објеката. 

 

                                                 
63 http://banjeusrbiji.com/novopazarska-banja/ 

 
Слика 39: Хотел Рај, Рајчиновића бања 

Извор: http:// www.turistickiklub.com 
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Прва хидрогеолошка истраживања на простору Рајчиновића бање датирају из 

1954-1955. године. Тада је постављено 19 плитких бушотина и добијено око 2 l/s воде 

температуре 38-42 °C . Између 1975. и 1979. године постављено је још 6 бушотина. 

Наставком истраживања 1986. године постављене су бушотине до дубине од 500 m. 

 

Од микроелемената, значајних за терапију, истичу се литијум, рубидијум, 

стронцијум, фосфор, баријум и флуор. Запажа се да је садржај стронцијума у води 

хладног извора 5,0 mg/l што је констатују, В. Вујановић и М. Теофиловић, скоро 

максимална вредност у минералним водама вулканског типа Србије. Концентрација 

калцијума је висока, а магнезијума ниска, док је водоник-сулфид повећан, калијум 

далеко изнад просечних вредности у вулканским водама централног дела наше земље. 

Блага радиоактивност потиче од радијума, урана и радона. 

 

Вода се употребљава за пиће и купање. Као лековити природни фактор 

доприноси лечењу обољења органа за варење, јетре, жучних путева, мокраћних канала 

и бубрега. Смештајни и туристичко-угоститељски капацитети су веома скромни. Од 

смештајних капацитета треба свакако издвојити хотел Рај са две звездице, који је 

лоциран у самој Рајчиновића Бањи, на 5 km удаљености од Новог Пазара. У оквиру 

хотела се налази базен са топлом минералном водом температуре 32 °C , сауна, слана 

соба и ђакузи. Хотел располаже са 70 лежаја у једнокреветним, двокреветним и 

трокреветним собама, базеном, рестораном и паркингом. Хотел пружа услугу 

преноћишта, полупансиона и пансиона. Бању за време лета посећује велики број људи 

из непосредне околине, посебно из Новог Пазара, те је излетнички туризам развијен и 

комбинован са терапијом, најчешће без праве медицинске дијагнозе. Како у 

непосредној близини Рајчиновића бање постоје значајни споменици културе, међу 

којима су стари град Рас и Манастир Сопоћани, светска културна баштина, овом 

простору је посветити посебну пажњу у циљу развоја туризма. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Стеван. М. Станковић ( 2010 ), Бање Србије, Београд, стр. 107 
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8. Планине Рашког округа- као потенцијал за развој 

планинског туризма 

 
Планински туризам представља веома развијен сегмент туризма Рашког округа. 

Гледано на дуги рок, претња планинском туризму, зимској сезони, је глобално 

загревање и као последица тога мање снега као главног мотива одласка на одмор. 

Међутим, овај сегмент туризма представља једну од најконкурентнијих тржишних 

бранши Рашког округа. Најзачајнија планина у развоју овог сегмента туризма је 

Копаоник а поред Копаоника треба свакако поменути и планине Голија и Гоч. 

 

8.1. Копаоник 

 
Најзначајнија туристичка дестинација што се тиче планинског туризма у Рашком 

округу, а и у Србије је свакако планина Копаоник. Упркос фасцинантној лепоти, која је 

запажена одавно, Копаоник је дужи низ година представљао беспутну планину 

остављену ван токова озбиљне развојне политике. Највећи заљубљеник у Копаоник био 

је Јосип Панчић, који је 1856. године ову планину назвао “бисером наших планина”. 

 

 Крајем шестдесетих година прошлог века, оснива се заједница за унапређење и 

развој Копаоника, што је представљало прекретницу у развоју туризма на овој планини 

јер је изашла из дугогодишње анонимности. Врхунац туристичког развоја Копаоник је 

доживео осамдесетих година прошлог века, изградњом неопходне инфраструктуре и 

смештајних капацитета. Због својих природних вредности, 1981. године Копаоник је 

проглашен за национални парк. 

 

 Данас, Копаоник располаже са преко 6.500 лежаја у хотелима, одмаралиштима и 

апартманима. Туристички центар располаже мрежом од 22 жичаре, повезане у 

јединствен систем, 4 дечија лифта и опремљен је за све категорије скијаша. Укупна 

дужина жичара износи 17.222 метара, док је дужина ски стазе 44 километара. 

Капацитет система је 24.000 туриста на сат. Такође, гостима је на располагању 20 

километара стаза за нордијско скијање. 

 

 Национални парк Копаоник је био мета НАТО агресије 1999. године, када је на 

локацији Бачиште уништен велелепни хотел. Након десетак година, изграђен је Мастер 

план Копаоник, који треба да укаже на перспективе развоја туризма на овој планини. 

Имајући у виду чињеницу да Србија нема море, у наредном периоду значајан фактор 

повећања прилива из иностранства требало би да буде развој планинског туризма. Као 

пример треба да нам буде Аустрија, која је током 2009.године остварила приход од 

туризма у износу од око 24 милијарде евра.65 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Милетић Д, Петровић-Ранђеловић М., Пашић В, Туристичка стварност Србије, стр. 133 
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 Како би  указали на потенцијале националног парка Копаоник, приказаћемо број 

туриста који је посетио ову планину у следећој табели. 

 

Табела 12: Туристички промет Србије и Копаоника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Извор: Републички завод за статистику, Општине у Србији и Туристички промет у Републици Србији, 

разне године 

 

8.2. Голија 

 
На територији општине Рашка налази се и планина Голија, која представља 

највишу планину на југозападном делу Србије са површином од 75.138 хектара, 

простире се на атару пет општина а од тога општини Рашка 12.937 хектара или 17 % од 

њене укупне територије. 

 

Сви они који су се бавили туристичким развојем ове планине, оценили су је као 

високо вредан планински регион и културно-историјски подручје. У стратегији развоја 

туризма Србије, Голија је представљена као најзначајнија инвестициона дестинација на 

подручју југозападне Србије. Како би се Голија приближила инвеститорима у наредних 

пар година очекује се завршетак асфалтирања свих путева према овој планини. 

 

Туристичке вредности геоморфолошких особина планине Голије огледају се у 

пространим пропланцима изнад 1.200 m и врховима преко 1.400 m. Представља једну 

од најживописнијих планина у Србији због својих значајних и очуваних природних 

особености, реткости биљних врста, геоморфолошких и естетских вредности. Наведени 

разлози допринели су да је Голија 1991. године проглашена Парком природе а 1995. 

године револуције УНЕСКО проглашена је Резерватом биосфере. Осим тога, Влада 

Републике Србије, је јула 2001. године донела Уредбу којом се подручје планине 

Голије ставља под заштиту као “Парк природе Голија” и сврстава у прву категорију 

заштите као природно добро изузетног значаја. 

 

Година Србија Копаоник 
Учешће посетилачког 
промета Копаоника у 

укупном у % 

2000. 2.169.225 60.504 2,8 

2001. 2.129.128 84.334 4,0 

2002. 2.209.675 123.514 5,6 

2003. 1.997.957 85.805 4,3 

2004. 1.971.683 85.356 4,3 

2005. 1.998.469 85.246 4,3 

2006. 2.006.488 77.566 3,9 

2007. 2.306.558 98.054 4,3 

2008. 2.266.166 90.499 4,0 

2009. 2.021.166 67.385 3,3 

2010. 1.744.088 45.431 2,6 
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Последњих десет година туризам на Голији се убрзано развија. Голија је добила 

савремене и уређене ски стазе, жичаре и пратеће ски садржаје. У току је израда 

Просторног плана Голије као и Мастер плана скијалишта Голије, што је предуслов за 

даља улагања у Голију која се тек очекују.66 

8.3. Гоч 

 
Планина Гоч је планина у Србији, јужно од Западне Мораве изнад Врњачке 

Бање. Налази се у склопу севернокопаоничких планини и удаљен је 200 km од Београда 

и 31 km од Краљева. Пружа се у правцу запад-исток, око 10 km. Највиши врх је Крња 

јела 1127 m. Планина Гоч припада и територији Краљева и територији Врњачке Бање. 

На Краљевачкој страни Гоча већ дужи низ година постоји ски стаза-која употпуњује 

туристичку понуду овог града. 

 

Гоч је приступачан са разних страна, али два главна пута воде према њему: од 

Краљева преко Каменице до врха Добре воде и од Врњачке Бање до Станишинаца. 

Микроклима и чист ваздух, захваљујући пространим шумама Гоча повољно утичу на 

анемичне особе, јачање метаболизма и нервни систем. 

 

То је прави туристичко-рекреативни центар са бројним садржајима. Лети га 

красе многи спортски терени као и могућност за планинарење, лов и риболов. 

Изванредни смучарски терени чине га преко целе зиме атрактивним и привлачним, а 

такође и бројне смучарске стазе, ски лифтови и успињаче. На том плану је много 

учињено у развоју зимских спортова па и зимског туризма. Смучарско друштво Гоч из 

Краљева које поред смучарске опреме за једнократну употребу нуди и лепе смештајне 

капацитете, око стотину лежаја и угоститељских услуга.  

 

На Гочу постоји и дечије одмаралиште које годишње прихвати по неколико 

смена из више школа, а када су објекти сободни могу се користити и за друге 

активности. 

 

На планини Гоч налази се и вештачко језеро Селиште у коме је забрањено 

купање али које представља одличну локацију за организовање излета.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Општина Рашка, Стратегија одрживог развоја општине Рашка 2009-2019, Рашка, (2009 ) 
67 http://www.vrnjackabanja.co.rs/ 
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9. Смештајни капацитети 

 

9.1. Краљево 

 

Хотел Crystal 
 

Пажљивим избором стила и елеганције 

Хотел Crystal је отворен јуна 2009. године са 

циљем да гостима у граду Краљеву обезбеди: 

удобан смештај, добру рекреацију, квалитетну 

исхрану, сигуран паркинг личних возила и 

пријатан угођај у кафеу. Хотел се налазаи на само 

600 метара од самог центра града. Хотел поседује 

26 модерно опремљених соба и то: 10 

једнокреветних, 8 двокреветних са одвојеним 

лежајевима, 3 двокреветне са француским 

лежајем, 1 трокреветни студио и 4 апартмана. 

Што се тиче остале понуде хотела треба 

издвојити, wellness центар са теретаном, сауном, 

парним купатилом, ђакузи базеном са морском 

водом, кафе бар са винским подрумом нуди све 

врсте познатих пића у току 24 сата.68 

 

 

Хотел Турист 
 

У самом срцу Србије, у једном од њених 

најстаријих градова, Краљеву, налази се хотел новог 

духа-спој чаршијске традиције и модерног дизајна. 

Хотел Турист је смештен у строгом центру, на главном 

краљевачком тргу, најлепшој пешачкој зони изграђеној 

крајем 19. века. На старој локацији Хотел Турист као 

здање постоји већ 50-ак година, а успео је да задржи 

своју гостопримљивост и топлину која га је красила 

деценијама уназад. Као главни градски хотел, 

привлачио је пословне људе и путнике из свих крајева 

света. Хотел Турист нуди луксузне собе и апартмане 

који испуњавају потребе пословних и туристичких 

посета. Хотел располаже са 15 једнокреветних соба, 34 собе са француским лежајем, 18 

двокреветних соба и 5 луксузних апартмана. Од хотелских садржаја као 

најзанимљивије за госте се издваја могућност коришћења хотелског паркинга и 

подземне гараже, могућност room сервиса од 07-23 часа. У модерном амбијенту хотела 

налазе се кафе посластичарница са баштом и la carte ресторан и пицерија на видиковцу. 

У оквиру хотела налази се wellness центар и теретана. Гостима су на располагању и 

услуге rent-a car-a.69 

                                                 
68 hotelcrystal.rs/ 
69 http://www.hotel-turist.net/ 

 
Слика 40: Хотел Crystal 

Извор: http:// hotelcrystal.rs 

 
Слика 41: Хотел Турист 

Извор: http:// www.booking.com 
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Хотел Ботика 
 

Хотел Ботика својим изгледом 

наглашава романтику, прeфињеност, као и 

идеалну лепоту и комфор. На свега 300 

метара од центра града, али истовремено 

заштићен зеленилом парка, представља 

место по мери како туристичког тако и 

пословног света. Хотел располаже са 

конференцијским капацитетима у којима је 

могућно организовати конференције, радне 

састанке, стручно усавршавње и све друге 

скупове са већим бројем учесника. За то ће 

моћи да се користе две конференцијске сале, 

једна већа и једна мања.Хотел поседује и 

свој wellnes центар који садржи ђакузи и сауну. Хотел Ботика нуди квалитетну понуду 

смештаја у 29 смештајних јединица чију структуру чине: 

4 једнокреветне собе са лежајевима 120 x 200 cm 

8 једнокреветних соба класик 

6 двокреветних соба са француским лежајем величине 160 x 200  cm 

4 луксузне собе са француским лежајем величине 220 x2 00 cm 

2 двокреветне собе класик 

5 ексклузивних апартмана са одвојеним собама. 

Све собе и апартмани су опремљени бежичним интернетом , бешумним мини 

баровима,  LCD телевизорима, телефонима, сефовима за драгоцености, детекторима 

дима, SOS сигнализацијом.70 

 

Хотел Белведере 
 

Хотел "Белведере" (Итал.- леп поглед, добар поглед) име "Белведере", се по први 

пут помиње крајем VIII века. Од тада, па све до данас, Белведере представља симбол за 

лепо. Белведере је, дакле, име које су кроз векове носили најлепши замкови, виле , 

хотели, ресторани, улице, булевари и бродови. Смештен је у строгом центру Краљева, 

удаљен само пет минута хода од пешачке зоне, са терасом са које се пружа поглед на 

цео град па и  даље на планинске венце, који га 

окружују. Белведере нуди смештај у 6 висико 

стандардизованих комфорних апартмана и поседује 

сопствени паркинг. Сви апартмани имају капацитет од 

1-3 собе. У понуди су једнокреветне, двокреветне, 

трокреветне и собе са француским лежајевима. Сваки 

апартман је климатизован и поседује сопствено 

купатило, мини бар, кабловску телевизију, приступ 

интернету и сопствену терасу. Хотел Белведере 

располаже и луксузним рестораном намењен 

искључиво гостима. Ресторан се такође може 

користити и за пословне састанке, конференције, 

пријеме и промоције.71 

                                                 
70 http://www.hotelbotika.rs/ 
71 http://www.belvedere.rs/ 

 
Слика 42: Хотел Ботика 

Извор: http:// www.booking.com 
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Хотел Royal 

 
Хотел Royal се налази у мирном делу града на 

неколико стoтина метара од централног градског трга, 

поред саме обале реке Ибар. У склопу хотела постоји 

неколико целина: ресторан, летња башта у сопственом 

дворишту окружена зеленилом поред реке Ибар, паркинг 

за госте хотела. Хотелске собе су савремено опремљене и 

климатизоване. У склопу собе налазе се: купатило, ђакузи 

када, савремена туш кабина-фен за косу, телевизор, 

телефонска линија мини бар и кабловска телевизија. 

Хотел поседује и ресторан који се састоји из два дела, 

један је у оквиру приземља објекта а други у оквиру 

отворене баште поред реке Ибар.У понуди је и свечана 

сала за организацију прослава, весеља свадби, до 450 места.72 

 

9.2. Нови Пазар 

 

Хотел Врбак 
 

Хотел "Врбак" се налази  у центру Новог Пазара. Испод хотела протиче река 

Рашка. Својом особеном архитектуром, унутрашњим и спољним амбијентом, на 

пролазнике оставља снажан утисак. Главни 

прилаз хотелу, истовремено предстваља 

спону градског трга са рекреационим 

центром и његовом спортским објектима 

који пружају изванредне могућности за 

одмор и рекреацију. Хотел располаже са 30 

модерно опремљених соба и апартмана, 

свака соба има ТВ, мини бар, телефон. На 

располагању су једнокреветне, 

двокреветне, трокреветне собе и 

апартмани. Гостима је на располагању 24-

часовна услуга у собама. Направљен је 

давне 1977. године. Недавно, хотел је 

приватизован и налази се у власништву 

успешне компаније “Samald comerce” . У 

саставу хотела су две сале. Велика банкет 

сала која прима више од 600 гостију и 

мања, конференцијска сала за семинаре и презентације као и мања славља, у којој је 

могуће угостити до 150 званица. Хотел Врбак је намењен гостима из пословног и 

породичног туризма, како у домаћим, тако и у међународним оквирима и има две 

звездице.73 

 

 

 

                                                 
72 http://www.hotelroyalkv.com/ 
73 http://www.hotelvrbak.com/ 
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Хотел Драгуљ 
 

Хотел Драгуљ налази се на петом километру 

од центра града Новог Пазара, на раскрсници путева 

према Тутину, Сјеници и Новом Пазару. У 

непосредном је близини културно-историјских 

споменика Исламске (Алтун Алем џамија Лејлек 

џамија хамам) и хришћанске културе (манастиру 

Сопоћани, Манастир Ђурђеви ступови, Стари Рас). 

Хотел располаже смештајним капацитетом од 7 

луксузно опремљених соба. Свака соба  поседује 

клима уређај, телевизор, мини-бар, телефон, 

интернет, терасу, купатило са туш кабином. 

Гостима смештеним у хотелу на располагању је 

rооm сервис хране и безалкохолних пића. Хотел је 

обезбедио паркирање за госте капацитета 150 места. 

За сигурност возила на паркингу брине се  обезбеђење хотела уз видео надзор. Хотел 

Драгуљ поседује етно ресторан који својом атмосфером и јеловником осваја срца 

својих посетилаца.74 

 

 

Хотел Атлас Имеријал 
 

Хотел Атлас Империјал се налази на идеалној локацији, на само 5 минута 

лаганог хода од градске управе, државног универзитета, парка, градског трга и 

шеталишта, робне пијаце, старе чаршије или једноставно у центру збивања. Хотел 

располаже са 36 луксузно опремљених соба. Свака соба поседује бежични интернет, 

кабловску телевизију, централни систем за грејање и хлађење, купатило са туш 

кабином и 4 апартмана са ђакузи кадама. У хотелу се поред 4 апартмана  налази и 8 

соба са француским лежајем, 14 двокреветних соба и 10 трокреветних соба. Хотел 

Атлас располаже и са 2 ресторана, један мањи ресторан са 80 места и ресторан за 

свечаности и славља са 350 места. Поред ресторана хотел има и конференцијску салу 

од 60 места, која је опремљена озвучењем и пројектором. 75 

 

 
Слика 47: Хотел Атлас Имеријал 

Извор: http:// www.booking.com 

                                                 
74 http://www.hoteldragulj.rs/ 
75 http://www.hotelatlas.rs/ 
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9.3. Врњачка бања 

 

Хотел Меркур 
 

У Врњачкој Бањи, Краљевској бањи Србије, оази здравља, добре енергије и 

лепоте налази се Специјална болница Меркур. Меркур представља најсавременију 

медицинску службу за спречавање, дијагностику, лечење и рехабилитацију болести 

органа за варење, шећерне болести и болести коштано-зглобног система са савременим 

објектима за смештај посетилаца током целе године. Лековите минералне воде, 

лековито минерално блато, савремене дијагностичке методе, високоспецијализован 

медицински тим и најсавременију медицинску опрему Меркуру је успешно објединио и 

развио врхунске здравствене и веллнесс пакете прилагођене сваком појединцу. У 

Меркуровој оази здравља, можете да уживати у Wellness & Spa садржајима , пронаћи 

уточиште и осетити задовољство и ужитак. 

 

Хотелски комплекс састоји се од пет смештајних објеката: 

 

- "Меркур" Нови       - "Шумадија lux" 

 

- "Шумадија"  Мала  - "Меркур" Стари 

 

- "Свети Ђорђе" 

 

Од набројаних смештајних објеката, најмодерније и најлуксузније опремљен је 

објекат "Меркур" Нови, који се протеже на седам спратова, а састоји се од соба 

категорије "Миленијум" и "Специјал", луксузних апартмана и резиденције, укупног 

капацитета 368 лежаја. "Меркур" Нови, следи "Шумадија Lux", у чијем се саставу 

налази 70 лежаја, размештених по собама lux категорије. "Шумадија" Мала, у понуди 

има 31 лежај на располагању, а "Меркур" стари 77 лежаја. На крају, објекат "Свети 

Ђорђе", располаже собама категорије "Стандард", укупног капацитета који броји 219 

лежајева. 

 

"Меркур" Нови, најбоље је опремљен од свих смештајних објеката. У зависности 

од категорије собе, зависи да ли постоји приступ 

интернету, али су све собе опремљене ТВ-

уређајем, кабловским пријемом телевизијског 

програма, клима уређајем, телефонском линијом 

и купатилом. Lux апартмани у оквиру објекта 

"Меркур" Нови састоје се од дневне и спаваће 

собе, а поседују мини-бар и приступ интернету. 

У оквиру објекта "Меркур" Нови, налази се и 

једна резиденција, луксузно опремљена. Гости 

резиденције, уживаће у дневном боравку са 

кожном гарнитуром, мини-кухињи и трпезарији, 

спаваћој соби, 2 купатила са ђакузијем, мини-

сауни, плазма ТВ-у, интернету и клими. 

"Меркур" Нови, опремљен је, када је 

додатни садржај у питању, рестораном, аперитив 

баром, летњом баштом, паркингом, 

библиотеком, мини-биоскопом, конгресном 

 
Слика 48: Хотел Меркур 

Извор: http:// www.booking.com 
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салом за семинаре, салом ( за семинаре, предавања, презентације ), а ту је и могућност 

изнајмљивања бицикли, aква центар "Waterfal "- базен са термоминералном водом и 

воденим атракцијама, фитнес центар "Меркур Gym", сауну, тепидаријум итд. 

 

Собе у објекту "Шумадија Lux", опремљене су купатилом, телевизијским 

уређајем и телефонским уређајем, а гостима је на располагању и паркинг простор. 

 

У "Шумадији" собе поседују или етажно купатило или етажни WC, собе са 

етажним WC-ом имају ТВ. Ситуација је иста и у "Меркуру" старом. Собе у "Светом 

Ђорђу", скоро су реновиране, а сам објекат смештен је у прелепом природном 

амбијенту.76 

 

Хотел Соларис 
 

Solaris Resort је нов и модерно опремљен објекат у туристичкој понуди Врњачке 

Бање. Амбијент одише комфором, пријатношћу и уметничким шармом који госте неће 

оставити равнодушним. Објекат нуди луксузне апартмане и породичне собе са 

елегантним ентеријером, ресторан, аперитив бар, салу за семинаре, сопствени паркинг 

простор. У понуди су такође и спортско-рекреативни садржаји са отвореним и 

затвореним базеном, фитнес центар, ексклузивни  Wellness центар и Relax зона. 

 

У изградњи је конгресна сала (200 места) и дечији кутак. Као таква, понуда ће 

бити јединствена у региону. Смештен је у мирном делу Врњачке Бање, у непосредној 

близини бањског шеталишта. Идеално је место за одмор, релаксацију и опуштање. 

Љубазно, професионално и услужно особље пружа услугу мерену највишим светским 

стандардима.77 

 

 

 
Слика 49: Хотел Соларис 

Извор: http:// www.booking.com 

 

 

 

 

                                                 
76 http://www.vrnjcispa.rs/ 
77 http://www.solarisresort.com/ 
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Хотел Бреза 
 

Хотел Бреза је један од 

најатрактивнијих хотелско-

угоститељских објеката у Србији. 

Налази се у нашој највећој и 

најпопуларнијој бањи, краљици 

српског туризма, традиционално 

најпривлачнијем туристичком центру 

за одмор и рекреацију, Врњачкој 

Бањи. 

Пројектован по највишим 

стандардима модерног хотелијерства, 

хотел је за 38 година постојања 

угостио више од 617.000 гостију који 

су остварили 2.885.000 ноћења. 

Бреза је најтраженији и 

најпопуларнији Бањски објекат-у пролеће у мирису липа уживају учесници 

многобројних скупова: конгреса, симпозијума, радничко спортских игара, у вреле 

летње дане је идеално место за породичне годишње одморе обогаћене разноврсним 

културно-забавним програмима, топли јесењи дани привлаче учеснике нових конгреса, 

фестивала, семинара и спортских сусрета, новогодишњи термини су увек раније 

продати, а у време зимског распуста жичара на оближњем Гочу је спремна за нове госте 

и многобројну децу. Гостима је на располагању климатизовани ресторан са преко 400 

места за обедовање. Решењем Министарства економије и регионалног развоја Хотел је 

категорисан са три звездице. 

 

Хотел Бреза има 152 собе и 224 лежаја (апартмани, једнокреветне, двокреветне и 

1/2 + 1 собе). Све собе имају телевизор (домаћи и сателитски канали), модерна 

купатила (дубоке каде, биде), телефоне са директним бирањем. Од укупног броја соби 

половина има мали фрижидер, а трећина соба је опремљена мобилним клима уређајем. 

Поглед из соба на променаду, бањски парк или планину Гоч је нешто чега ћете се радо 

сећати и дуго после одласка из Бање. Објекат има шест спратова са два модерна лифта 

(музика и аудио  контакт са рецепцијом).78 

 

Апартмани Рај 
 

Апартмани Рај су смештени на 300 метара од 

променаде, у дворишту Iwa Wellness центра. Сви 

Апартмани су луксузно опремљени, а поседују 

интерфон, комплетно опремљену кухињу, клима уређај 

и интернет. Смештај који нудимо категорисан је са 4 

звездице, што довољно говори о квалитету услуга које 

aпартмани Рај нуде. Капацитет апартмана је од две до 

шест особа, па су Апартмани Рај идеални за туристичке 

групе. За све госте је обезбеђен паркинг, постоји 

могућност закупа гараже.79 

                                                 
78 http://www.hotelbreza.mod.gov.rs/ 
79 http://www.apartmaniraj.com/ 

 
Слика 50: Хотел Бреза 

Извор: http:// www.booking.com 

 
Слика 51: Апартмани Рај 

Извор: http:// www.booking.com 
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Апармани “Passage” 

 

 Објекат се налази на почетку пешачке 

зона (нема приступ аутомобилима), 

непосредно испред зграде поште. Располаже са 

седам двокреветних апартмана од који у 3 

постоји и помоћни лежај у коме могу да 

спавати или једна одрасла особа или двоје 

мање деце. Сви апартмани имају своје 

купатило и кухињу. Сви су опремљени 

кабловском телевизијом, Wi-Fi, телефоном, 

феном. Апартмани се свакодневно одржавају. 

Гостима је на распсполаган кровна тераса са 

погледом на Бањски парк. Уз доплату, су 

могуће услуге прања и пеглања веша.80 

 

 

 

 

 

 

Aпартмани Бисер 
 

"Бисер Апартмани" су нови објекат 

који се налази у срцу Врњачке Бање, између 

познате пијаце и главног шеталишта. Гостима 

је све на дохват руке. Бисер апартмани нуде 

комплетан програм бањског одмора, 

луксузне, комфорне и уз то модерно 

функционалне апартмане за миран сан и 

прикупљање нове снаге за данашњи урбани 

темпо живота. Уз то Бисер Апртмани нуде и 

Wellness центар који је опремљен ђакузи 

кадом, финском и инфрацрвеном сауном, 

турским купатилом и простором за 

релаксацију. Такође је гостима на 

располагању и физиотерапеут који госте може 

да упути у програме шта wellness може да 

пружи. У понуди  стоји и слана пећина 

(халотерапија) како за решавање здравствених 

проблема тако и за релаксацију. Што се тиче типа апартмана, Апартмани Бисер нуде 3 

типа апартмана: Lux, President и Premium апартмани. Сви апартмани поседује мини-бар 

са освежавајућим напицима као и душеке који су антиалергијски и антибактеријски.81 

 

 

                                                 
80 http://www.vrnjackabanjasmestaj.rs/ 
81 http://www.biser-apartmani.com/sr/ 

 
Слика 52: Апартмани Passage 

Извор: http:// www.booking.com 

 
Слика 53: Aпартмани Бисер 

Извор: http:// www.booking.com 
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9.4. Тутин 

 

Хотел Ideal 
 

Хотел Ideal је смештен на периферији града Тутина у насељу Гнила на 21 km од 

Новог Пазара. Најближи аеродром се налази у Приштини на 73 km од хотела Ideal. Овај 

хотел располаже са 22 собе а у склопу понуде су, двокреветне, трокреветне и 

четворокреветне собе. Све собе су климатизоване, поседују ТВ и бежични интернет.82 

 

 
Слика 54: Хотел Ideal 

Извор: http:// www.booking.com 

 

9.5. Рашка 

 

Хотел Караван 
 

 У подножју планина 

Копаоника и Голије на ушћу река 

Рашке и Ибра, недалеко од Јошаничке 

Бање, окружена манастирима из 

средњег века налази се оаза мира и 

тишине, варошица Рашка. На старом 

путу према Новом Пазару, на само 600 

m од центра, налази се 

репрезентативни објекат, мотел-

ресторан "Караван". 

"Караван" располаже са салом 

капацитета 80 места и баштом 

капацитета 60 места. Ресторан домаће 

и интернационалне кухиње. Све ово чини овај мотел-ресторан погодним за: семинаре, 

банкете, разне прославе и весеља. "Караван" располаже са 16 двокреветних соба, 4 

једнокреветне, 2 трокреветне и једном четворокреветном. Свака соба је опремљена са: 

бежичним интернетом, LCD тв-ом  кабловском телевизијом и телефоном.83 

                                                 
82 http://hotelideal.rs/ 
83 http://www.karavanraska.rs/ 

 
Слика 55: Хотел Караван 

Извор: http:// www.booking.com 
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Мотел Јагњило 
 

Мотел - ресторан "Јагњило" је основан 1986. године и налази се на магистралном 

путу Рашка - Краљево, 2 km од центра града. Пуних 23 године рада "Јагњило" важи за 

синоним доброг и успешног пословања у чије су се увериле квалитете многе спортске 

екипе, друштвене организације и велики број других гостију. 

 

Мотел - ресторан "Јагњило" располаже са 27 соба, и то: 

 

- 8 једнокреветних соба - све су са француским лежајем 

- 13 двокреветних соба - са по једним француским лежајем и по једним каучом 

- 5 двокреветних соба – са по два кауча 

- 1 трокреветна соба - са једним француским лежајем и два кауча 

 

Дакле, постоји 50 лежаја (22 Француска и 28 кауча). По потреби или на захтев 

гостију сви француски лежаји могу служити као двокреветни, па тако капацитет мотела 

достиже 53 лежаја. Свака соба садржи купатило, ТВ са кабловском телевизијом, 

фрижидер са алкохолним пићем и безалкохолним. 9 соба су са ђакузи кадама. Ресторан 

располаже са две сале капацитета 90 места од којих једна сала може да служити као 

тераса отвореног или затвореног типа са 4 LCD телевизора. 

Мотел - ресторан својим гостима врши услугу прања, сушења и пеглања веша, 

мањачнице, room сервиса. Mотел - ресторан "Јагњило" поред паркинга, испред 

ресторана поседује и ауто паркинг затвореног типа са ноћним чуваром.84 

 

 
Слика 56: Мотел-ресторан Јагњило 

Извор: http:// www.booking.com 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 http://www.upoznajsrbiju.co.rs/ 
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Мотел КМ Двори 
 

 Мотел-ресторан "КМ Двори" налази 

се у Беоцима, уз реку Ибар, на удаљености од 

око 7 km од града Рашке и 30 km од 

Копаоника, на атрактивном месту са 

погледом који пуца на реку Ибар. У склопу 

мотела налази се ресторан у коме може да 

ужива, око 60 гостију  захваљујући 

ентеријеру коме топлину дају пастелне боје 

зидова у комбинацији са дрветом. У 

ресторану се служе свежи и врхунски 

локални специјалитети од чега вреди 

издвојити домаће месне специјалитете, рибље 

специјалитете из реке Самоковке и Ибра, 

кајмак из поткопаоничких бачија и проја од 

кукурузног брашна самлевеног у 

поткопаоничким поточарама. Многа јела су 

модификована и склопљена по избору и 

жељи гостију, што је главна одлика овог објекта. Собе су урађене у истом стилу као и 

остали део мотела: беспрекорно чисто, удобно и једноставно. Мотел располаже 

капацитетом од 32 лежаја. Свака соба  поседује купатило са топлом водом, телевизор, 

ситне хотелске реквизите, room сервис који ради 24 сата дневно. Неке собе имају терасе 

са којих се пружа поглед према идиличном сеоском амбијенту.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 http://www.motelkmdvori.com/ 

 
Слика 57:Мотел КМ Двори 

Извор: http:// www.booking.com 
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10. Списак угоститељских објеката у Рашком округу 
 

Редни 

број 

Град и 

назив угоститељског објекта 

Адреса Број 

Телефона 

 Врњачка бања   

1. Кафе Пицерија Мастер Београдска 3 036/611-406 

2. Ресторан Numero Uno Хероја Чајке бр 1 036/202-649 

3. Посластичарница и Кафе Di Milano Променада 062/756-004 

4. Ресторан Круна Слатински Венац 3 036/613-513 

5. Ресторан Рај Улица Рај бр 34/Б 036/615-500 

 Нови Пазар   

6. Ресторан Чаир Мур бб 020/391-251 

7. Пицерија Пинокио 28. Новембра бб 062/1800974 

8. Султан Кафе 28. Новембра бб 020/314900 

9. Ресторан Илиџа Јерка бб 064/1622411 

10. Млечни ресторан Амигос Житни трг бб 020/317-701 

11. Caffe Theatre Градска бб 063/8281548 

 Краљево   

12. Пицерија Матини Хајдук Вељкова 8 036/321-625 

13. Ресторан Јеринин град Маглич 46 036/5826009 

14. Ресторан Симче Јована Бојовића 158 036/355-363 

15. Кафана Томина Колиба Тике Коларевића 34 036/393-544 

16. Кафана Хлад Липе Миломира Ердоглије 

бб 

036/5411533 

 Рашка   

17. Етно ресторан Долче Вита Предрага 

Виломоновића 12 

036/733-067 

18. Етно ресторан Чакмара Беоце бб 036/54975997 

19. Палачинкарница Happy Стара Стругара бб 064/4566876 

20. Лазаро Тодора Милићевића 

бб 

036/734-935 

21. Гурманче Предрага 

Виломоновића 12 

036/1682-837 

 Тутин   

22. Ресторан Сахат Кула Револуција 1 020/101-11-71 

23. Caffe Оскар Улица ЈНА 061/342-167 

24. Caffe Елиф Пештерска 147 020/203-28-12 

25. Caffe Идеал Пештерска 185 020/303-55-13 

26. Caffe Pizzeria New York Пештерска 155 020/278-12-74 
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11. Спортско-рекреативна и остала инфрастуктура 
 

Градски стадион Нови Пазар 

 

Градски стадион Нови 

Пазар је стадион са више 

намена у Новом Пазару. 

Тренутно се користи највише 

за фудбалске мечеве и он је 

домаћи терен ФК Нови Пазар. 

Капацитет стадиона је око 

12.000 гледалаца, од тога је 

само северна трибина без 

седећих места. Стадион се 

тренутно састоји од источне и 

западне трибине, а од априла 

2012. и северне трибине.86 

 

Спортска дворана Пендик 

 

Спортско-сајамска 

установа Пендик 

постоји већ 4 године. 

Њена изградња и 

стављање на услугу 

младим спортистима 

града унела је 

значила је нову 

енергију и нове 

могућности развоја 

спорта у Новом 

Пазару. У њој се одржавају тренинзи школе фудбала, одбојке, кошарке и одржавају се 

велике спортске манифестације од традиционалног Рамазанског турнира у малом 

фудбалу до боксерских професионалних и ММА спектакала. Међународни турнири у 

рукомету, каратеу, демонстрација борилачке вештине аикидоа, турнир у малом 

фудбалу "Исмаил Мајо Банџовић,", универзитетска такмичења, државна првенства у 

боксу, кик боксу и каратеу, школске лиге у неколико спортова којима је организатор 

Спортски савез града, Игре без граница, школске олимпијаде итд.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86 https://sr.wikipedia.org/sr/ 
87 http://www.dvoranapendik.rs/ 

 
Слика 58:Градски стадион ФК Нови Пазар 

Извор: http:// www.fknovipazar.net 

 
Слика 59: Спортска дворана Пендик 

Извор: http:// www.dvoranapendik.rs 
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Хала спортова Владе Дивац 

 

Спортска хала у Врњачкој Бањи налази се 

у непосредној близини аутобуске станице. 

Свечано је отворена у мају 2008. године и 

представља најновији спортски објекат у 

Врњачкој Бањи који за циљ има употпуњавање 

туристичке и спортске понуду ове дестинације и 

отварање врата Врњачке Бање према спортском 

туризму. Од фебруара 2009. године ова хала носи 

име нашег прослављеног кошаркаша "Владе 

Дивац“. 

Хала представља мултифункционални објекат погодан за организовање 

спортских манифестација, утакмица, припрема, тренинга и кампова, као и различитих 

културно забавних догађаја. Састоји се из велике сале површине 1400 m2, мале сале за 

борилачке спортове, теретане, амбуланте, као и четири велике и четири мале 

свлачионице, свлачионица за судије и делегат. Целокупна спортска опрема је 

професионална "Schelde" опрема, а хала поседује и "Donic" стонотениску опрему. 

Капацитет хале је 1300 седећих места. Поред овога у хали налази се музеј  Владе Дивца 

и бифе за освежење посетилаца.88 

 

Ски стаза на планини Гоч 

 

Ски стаза на Гочу (11 km од 

центра бање) привлачи велики број 

љубитеља зимских спортова. 

Хоризонтална дужина трасе је 520 

метара колико су дуге и две уређене 

ски стазе ширине око 60 метара.  

 

 Погонско затезна станице је 

на надморској висини 990 метара, 

одакле скијаши полазе ка врху. 

Место одакле крећу на ски стазу је на 

1123 метара, што значи да је 

висинска разлика 132 метара. Број 

инсталираних вучних направа је 36, а 

капацитет је 1195 скијаша на сат, 

Просечан успон ски стазе је око 30 

степени. Посебан доживљај је скијање ноћу. Поред стазе постоји пар угоститељских 

објеката који  пружају могућност освежења у сваком тренутку.89 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
88 http://www.vrnjackabanja.co.rs/ 
89 http://www.vrnjackabanja.co.rs/ 

 
Слика 60: Хала спортова Владе Дивац 

Извор:http:// www.mojaavantura.com 

 
Слика 61: Ски стаза на планини Гоч 

Извор: http://www.goc.rs 
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Олимпијски базен  

 

 
Слика 62: Олимпијски базен 

Извор: http:// evrnjackabanja.com 

Олимпијски базен је изграђен  1960. године и налази се у близини минералног 

извора Снежник. Овај објекат представља значајну туристичку понуду Врњачке Бање 

током летње сезоне. Током године  је то омиљено састајалиште младих који у врелим 

летњим данима освежење налазе управо на њему. Састоји се из комплекса од два 

базена од којих је један дечији, а други олимпијских диманзија 25 x 50 m и дубине од 

1,20 m-2,20 m. Поред базена постоји и пословни објекат са свлачионицама, амбулантом 

и спасилачком службом, а такође постоји и услужни објекат где гости базени могу да се 

освеже.90 

 

Спортско-рекреативни центар Рај 

 

Терени на Рају били су познати 

још 60-их година када су се на њима 

одржавале атлетске манифестације. Од 

тада па све до 80-их година радило се на 

проширењу и преуређењу спортских 

терена. Године 1984. изграђена су три 

травната фудбалска терена са атлетском 

стазом и трибинама као и две 

свлачионице и помоћне просторије. 

Терени се налазе на истоименом брду у 

непосредној близини спортске хале 

"Владе Дивац". У склопу терена налази 

се и терен за одбојку на песку. 

Један од најстаријих бањских спортских клубова ФК "Гоч" тренира на овим 

теренима. Поред ФК "Гоч" на теренима Раја тренинге и утакмице одигравају и ФК 

"Волеј" и ФК "Врњачка Бања". На СРЦ "Рај" су гостовале све наше познате екипе: 

Црвена звезда, Партизан, ОФК Београд, Рад, Спартак, Хајдук из Куле, Напредак, 

Будућност Обилић, Милиционар, али и многе екипе из нижих рангова такмичења. 

Терени СРЦ "Рај" су протеклих година били домаћини многим страним екипама, од 

којих треба издвојити Грке, Швеђане, Немце и Румуне, а припреме су имале и 

репрезентације Југославије и Камеруна.91 

                                                 
90 http://www.vrnjackabanja.co.rs/ 
91 http://www.scvrnjackabanja.rs/objekti/src-raj 

 
Слика 63: Спортско-рекреативни центар Рај 

Извор: http:// en.wikipedia.org 
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Хала спортова у Краљеву 

 

Хала спортова има 3.350 седишта, 

изузетно је модеран спортски објекат са 

свим пратећим садржајима, отворена је 

11. фебруара 2015. године. Све потребне 

услове за такмичења ова дворана 

испуњава. Нова хала поседује сертификат 

ФИБА светске кошаркашке федерације, 

као и одбојкашке и рукометне 

федерације. Поред спортских дешавања у 

њој се могу одржавати и друге 

манифестације.92 

 

Градски базен у Рашкој 

 

ТСО Рашка располаже још једним модерним 

спортским објектом. Градски базен у Рашки је 

отворен 2003. године. У свом саставу има 

олимпијски базен, мали базен и базен за децу. У 

склопу објекта налазе се и отворени спортски 

терени за одбојку и фудбал на песку, стони-тенис и 

бадминтон. Објекат је опремљен и модерним кафе 

баром где гости базена могу да се одморе и 

освеже.93 

 

Теретана на отвореном у Рашкој 

 

У току кампање „45 година у 

Србији“ током два месеца гласања, 

све општине и градови у Србији 

могли су да гласају да баш њихово 

место добије активну зону. Једна 

од 45 „Coca-Cola“ теретани на 

отвореном постављена је поред 

градског базена и у Рашкој. 

Опремљена је справама за вежбање 

које су лаке за коришћење 

(симулатор веслања, коса клупа, 

хоризонталне и финске стубе, 

шипке за згибове и справе за ноге). 

Теретана представља место, за спортисте и рекреативце, која има за циљ промовисање 

физичке активности као једног од предуслова доброг здравља. 94 

                                                 
92 https://sr.wikipedia.org/sr/ 
93 http://www.raska-turizam.rs/ 
94 http://www.raska-turizam.rs/ 

 
Слика 64: Хала спортова у Краљеву 

Извор: http:// www.srbijasport.net 

 
Слика 65: Градски базен у Рашкој 

Извор: http:// www.raska-turizam.rs 

 
Слика 66: Теретана на отвореном у Рашкој 

Извор: http:// www.raska.gov.rs 
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12. Манифестације 
 

12.1. Спортско-рекреативне манифестације 

 
Европско првенство у кајаку на дивљим водама 

 

Првенство сваке године окупља преко 200 

такмичара из 15 земаља који се надмећу у 

појединачној и екипној конкуренцији у класик и 

спринт тркама, у категоријама двосед за 

мушкарце и једносед за жене. Сва такмичења у 

спусту на дивљим водама одвијаће се на стази 

"Бук Грмчић" на Ибру, педесетак километара 

узводно од Краљева. 95 

 

 

 

 

 

 

Весели спуст 

 
Весели спуст је најстарији и највеселији 

спуст на водама Србије. Од средњовековног 

града Маглича до Краљева, на 25 km вијугавог 

тока Ибра, преко 10.000 добро расположених 

спусташа учествује у највеселијој поворци на 

водама Србије. 96 

 

 

 

 

Оријентиринг 

 

  Основни задатак у оријентирингу је да се уз 

помоћ карте и компаса, за најкраће могуће време, на 

терену пронађе одређени број контролних тачака, 

редоследом како је нацртано на карти. Пре више од 

десет година у Националном парку Копаоник 

организовано је тродневно интернационално 

оријентиринг такмичење, са око 150 такмичара. Већ 

2010. године организовано је прво петодневно 

интернационално оријентиринг такмичење са 6 

етапа. Данас је ,,Kopaonik open” светски познато 

оријентиринг такмичење које поседује скоро 30 km² 

                                                 
95 http://www.rzsport.gov.rs/ 
96 http://www.srbijazamlade.rs 

 
Слика 67: Европско првенство у кајаку 

на дивљим водама 

Извор: http:// www.kajakss.org.rs 

 
Слика 68: Весели спуст 

Извор: http://www.srbijazamlade.rs 

 
Слика 69: Оријентиринг 

Извор: http:// bonvoyage.rs 
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терена приказаних квалитетним мапама. Организатори су Спортско друштво 

,,Јасеница“-Смедеревска Паланка. Партнери у организацији: Општина Рашка, 

Национални парк Копаоник, Оријентиринг савез Србије, ЈАТ апартмани.97 

 

Ski Opening 

 

        

Ski Opening, сада већ традиционална манифестација, први пут је одржана 2010. 

године на Копаонику. По угледу на 

популарне европске ски центре који 

сваке године обележавају отварање 

својих ски-сезона, са циљем да се на 

симболичан начин, првим спустом 

низ оснежене стазе, обележи 

отварање ски сезоне на Копаонику, 

ова манифестација је за само пар 

година постала препознатљив 

туристички бренд Копаоника, који у 

периоду од четири дана угости 

значајан број љубитеља зимских 

спортова из Србије и целог региона. 

         Први дани на снегу у скијању и 

сноубордингу, садржајан програм, са 

дневним и ноћним журкама, великим такмичењем европских сноубордера, бројим 

промоцијима и вредним наградама, представљају право уживање за госте који се 

одлуче да први ски викенд проведу на Копаонику.98 

 

Улична трка 

         

Улична трка у Рашки први пут 

je одржана у мају 2013. године. 

Циљ организовања 

манифестације је промовисање 

спорта и популаризација 

атлетике као спортске 

дисциплине као и афирмација 

младих спортиста из Рашке и 

других градова. Улична трка је 

подељена у неколико 

категорија: школски крос, 

пионири, пионирке, сениори, 

сениорке, трка задовољства. 

Велики број учесника из 

Рашке, Новог Пазара, Краљева, 

Чачка, Ужица и других градова 

се такмичи за медаље. Публика 

је у центру града имала 

прилику да подржи најбоље атлетичаре из Србије, велика имена попут: Амеле Терзић, 

                                                 
97 http://www.raska-turizam.rs/ 
98 http://www.raska-turizam.rs/ 

 
Слика 70: Ski Opening 

Извор: http:// kopaonik.net 

 
Слика 71: Улична трка 

Извор: htpp:// www.raska-turizam.rs 
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Мирка Петровића, Соње Столић, Дарка Живановића, Теодоре Симовић, Јасмина 

Љајића као и младе наде Рашке Милоша Пендића, Катарину Филиповић, Мирка 

Васиљевића. Стенли Кипруг из Кеније, који је био четворопласирани на београдском 

маратону и који је такође учествовао, дао је трци међународни карактер. 99 

 

Санџачке игре 

 

Санџачке игре настале су као 

резултат свеукупних друштвених 

збивања и стремљења почетком 50-

тих година, тј. непосредно после 

Другог светског рата. Иницијатива 

је потекла од Удружења студената - 

Завичајни клуб из Пријепоља. Већ 

на старту, игре су замишљене као 

друштвена манифестација која би, 

осим спортских надметања, 

укључила и разне друге културне 

садржаје, са циљем да се прошири и 

ојача сарадња омладине санџачког 

региона. Укључујући, у првом 

покушају, само три града 

(Пријепоље, Прибој, Нова Варош), игре су се веома брзо прошириле обухватајући и 

многе градове са територија суседних република, Црне Горе и Босне и Херцеговине. 

Другим речима, од чисто регионалних, игре су прерасле у велику спортску 

манифестацију међурепубличког карактера.  

Санџачке игре одржавају се у континуитету пуних 37 година, што значи да је 

одржано укупно 37 завршних, односно финалних приредаба. Кроз то време, судећи 

према неким значајнијим показатељима, развој игара текао је доста неравномерно, са 

мањим или већим осцилацијама, али са трајно израженом тенденцијом успона све до 

33. игара, после којих почиње нагли пад и коначно гушење игара (1991). Кроз спортска 

такмичења, на Санџачким играма је учествовало преко 50.000 такмичара из 27 градова, 

односно општинских центара Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине.100 

 

Рамазанска улична трка 

 

Рамазанска улична трка је традиционалног типа 

и одржава се по муслиманском каледару у месецу 

рамазану. Атлетски клуб Нови Пазар као најуспешнији 

спортски колектив у граду игра значајну улогу у овој 

важној манифестацији. Учешће сваке године узимају 

најеминентнији атлетичари како у нашој земљи тако и 

у иностранству. Ове године манифестација ће бити 

одржана по шеснаести пут под покровитељством 

општине Нови Пазар, Туристичке организације Новог 

Пазара и Атлетског клуба Нови Пазар. 101 

 

                                                 
99 http://www.raska-turizam.rs/ 
100 http://www.raska-turizam.rs/ 
101 http://www.raska-turizam.rs/ 

 
Слика 72: Санџачке игре 

Извор: http:// sandzakavaz.rs 

 

Слика 73: Рамазанска улична трка 

Извор: http:// beta.rs 
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Рамазански турнир у малом фудбалу 

 

Рамазански турнир у малом 

фудбалу је најмасовније 

такмичење овог типа у нашој 

земљи. Сваке године велики број 

учесника свих узраста од петлића 

до ветерана узима учешће на овој 

манифестацији. Турнир траје 

током целог месеца. Велики број 

учесника из свих крајева наше 

земље и значајан број оних из 

иностранства узимају учешће на 

овој манифестацији. 102 

 

 

 

12.2. Туристичке манифестације 

 

Велики Међународни Врњачки карневал 

 

Сваке године заједно са 

карневалом, у Врњачку Бању 

стигне на хиљаде туриста, 

ишчекујући чаробну фешту коју 

организују Врњчани. У недељи пре 

почетка карневала, чини се да је 

сав смештај у Бањи већ попуњен, а 

карневал још није ни почео. Потом 

у бању стижу карневалске групе, 

које ће наступати дана када велика 

поворка буде прошетала бањом, 

као и музичари, глумци и многи 

други уметници, који ће 

вишедневни програм карневала 

зачинити добрим проводом и 

својим талентима . 

Поворка традиционално полази 14. јула, састављена од најразличитијих лица, 

талената и нота. Маштовити костими, акробације, плесне тачке, музичка извођења, 

позоришне представе које се крећу заједно са поворком, Индијанци, каубоји, 

легионари, Афричка племена, колонијална војска, митска бића, ликови из бајки, све то 

и много више од тога, прелива се и утапа у велику међународну поворку, која са 

поносом шета Врњачком Бањом, баш као сто су то Врњчани одувек желели. 

Није само у иностранству запажен велики успех и потенцијал врњачког 

карневала. Он је препознат и у Србији, у којој му је Туристичка организација Србије 

                                                 
102 http://www.raska-turizam.rs/ 

 
Слика 74: Рамазански турнир у малом фудбалу 

Извор: http:// www.novipazar.com 

 
Слика 75: Велики Међународни Врњачки карневал 

Извор: http:// evrnjackabanja.com 
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доделила престижну награду "Туристички цвет" у категорији најбоље туристичке 

манифестације. Тако се Врњачки карневал нашао међу најпознатијим и 

најпопуларнијим српским манифестацијама: Сабор трубача у Гучи и фестивал "Exit". 

Уједно је интересантан и податак да је карневал у Врњачкој Бањи, додат на светски 

карневалски календар, у коме заузима важно место.103 

 

Ноћ Музеја 

 

Културна манифестација "Ноћ 

музеја", традиционално се одржава 

истовремено у 40 европских држава. У 

свом "маратону" кроз "Стари 

Континент", "Ноћ музеја", не заобилази 

ни краљицу српског туризма - Врњачку 

Бању. 

У својој бити, "Ноћ музеја" је 

уметничко-продукцијска група, која под 

својим окриљем окупља истакнуте 

уметнике, историчаре уметности, 

социологе културе и све оне који се баве 

културом и у културној експресији 

уживају. 

 

"Ноћ музеја" настала је у жељи да се афирмишу универзалне уметничке, као и 

културне вредности уз потребу да се оне кроз креативну идеју представе ширем 

аудиторијуму. 104 

 

Фестивал “Love Fest” 
 

 Фестивал "Love fest" у Врњачкој Бањи, представља музички догађај, током ког 

присутни могу да уживају у различитим музичким жанровима, са посебним акцентом 

на промоцију електронске 

музике. Идеја за одржавање 

овог фестивала настала је 

2006. године као одговор на 

недовољан број културних 

дешавања у централној 

Србији. Идејни творци су од 

самог почетка имали велику и 

драгоцену помоћ општине 

Врњачка Бања, Туристичке 

организације, Специјалне 

болнице Меркур, али и медија 

са простора целе Србије. Име 

"Love Fest" проистекао је из 

чињенице да је Врњачка 

Бања, све чешће одредиште 
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заљубљених парова, који у њу долазе да посете Мост Љубави, да прошетају Врњачким 

парком и провозају се чувеним врњачким фијакером. 

Први званични "Love fest", одржан је 2007. године на летњој позорници, која је 

до данас наставила да буде место одржавања ове манифестације. Летња позорница, 

идеална је локација за одржавање фестивала - у питању је амфитеатар на отвореном, 

изграђен 50-их година 20-ог века, који се налази на 100 метара надморске висине и 

може  се похвалити капацитетом од 3.000 места. Овај фестивал данас траје 3 дана. 

Уживање у природи, доброј музици и култури, главно је обележје овог младог 

фестивала који окупља велики број младих и гради своју популарност из године у 

годину.105 

 

Beer Fest 

 

Један од најмлађих фестивала чији 

је домаћин Врњачка Бања свакако је “Beer 

Fest”. Први пут одржан 2010. године, овај 

фестивал је резултат сарадње Београдске 

културне мреже, општине Врњачка Бања и 

Туристичке организације Врњачка Бања. 

Успех првог одржаног “Beer Fest-а”.  у 

Врњачкој Бањи, најбоље се огледа у броју 

од чак 50.000 посетилаца ове 

манифестације. 

Фестивал се одржава почетком јула, 

а до сада је на своју позорницу довео 

имена попут Звонка Богдана, групе 

Негатив,  Кикија Лесандрића, Атомског Склоништа, ван Гога, Освајача, Гаравог сокака, 

Дејана Цукића, Сарса, Београдског Синдиката. Фестивал се одржава на фудбалским 

теренима Спортског центра "Рај" у Врњачкој Бањи са програмом који традиционално 

почиње у 18: 00 h и траје до 04: 00 h изјутра.106 

 

Манифестација “Пољуби ме“ 

 

Манифестација за заљубљене под 

називом "Пољуби ме" у Врњачкој Бањи 

резултат је Светског дана заљубљених и 

већ поменутог заштитног знака Врњачке 

Бање - Моста љубави. 

Идеја за организовање ове 

манифестације проистекла је из 

чињенице да је Врњачка Бања све чешће 

одредиште заљубљених јер су управо 

они једна од циљаних група њене 

туристичке понуде. Први пут 

манифестација "Пољуби ме" је 

организована 2009. године, управо са 

Мостом Љубави као средишњом локацијом свеукупних дешавања. Манифестација се 

симболично одржава на дан Светог Трифуна (Свети Валентин у католичкој вери).  
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Украшен стотинама балона у облику срца, Мост љубави на Дан заљубљених 

постаје позорница пољубаца, од којих најдужи бива проглашен победником. Рекорд у 

најдужем пољубцу, до ове године држао је млади пар из Београда и он је износио 68 

минута и 44 секунде, али је ове године постављен нов рекорд у трајању од 80 минута и 

44 секунде, који ће бити изазов многима у годинама које следе. Награде се осим у 

категорији најдужи пољубац деле и најстаријем и најатрактивнијем пару. 

 

Манифестација "Пољуби ме" сваке године је испраћена и адекватним забавним 

програмом, посетиоци могу да уживајте у музици, храни и пићу и наравно целој 

Врњачкој Бањи која се на овај дан претвара у српску престоницу љубави.107 

 

Фестивал Меда 

 

Сваке године, у Врњачкој Бањи 

традиционално се одржава фестивал меда. Овај 

мали фестивал здравља, организује се са циљем 

промовисања пчеларства као привредне гране, 

принципа здравог живљења и здраве исхране, као и 

промоције пчелињих производа и свакако саме 

Врњачке Бање. 

 Удружење врњачких пчелара, пред Врњчане 

и госте Врњачке Бање износе своје најбоље 

производе и резултате вредног рада, а присутни 

увек могу добити одговоре на многа занимљива 

питања која се тичу меда, пчела и пчеларства 

уопште. На фестивалу меда можете сазнати више о 

производу и препаратима медоносних пчела у 

исхрани, превентиви и исцељењу, затим о значају 

меда и начину на који делује на људски организам и др.108 

 

Фестивал цвећа и хортикултуре 

 

Манифестација традиционално 

окупи више десетина излагача, који у 

својој понуди имају велики избор 

цвећа, биљака, садница, цветних 

аранжмана, опреме за хортикултуру, 

као и најразличитије врсте 

декоративних материјала за саксије и 

још много тога. Традиционално 

фестивал се веома симболично одржава 

крајем априла  или почетком маја, а не 

ретко је испраћен и другим 

дешавањима као што је мајски медени 

уранак, сајам заната и сувенира и 

слично.   

Фестивал цвећа, не одржава се случајно, баш у Врњачкој Бањи. Чувена по 

цветним ронделама, које заузимају централно место у Врњачком парку, бања је позната 
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по труду уложеном у то да се декорација и уређеност парка доведу на светски ниво. У 

томе је и успела непрестаним напорима, одржавањем и унапређењем простора који 

припада Врњачком парку.109 

 

Фестива Филмског Сценарија 

 

 Фестивал филмског сценарија 

у Врњачкој Бањи, један је од 

најважнијих сегмената, врњачких 

културних свечаности. Овај фестивал 

један је од манифестација са 

најдужом традицијом у Врњачкој 

Бањи и доказао се као дијагностичар 

врлина и мана и вредни хроничар 

сценаристике. 

Први фестивал филмског 

сценарија у Врњачкој Бањи одржан је 

у периоду од 15-ог до 21-ог августа 

1977. године. Сваки следећи, 

одржаван је управо средином августа 

или почетком његове друге половине. 

 У раду званичног жирија на фестивалу, још од оснивања, учествују велика 

имена југословенске и српске кинематографије. Неки од досадашњих победника на 

фестивалу филмског сценарија су сценарији за филмове: "Љубавни живот Будимира 

Трајковића" (1977.), "Окупација у 26 слика" (1978.), "Вариола Вера" (1982.), "Балкан 

експрес" (1983.), "У раљама живота "(1984.)," Отац на службеном путу "(1985.)," 

Убиство с предумишљајем "(1996.)," Ране "(1998.)," Небеска удица "(2000.)," 

Апсолутних сто "(2002.) и многи други култни наслови српске и југословенске 

кинематографије.110 

 

Дани Јоргована 

 

Сваке године почетком 

маја Краљево је домаћин 

туристичке манифестације 

Дани јоргована. Одржава се у 

знак сећања на догађај из 

13.века када је Краљ Урош 

Први из љубави према 

француској принцези Јелени 

Анжујској, будућој српској 

краљици, одлучио да целу 

долину уз реку Ибар засади 

мирисним јоргованом и 

цветном врстом озелени суре 

литице кањона.  
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Српски народ и данас у долини Ибра, од Краљеве до Рашке, негује јорговане у 

знак сећања на Јелену Анжујску, жену краља Уроша Првог Немањића, која је живела у 

раскошном дворцу на обали реке.111 

 

Пасуљијада Краљево 

 

 Туристичка организација Краљева, 

под покровитељством града Краљева сваке 

годне одржава традиционалну кулинарско-

туристичку манифестацију Сребрни казан. 

На отвореном плацу се сваке године окупи 

око педесетак кувара из двадесетак 

угоститељских фирми, хотела и ресторана 

из Краљева и околних места, који се 

такмиче  ко ће припремити укуснији 

чорбаст пасуљ са сувим ребрима. Ова 

манифестација се одржава сваке године 

средином септембра.112 

 

 

Жички духовни сабор 

 

Са народним музејом и Књижевним клубом Краљево, библиотека организује 

најзначајнију манифестацију у култури Краљева - Жички духовни сабор - Преображење 

са традицијом од 20 година. Реч је о једној од најзначајнијих културних манифестација 

у Србији. Манифестација се симболично везује за Жичу, на чију се традицију и веру у 

преображење ослања настојећи да, кроз ведро профилисане садржаје, афирмише праве 

вредности. Уз низ пратећих програма (Свечаност отварања, изложбе, промоције, 

песничко вече, музички програм), централни део манифестације посвећен је добитнику 

награде  Жичка хрисовуља која се, по одлуци жирија, додељује нашим најистакнутијим 

песницима за понирање у дубине нашег песничког наслеђа и допринос савременој 

српској поезији. Жичку хрисовуљу добили су: Добрица Ерић, Милутин Петровић, 

Миодраг Павловић, Љубомир Симовић, Иван В. Лалић, Милосав Тешић, Бранислав 

Петровић, Стеван Раичковић, Алек Вукадиновић, Матија Бећковић, Борислав Радовиц, 

Рајко Петров Ного, Милован Данојлић, Мирослав Максимовић Злата Коцић, Ђорђо 

Сладоје, Новица Тадић, Братислав Р. Милановић, Петар Пајић. Манифестација се 

одржава августа месеца.113 
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Ликовна колонија Студеница 

 

Манастир Студеница, као колевка српске духовности и 

православља, већ дуже од три деценије инспирација је 

ликовне колоније која, уз благослов игумана 

Студеничког, поносно носи њено име. Колонија се до 

сада организовала 40 пута а организатор колоније је 

Туристичка организација Краљево и углавном се 

одржава прве недеље августа месеца. 114 

 

 

 

Илински дани 

 

Илински дани је манифестација која се 

сваке године одржава 2. августа, на Св. Илију у 

селу Семетеш које је познато по језеру и пловећем 

острву у подножју Копаоника. Из године у годину 

ова манифестација поприма све већи значај како у 

очувању традиције, културе и старих заната овог 

краја тако и у развоју сеоског туризма. 

Mанифестација „Илински дани“ окупља учеснике 

и госте из Рашке и околине, који могу уживати у 

богатом културно-уметничком програму, који 

приређују фолклорне и певачке групе из рашког 

краја, уз звуке фруле и гајди. Организатори 

манифестације: мештани села Семетеш и Tуристичко спортска организација Рашка.115 

 

Дани вргања 

 

Дани вргања на Копаонику је 

манифестација која се одржава почетком 

септембра месеца. Манифестација има за циљ да 

окупи заљубљенике у природу и планинарење и 

заљубљенике у гљиве и производе од истих. 

Учесници се могу такмичити у берби и спремању 

јела од вргања. Квалитет вргања оцењује стручни 

жири у неколико категорија. На свечаном 

затварању манифестације на централном тргу уз 

богат културно уметнички програм проглашава се 

најтежи вргањ на Копаонику. За најбоље у разним дисциплинама обезбеђeне су 

награде.116 
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Дани боровнице на Копаонику 

 

Дани боровнице је 

манифестација која има за циљ да 

окупи све љубитеље природних 

лепота, чистог ваздуха и шумских 

производа. Сви учесници су у 

могућности да се такмиче у берби и 

спремању производа од боровница 

које оцењује стручни жири. 

Организатори обезбеђују пригодне 

награде за победника. Током 

финалног такмичења, на централном 

тргу, госте забављају културно-

уметничка друштва. Време 

одржавања манифестације је 

последња недеља јула месеца. 117 

 

Фестивал "Стари Град" 

 

Интернационални Музички 

Фестивал основан је 2004. године од 

стране масовне забаве групе. 

Такмичарски фестивал забавне 

музике, који има амбиције да буде 

један од водећих у Србији и региону. 

Три вечери фестивала су попуњене 

еминентним гостима из области 

музике, као сто су у претходних пет 

година Били: Stone Flowers band, 

Кемал Монтено, Хари Мата Хари, 

Неверне Бебе, Ван Гог, Емина 

Јаховић, Златни Прсти, Сергеј 

Ћетковић, Црвена јабука, Младен 

Војичић Тифа, Забрањено Пушење, 

Тијана Дапчевић, Регина, Nо comment band, Масимо Савић. 118 

 

 

Манифестације у Тутину 
 

Културни живот у општини је прилично разнородан, а посебно обележје му дају 

Дани културе, Смотра народног стваралаштва, Фестивал дечије песме и бројни сеоски 

вашари. И ако постоје различите културне манифестације, културни живот није 

довољно развијен, без адекватних капацитета за његово одвијање.119 

 

 

                                                 
117 http://www.upoznajsrbiju.co.rs/manifestacije-u-srbiji/24 
118 http://www.upoznajsrbiju.co.rs/manifestacije-u-srbiji/24 
119 http://www.upoznajsrbiju.co.rs/manifestacije-u-srbiji/24 

 
Слика 88: Манифестација Дани боровнице 

Извор: http:// www.kopaonik.rs 

 
Слика 89: Лого Фестивала Стари Град 

Извор: http:// sandzaknews.rs 
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13. Swot анализа 

 
SWOT анализа је крајње eфикасан алат за разумевање и доношење одлука у 

најразличитијим ситуацијама у раду компаније или организације. Творац SWOT 

анализа је A. S. Humphrey. 

Појам, односно назив SWOT анализа 

представља акроним од 4 енглеске речи које у 

преводу значе: 

 Strengths – снаге  

 Weaknesses – слабости 

 Opportunities – могућности (шансе, прилике) 

 Threats – претње (опасности).   

 

 

 

 Снаге (Strengths) – током тражења одговора на ова питања потребно је пре 

свега бити реалан. Велики системи често имају свега пар или понекад само једну 

овакву предност уграђену у саму срж постојања компаније, али је на разне 

начине стално искоришћавају, и њихова стална борба са конкуренцијом састоји 

се у сталном проналажењу новог начина за експлоатацију ове кључне 

предности.  

 Слабости (Weaknesses) – Под слабостима би требало разликовати 

кључне недостатке који су већ присутни и могу да утичу на опстанак компаније 

и симптоматске слабости које могу да буду само маска неких кључних слабости, 

(дакле нисмо детектовали узрок, већ говоримо о последици, тј. испољавању 

правог узрока) или су само недостаци који се могу премостити бољом 

организацијом компаније.  

 Шансе (Opportunities) – да би утврдили шансе потребно је обратити 

пажњу на промене које се дешавају у технологији и продаји, промене у државној 

политици које се односе на поље банкарских делатности, социјална дешавања, 

промене начина живота и сл. Шансе представљају предност компаније у односу 

на окружење. Могу се посматрати из два угла, као тренутне и у перспективи.  

 Опасности (Threats) – Опасности се могу класификовати као тренутне и 

опасности које могу настати у ближој или даљој будућности. Људи могу имати 

различите погледе на опасност – оно што представља мала опасност за једну 

особу, за неког другог то може бити велика опасност. Такође, корисно је 

консултовати се са другим људима који опасност могу посматрати из различите 

перспективе. 120 

 

                                                 
120 В. Стефановић (2011.), Маркетинг у туризму, ПМФ Ниш, стр. 142 
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Снаге представљају позитивне, а слабости негативне унутрашње факторе. 

Могућности представљају позитивне, а претње негативне спољашње факторе. 

 

Смисао SWOT анализе се огледа у томе што она помаже менаџерима да 

идентификују садашље и будуће шансе, као и претње из окружења (екстерне факторе),   

с једне и снаге и слабости предузећа (интерне факторе), са друге стране. Основна идеја 

SWOT анализе је да се њоме омогући такво развојно понашање предузећа у туризму 

које ће обезбедити максимално коришћење снага и шанси предузећа с једне, и 

минимизирање претњи и слабости таквом развоју са друге стране.121 

Кључне речи код SWOT анализе су:  

 Повезати и 

 Претворити 

 

Главни изазов за сваку организацију је да претвори слабости у снаге. 

Унутрашња и спољашња анализа могу да произведу велику количину информација, од 

                                                 
121 В. Стефановић (2010.), Туристички менаџмент, Природно – математички факултет, Ниш;, стр 124  
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којих већина не мора да буде релевантна. SWOT анализа може да служи и као 

интерпретативни филтер, да смањи количину информација на управљиву величину која 

се односи на кључна питања. SWOT анализа класификује интерне аспекте као снаге 

или слабости, а спољашње факторе као могућности или претње. Снаге могу да служе 

као основа за креирање предности у односу на конкуренцију, а слабости могу да је 

угрозе. Разумевајући ова четири аспекта своје ситуације, организација (установа, 

компанија) може боље да распореди своје снаге, поправи своје слабости, искористи 

велике могућности и да отклони потенцијално девастирајуће претње. 

SWOT анализа се користи пре свега да би се: 

 Ресурси користили ефикасније 

 Унапредило пословање 

 Анализирала и боље разумела конкуренција 

 Откриле нове могућности и искористиле постојеће шансе 

 Боље припремили за могуће претње у окружењу 

 Направио бизнис и маркетиншки план 

 

Кључни елементи за квалитетну (јаку и поуздану) SWOT анализу су следећи: 

 Учешће - анализа треба да укључи што је могуће више људи. Неопходно је да 

сви руководиоци учествују у припреми и обављању анализе. Неруководећи 

кадар је такође од критичног значаја пошто и они треба да дају другачије и нове 

погледе на ситуацију у организацији. 

 Брејнсторминг - анализа треба да почне брејнсторм сесијом где сви 

укључени треба да кажу шта год хоће без тренутног одговора или критике. Биће 

времена за то касније. 

 Темељност - анализа треба да буде темељна што је више могуће тако да сви 

аспекти рада организације као и окружење у коме она постоји буду узети у 

обзир и детаљно размотрени. 

 Наставак ( follow-up ) - aнализа треба да крене са брејнсторм сесијом, затим 

да пређе на дискусију, па на детаљан план  акције. Дискусија треба да се 

фокусира на оно што је изнето на брејнсторм сесији и да кулминира идејама 

како да се организација унапреди. Ове идеје треба да буду документоване у 

облику плана акције. 
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SWOT анализа обухвата детаљну анализу и прављење листе слабих и јаких тачака 

туристичке дестинације, могуће употребе у контексту шанси, као и опасности 

утврђених тенденција на тржишту. SWOT анализа је неопходна ради стратегијског 

планирања туристичког производа конкретне дестинације, а потом и креирања 

адекватне промоције. Она омогућава довођење у равнотежу захтева, жеља и потреба 

потрошача и могућности туристичке понуде; те креирање конкурентске предности и 

остварење ширих економских, друштвених, културних, политичких, еколошких и 

других циљева.  

 

Снаге Слабости 

Повољан географско-саобраћајни положај Недовољно искоришћени туристички 

ресурси 

 

Велики потенцијал у природним 

ресурсима (разноврсни геоморфолошки, 

хидролoшки ресурси, разноврсност флоре 

и фауне) 

 

Непостојање организованог наступа на 

тржишту 

 

Атрактивни антропогени туристички 

ресурси (историјски и споменици културе) 

 

Лоша саобраћајна инфраструктура 

(густина и квалитет локалне путне мреже) 

 

Етнографско наслeђе и архитектура 

 

 

Непостојање пратеће туристичке 

инфраструктуре 

 

Културне манифестације 

 

Непостојање адекватне туристичке 

сигнализације 

 

Повољни услови за развој планинског 

туризма 

 

Лоши смештајни капацитети 

 

Повољни услови за развој бањског 

туризма 

 

Слаба улагања у туристичку привреду 

 

Повољни услови за развој религиозног 

туризма 

Недовољна примена савремених 

технологија 

Повољни услови за развој ловног туризма Неедукативност становништва и 

туристичких радника 

 

Постојање свести код органа управе о 

значају туризма 

Приватизација у туристичком сектору 
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Могућности Опасности 

Стратешко - привредни значај за развој 

туризма у региону и Србији 

 

Слаба заинтересованост градова и 

општина за развој туризма 

 

Све већа окренутост људи здравом животу 

и природи 

 

Непостојање подршке републичких органа 

власти у виду значајнијих улагања у 

туризам 

 

Завршетак изградње Коридора X 

 
Низак животни стандрад већине 

становништва 

 

Пораст дохотка и животног стандарда 

становништва у перспективи 

 

Неповољни демографски фактори 

 

Регионална и међународна сарадња- већи 

прилив страних гостију 

 

Развој туристичке понуде и промене 

менталитета 

 

Тражња за другим специфичним видовима 

туризма 

 

Слабо развијени предузетнички дух 

 

Сарадња са околним и другим општинама 

 
Промене у градској власти, због 

континуитета започетих пројеката 

 

Приватизација као носилац туристичке 

понуде и улазак свежег капитала 

 

Немогућност имплементације стратегије 

развоја туризма због неслагања 

стејкхолдера из различитих општина 

Донације и спонзорства 

 
Неспремност за успостављање 

прекограничне сарадње 

 

Рашки округ, на туристичкој мапи Србије, представља значајну и интересантну 

туристичку дестинацију по свом географском положају, са изузетним природним 

лепотама, културно-историјским вредностима, погодним климатским условима, рекама, 

и термалним водама. Ако се све наведено узме у обзир можемо рећи да један од 

главних фактора што туристичка понуда није боља јесте мало улагање новца и 

недостатак спонзора. 

Када су финансије у питању морамо имати неке ствари на уму. Прво, квалитет 

туристичке понуде и културних догађаја не зависи само од воље и стручности 

организатора, већ и од финансијских средстава. Овај чудан спој материјалног, 

ванвременског, духовног "израза душе" или шире култура, и материјалног, реалног, 
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једнодимензионалног, исказаног у најтиражнијој речи - новац, ипак, неоспорно је, 

најбоље функционише заједно.  

Чињеница је да државе издвајају премало новчаних средстава за област туризма, 

углавном се се то креће од 0,5 % до 2 % буџета. Ако се узме у обзир тешка финансијска 

ситуација наше државе и мало издвајање новца за општине и градове, јасно је да 

туристичке организације располажу са мало новца.  

Онда се долази до менаџмента као решења за покривање новчаних недостатака. 

Квалитетно маркетиншко вођење и осмишљавање програмске политике и филозофије 

догађаја могу обезбедити алтернативне изворе финансирања и тиме омогућити 

континуиран, али и продуктивнији рад организација у туризму, култури и уметности. 

Спонзорство, као један од најзначајнијих видова помагања у туризму уметности и 

културног деловања, даје велики допринос. Заузврат, то је добра прилика за његову 

рекламу. 

Многи ће рећи да, ако држава, односно град или општина у овом случају, немају 

довољно новца, онда се он може наћи добром организацијом и још бољим 

маркетингом. Ипак, чињеница је да највећу комерцијализацију налазимо на погрешним 

локацијама, што je јако честа ситуација, али то не спутава спонзоре да се препознају 

баш на таквим локацијама и тамо пласирају свој капитал и име. Како је у Србији све 

централизовано, највећа количина капитала се улаже у Београд, јер то је главни град, 

много развијенији и богатији од осталих а и броји далеко више становника од било ког 

другог града. Дакле, најбоље је место за, обрт средстава, маркетинг и рекламирање. 

Постоји једна важна ствар коју треба напоменути. Нема сврхе да се врши SWOT 

анализа aко на основу ње не уследи акција. Она треба да буде више од обичне листе 

идентификованих фактора-то је аналитичка техника која служи као подршка за 

доношење стратешких одлука и треба да буде праћена одговарајућом акцијом. 

Стратегија треба да се формира на основу снага и могућности. 
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Закључак 

 

 
На основу изнетих чињеница о Рашком округу, може се закључити да 

туристички потенцијал и заинтересованост становништва за бављење туризмом 

постоји. Као и што је раније наведено у овом раду на територији Рашког округа постоје 

значајни природни и нарочито културно-историјски мотиви који могу уз адекватан 

план и програм да се искористе за развој бањског, религиозног, планинског, 

излетничког и рекреативног туризма. 

 
Како би се туризам развијао плански, а не стихијски, неопходна је израда стратегије 

развоја туризма, ако не на нивоу Рашког округа, онда на нивоу појединачних значајнијих 

дестинација. За сада, једино туристички центар Копаоник има израђен Мастер план. Развој 

туристичких потенцијала Рашког округа, како нових тако и постојећих туристичких 

производа, захтева обликовану визију и стратегију развоја. Урађен је велики број 

пројеката који су послати надлежним министарствима. Неки су прихваћени и 

реализовани а неки још увек чекају одговоре.  

 

Туристичке организације градова и општина Рашког округа су показале велико 

интересовање и предузела значајне кораке у циљу промоције, представљања и 

унапређење туризма на територији Рашког округа али значајан сегмент унапређења 

туристичких организација у будућности јесте боља сарадња између њих самих. Једно 

од добрих решења било би формирање регионалне туристичке организације Рашког 

округа, која би објединила рад свих туристичких организација на овом подручју. 

 

У овом Мастер раду сам указао на предности и шансе Рашког округа за још 

интензивнији развој туризма а такође сам указао и на неке недостатке и одређене 

претње које ограничавају развој туризма и туристичких кретања. 

 

На крају желео бих да истакнем да будућност Рашког округа може бити још 

повољнија ако се примене сва позитивна светска искуства у туризму и плански повуку 

прави потези. 
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