
   Универзитет у Нишу 

Природно-математички факултет 

Ниш 

Департман за географију 

 

 

  

 

 

 

  

МАСТЕР РАД 

 

Потенцијали за развој екотуризма у Парку 

природе „Шарган - Мокра гора“ 

 

 

 

 

 

Кандидат:        Ментор: 

Андреа Цојић         Проф. Др Татјана Ђекић 

  

 

 

У Нишу, oктобар 2016. 



Потенцијали ѕа развој екотуризма у Парку природе „Шарган-Мокра гора“ 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велику захвалност дугујем свом ментору  Проф. Др. Татјани Ђекић на 

корисним саветима, помоћи и утрошеном времену приликом израде овог 

мастер рада. 

Захваљујем се свим професорима и асистентима Департмана за 

географију за сарадњу током свог студирања. 

Захваљујем се и својим колегама са студија, као и пријатељима, који су ми 

увек несебично пружали подршку. 

Неизмерну захвалност дугујем својој породици, мојим најближима, на 

подршци, разумевању, несебичној љубави и вери у мене. 

Хвала вам. 
 



Потенцијали ѕа развој екотуризма у Парку природе „Шарган-Мокра гора“ 

 

3 
 

Садржај: 
 

Увод ................................................................................................................................................ 6 

1. Туристичко - географски положај Парка природе „Шарган -Мокра Гора“ ............... 8 

2. Приказ физичко - географских карактеристика Парка природе „Шарган - Мокра 

Гора“ ............................................................................................................................................. 11 

2.1. Геоморфолошке карактеристике ........................................................................................ 12 

2.2. Климатске карактеристике .................................................................................................. 13 

2.3. Хидролошке карактеристике .............................................................................................. 15 

2.4. Флора и фауна ...................................................................................................................... 18 

3. Приказ антропогених вредности Парка природе „Шарган-Мокра гора“ ................. 20 

3.1. Становништво и насеља у Парку природе „Шарган - Мокра Гора“ ............................... 20 

3.2. Археолошка налазишта ....................................................................................................... 25 

4. Приказ туристичких вредности Парка природе „Шарган - Мокра Гора“ ................ 26 

5. Облици туризма на територији Парка природе „Шарган - Мокра гора“ .................. 34 

5.1. Транзитни туризам ............................................................................................................... 34 

5.2. Излетнички туризам ............................................................................................................ 35 

5.3. Конгресни туризам .............................................................................................................. 36 

5.4. Бањски и лечилишни туризам ............................................................................................ 36 

5.5. Спортско-рекреативни туризам .......................................................................................... 37 

5.6. Сеоски туризам .................................................................................................................... 38 

5.7. Ловни и риболовни туризам ............................................................................................... 40 

6. Екотуризам као специфичан облик одрживог туризма ................................................. 40 

6.1. Концепт одрживог туризма ................................................................................................. 41 

6.2. Дефинисање појма екотуризма ........................................................................................... 42 

6.3. Принципи екотуризма ......................................................................................................... 43 

6.4. Врсте екотуризма ................................................................................................................. 44 

6.5. Субјекти у екотуризму ........................................................................................................ 45 

7. Стање развијености екотуризма и могућности унапређењана подручју Парка 

природе „Шарган - Мокра Гора“ ........................................................................................... 47 



Потенцијали ѕа развој екотуризма у Парку природе „Шарган-Мокра гора“ 

 

4 
 

7.1. Заштита природе у Парку природе „Шарган - Мокра Гора“као основа развоја 

екотуризма ................................................................................................................................... 47 

7.2. Материјална база као основа развоја екотуризма ............................................................. 50 

7.3. Анализа досадашњег развоја туризма................................................................................ 56 

7.4. Развојни пројекти ................................................................................................................. 58 

8. Стратегија будућег развоја екотуризма ............................................................................ 60 

8.1. Стратегија развоја екотуризма на територији Републике Србије ................................... 60 

8.2. Стратегија развоја екотуризма у Парку природе „Шарган - Мокра Гора“ .................... 61 

8.2.1. Стратегија развоја инфраструктуре ................................................................................ 62 

8.2.2. Приоритети развоја туристичких зона на подручју Парка природе „Шарган- Мокра 

Гора“ ............................................................................................................................................. 62 

Закључак ..................................................................................................................................... 65 

Литература .................................................................................................................................. 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Потенцијали ѕа развој екотуризма у Парку природе „Шарган-Мокра гора“ 

 

5 
 

 

 

 

 

 

Сажетак: 

Парк природе „Шарган - Мокра Гора“ се налази у Западној Србији и одликује се великом 

атрактивношћу простора.  Искористивост туристичких вредности Парка природе „Шарган 

- Мокра Гора“ је у директној и индиректној зависности од природних услова. У овом раду 

сагледан је утицај природних и антропогених вредности за развој екотуризма у 

заштићеном природном добру, као и начини искоришћавања туристичких ресурса. 

Истакнут је значај већ развијених облика туризма, а у наредном периоду акценат се 

ставља на екотуризам, као специфичног облика одрживог туризма.  

 

Кључне речи: Парк природе, Шарган, Мокра Гора, одрживи туризам, потенцијали, 

животна средина, екотуризам. 

 

 

Abstract: 

Nature Park "Šargan - Mokra Gora" is located in western Serbia, and has a large attractive 

natural space. Тhe possibility of tourist values explotation of nature Park "Šargan - Mokra Gora"  

is directly and indirectly dependent on natural conditions. This paper present the influence of 

natural and anthropogenic values for the development of ecotourism in the protected natural area, 

as well as ways of exploiting tourism resources. Featured is the importance of developed forms 

of tourism, for upcoming period in the future, the focus is on eco-tourism, as a specific form of 

sustainable tourism.  

 

Keywords: Nature park, Šargan, Mokra Gora, sustainable tourism, resources, environment, 

tourism resources, ecotourism. 
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Увод 

Са својим природним и антропогеним вредностима Парк природе „Шарган - Мокра 

Гора“се намеће као потенцијална област за развој свих видова туризма. Обиље 

хидрографских објеката, атрактивни пејзаж, традиционална села у којима је могућ 

смештај и исхрана, атракција попут железничке пруге и етно-села чини чврсту подлогу за 

развој туризма. 

Даљи привредни и туристички развој у Парку природе „Шарган - Мокра“ зависиће 

од успешности спровођења усвојених правилника о заштити природе и праћењу принципа 

о еколошки одрживом туризму. 

Предмет овог рада јесу туристички потенцијали на територији Парка природе 

„Шарган - Мокра Гора“. Поред овог, такође и темељно сагледавање свих облика туризма, 

односно, туристичких кретања мотивисаних природним и антропогеним туристичким 

вредностима и њихов значај за развој туризма на овим просторима. У овом раду приказан 

је попис свих туристичких потенцијала, што и јесте основа за даље туристичко планирање 

и уређење простора. Биће речи о лепоти предела и очуваној природи као основе за 

развитак екотуризма на овом подручју. 

Циљ рада је свеобухватно представљање потенцијала које овај регион нуди, као и 

могућност комплексне туристичке валоризације. Она води ка оптималном повећању 

туристичког промета на овом простору, а велика пажња се поклања еколошком 

капацитету простора и одрживом туризму у заштићеном природном добру. Тежи се 

приказивању тренутног стања и недостацима у одрживом коришћењу туристичких 

потенцијала, значају екотуризма, као бољег облика туризма за путовање, за оне који теже 

уживању у природи и одговорности према њој, те значај заштићених природних добара и 

подручја за развој екотуризма. У раду су представљене основне хипотезе на којима се 

базира развој  различитих облика туризма. Основу чини: географски положај, рељеф, 

климатске и хидролошке одлике, одлике флоре и фауне, најважније антропогене 

туристичке вредности, материјална база, и перспективе будућег развоја, као посебно 

место, планирање заштите природне и културне баштине овог подручја у условима када 

развој туризма све више угрожава здраву природну околину, где се значајна пажња 
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посвећује условима и могућностима развоја оних видова туризма који у својој 

перформанси имају заштиту и очување природне средине и хуманизацију туристичких 

потенцијала. 

Потребно је дати објективну оцену квалитета постојећих ресурса, дати пројекције 

будућег развоја, али и промене које омогућавају боље позиционирање Парка природе 

„Шарган - Мокра Гора“ на домаћем и иностраном тржишту.  

Методе рада представљају преглед одређених области и изучавање литературе на 

ову тему. Употребом анализе и синтезе из датих мишљења поједних аутора, и 

статистичких података, долазимо до тренутних стања о овој теми у разматраном подручју. 

Приликом интерпретације резултата коришћен је дескриптивни метод као и табеларни 

приказ. Коришћена је и стручна литература из области туризма на основу које су 

дефинисани најзначајнији појмови. У раду су коришћене и информације добијене 

приликом разговора са туристичким субјектима (ЛОТИКА Д.O.O). 
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1. Туристичко - географски положај Парка природе „Шарган -

Мокра Гора" 

 

Парк природе „Шарган - Мокра Гора“ простире се на деловима катастарских 

општина Мокра Гора и Кремна у општини Ужице, на делу катастарске општине 

Семегњево у општини Чајетина, као и на делу катастарске општине Зауглине у општини 

Бајина Башта.  

Парк природе „Шарган - Мокра Гора“ физички припада Динаридима, а у оквиру 

њих, Старовлашко-рашкој висији, регији у југозападној Србији. Шарган пресеца масиве 

Мокре Горе и Кремана, настављајући се према северу на Збориште, који са висином од 

1544 m представља највиши врх Таре. Према југу, везује се за Препелиште на Златибору, 

истовремено чинећи и вододелницу између Западне Мораве и Дрине. Од Зборишта, ка 

граници са Републиком Српском, налазе се планински врхови – Кршањска Главица, 

Оштрељ и Столац, са висином од преко 1000 метара.  

„У односу на територију средишње Србије, као и на целокупни простор Републике 

Србије има периферан положај, са израженом приграничном позицијом. Ову неповољност 

релативно добро ублажују путни правци, који омогућују добру комуникацију на ширем 

простору Златиборског округа“. 
1
 

 

Слика бр.1. – Парк Природе „Шарган - Мокра Гора“ 

 
Извор: www.360vr.rs 

                                                           
1
Обрадовић Д. и др., (2014); „Туристичке вредности Шаргана и  Мокре Горе“; Завод за заштиту природе, 

Заштита природе 65/1, стр. 93-110, Београд. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%28%D0%A3%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B5%29#.D0.9A.D1.80.D0.B5.D0.BC.D0.B0.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B0_.D0.BE.D0.B1.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0_%28%D0%A3%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B5%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Саобраћајни правци, због велике дисекције рељефа, иду долинским и низијским 

пределима. Овај постор, инфраструктурно је недовољно изграђен, где се првенствено 

мисли на локалне путеве, што представља главни проблем у даљем туристичком 

активирању овог простора. У овом поглављу су представљени најзначајнији саобраћајни 

правци на територији Парка природе „Шарган - Мокра Гора“. 

Ивицом Парка природе, у његовом западном делу, у пограничном положају 

пролази траса магистралног пута М-5 (Ужице – Вишеград). Последњих година, након 

ратних дешавања у распада Југославије, овај путни правац губи свој значај. Ова 

магистрала, представља део трансевропског пута Е-761, који  повезује Републику Српску 

са Кремном, Ужицем и Пожегом. Овај пут представља везу са магистралним путем М-21, 

који пролази дуж Парка, и повезује Севојно и Ужице преко Нове Вароши и Пријепоља са 

Црногорском границом. 

Поред магистралних који имају највећи значај за активирање ових простора, треба 

поменути и регионални пут Бајина Башта-Кремна. Путеви који са основног воде ка 

значајнијим објектима на Мокрој Гори могу се сматрати не категорисаним и имају само 

локални значај. 

Слика бр.2. – Саобраћајни правци око села Мокра гора 

 

извор: www.3.bp.blogspot.com 

На граници Парка природе налази се гранични прелаз Котроман, капија на путу до 

Вишеграда, Требиња, Боке Которске и дубровачког приморја. 
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На тридесетак километара удаљености од села Мокре Горе, пролази и железничка 

пруга Београд - Бар, као најзначајнији саобраћајни правац који повезује централну Европу 

са јужним Јадраном.  

Најатрактивнији део Парка природе, свакако је „Шарганска осмица“, музејско-

туристичка железница узаног колосека. Она је део обновљене деонице некадашње пруге 

Ужице - Вишеград - Сарајево, којом саобраћа музејски воз "Носталгија. У даљем раду 

изложене су основне карактеристике овог чуда градитељства, али и значај железнице 

током историјских дешавања. 

Слика бр.3. – Траса пруге Ужице –Вишеград 

 
Извор:www.ciklonaut.com 

 

Уколико се посматра однос Парка природе према путним правцима, треба навести да 

највећи број туриста који посете ову област долазе из правца Златибора, преко такозваног 

Златиборског туристичког правца, а поред њега треба навести и подрињски, као и правац 

који дуж Западне Мораве који повезује Ниш са Сарајевом.
2
 

Положај према главним конкурентским областима, првенствено се огледа у близини 

Златибора, као једног од најразвијенијег планинског центра. Ту су и Национални парк 

Тара, са Перућцем и Заовинама, који својом нетакнутном природом привлачи све већи 

број, не само домаћих већ и страних туриста.  

                                                           
2
Обрадовић Д. и др., (2014); „Туристичке вредности Шаргана и  Мокре Горе“; Завод за заштиту природе, 

Заштита природе 65/1, стр. 93-110, Београд. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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Најзначајнији градски центар, и највећи дисперзив, поготово кад се говори о излетничком 

туризму је Ужице и удаљено је 45km од центра Мокре Горе. Центар Парка природе 

„Шарган - Мокра Гора“ удаљен је 212 km од Београда и  306 km од Ниша.  

 

2. Приказ физичко - географских карактеристика Парка природе 

„Шарган - Мокра Гора“ 

Парк природе “Шарган - Мокра гора” обухвата површину од 10.813 хектара, налази 

се на западу наше земље, и смештен је између планина Таре и Златибора. За Парк се везује 

и Шаргански превој, који према северу чини природну спону са Збориштем, највишим 

врхом Таре, а према југу са Златибором. У овом поглављу су детаљно изложене 

геоморфолошке, климатске, хидролошке и одлике флоре и фауне Парка природе. 

Слика бр.4. Мокра Гора и Шарган 

 
Извор:www.serbia.com 

 

            Биће више речи о лепоти предела и несвакидашњем рељефу, са дубоко усеченим 

долинама и клисурама, река Бели Рзав, Црни Рзав и Камишке реке, изнад којих се уздижу 

бројни врхови и превоји. У саставу се истичу и кречњачки терени, а посебну вредност 

представљају Хајдучка и Црвена пећина, а нарочито водопад Скакавац. Овде се налази и 

велики број минералних извора, а најпознатији је извор Беле воде. Посебно су атрактивни 

комплекси аутохтоних шума црног и белог бора на серпентинама којима је ово подручје 

природно станиште. Ове шуме, као и мозаично распоређене планинске ливаде и пашњаци, 

захваљујући специфичној геолошкој подлози и клими, насељава богат биљни и 

животињски свет.  
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2.1. Геоморфолошке карактеристике 

 

„Терен у Парку природе „Шарган - Мокра Гора“ је углавном планински, са великим 

бројем врхова преко 1000 m. Река Рзав и њене леве притоке, деле овај планински венац на 

северни, који је виши, и јужни, који је мање надморске висине.“ 
3
 

У северном делу, преовладава висок крашки рељеф, са врховима Велики Столац (1673 m), 

Витмировац (1502 m), и Јањац (1473 m). У јужном делу хипсометријске разлике су слабије 

изражене, па су у овом делу ретки врхови које прелазе висину од 1000 метара. Највиши 

врх је Тавница са висином од 1072 метара. 
4
 

„Најнижи део терена представља западни део долине Рзава, где надморска висина не 

прелази 400 метара. Средином централног дела, у средини села Мокра Гора, протеже се 

Марково Поље и њиме тече река Камишина, притока Белог Рзава.“ 
5
 

Тектонски покрети и ерозивне силе, довеле су до веома рашчлањеног рељефа, најбоље 

приказаног у дубоким речним долинама и високо уздигнутим планинским врховима, те 

долази и до завидне висинске разлике. 

 

Слика бр.5.  Рељефне карактеристике Мокре Горе и Шаргана 

 
Извор:www.mokragora.info 

 

                                                           
3
Група аутора (2010): „Просторни план подручја посебне намене Националног парка „Тара““ – „Службени 

гласник РС, број 95/06“,Београд. 
4
Бањац Н. (1994); „Геологија горње креде Мокре Горе“, Рударско-геолошки факултет, Институт за 

регионалну геологију и палеонтологију, Београд.  
5
Бањац Н. (1994); „Геологија горње креде Мокре Горе“, Рударско-геолошки факултет, Институт за 

регионалну геологију и палеонтологију, Београд 
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„Подручје креманске и мокрогорске котлине изграђено је од магматских, 

метаморфних и седиментних стена које су стваране кроз дугу геолошку историју, да би 

током каснијих периода велики утицај имале и егзогене силе.“
6
 

Најстарије стене овог подручја су палеозојске, настале током доњег и средњег 

карбона. „У њима преовлађују пешчари, глине и кречњаци стварани у морским дубинама 

под дејством подводних вулкана и наталожених љуштурица морских организама. Ове су 

стене накнадно под утицајем високих температура и притиска метаморфисане у 

метапешчаре, филите, кристаласте кречњаке и шкриљце.“
7
 

Током горње креде, на овим просторима је егзистирало праморе Тетис. У њему су 

накнадно таложене глине, кречњаци и лапорце. Међутим, до почетка миоцена пре 23 

милиона година, Тетис се сасвим повукао. Наступио је период кретања блокова и 

стварања депресија у којима су настајала језера. У њима су се таложили слатководни 

језерски седименти, пескови и глине. Са почетком квартара, на овом простору забележено 

је повлачење језера и јачање ерозивних процеса, који и данас уобличавају овај простор. 

2.2. Климатске карактеристике 

 

За Мокру Гору и Шарган су карактеристичне велике разлике у надморској висини, 

па су због тога и знатне разлике између климатских карактеристика посматраних 

подручја. Клима посматране области је субпланинска и планински варијитет умерено-

континенталне климе. Клима овде није примарни мотив туристичких кретања, али заузима 

значајно место и повећава атрактивност других мотива. Зиме нису јако хладне, лета су 

свежа и пријатна, јесен је топлија од пролећа, што има завидну улогу у продужењу летње 

сезоне. 
8
 

Од климатских особености треба навести честе температурне инверзије и магле, које се 

током прелазних годишњих доба могу задржати и по неколико недеља. Главно 

ограничење у климатском рејонирању је недостатак мерних станица на територији Парка 

природе, па су у наставку дати параметри за најближу мерну станицу  - Златибор. 

                                                           
6
Бањац Н. (1994); „Геологија горње креде Мокре Горе“, Рударско-геолошки факултет, Институт за 

регионалну геологију и палеонтологију, Београд. 
7
Бањац Н. (1994); „Геологија горње креде Мокре Горе“, Рударско-геолошки факултет, Институт за 

регионалну геологију и палеонтологију, Београд. 
8
Обрадовић Д. и др., (2014); „Туристичке вредности Шаргана и  Мокре Горе“; Завод за заштиту природе, 

Заштита природе 65/1, стр. 93-110, Београд. 
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Просечна годишња температура по долинском дну је око 10 °С, а просечне јануарске 

температуре се крећу од  0°С до 2°С, док се просечне јулске температуре крећу од 22°С до 

24°С. 
9
 На табели која следи приказане су средње месечне вредности температуре ваздуха 

на мерној станици Златибор. 

Табела бр.1. – Средње месечне температуре ваздуха са мерне станице Златибор 

за 2015. годину 

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

Средња месечна 

температура у 

°С 

-0,8 -0,7 1,9 6,6 13,9 15,7 20,7 20,1 15,4 8,9 5,8 0,4 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

Падавине су тако распоређене да планински делови приме и изнад 1000 mm кише, 

док у котлинама падавине износе око 700 mm. Због нагнутости терена падавине веома 

брзо отичу, тло је због тога доста избраздано, тако да упија врло малу количину воде. Зато 

се током лета, када је период дужих суша и јаког испаравања, вегетација спаруша и 

изгори. Плувијални режим је донекле уједначен, најкишовитји месец је мај са око 100 mm 

воденог талога, док је традиционално фебруар месец са најмање кише (мање од 50 mm).
10

 

Вредности збирних месечних падавина за 2015. годину са мерне станице Златибор, 

приказане су на табели бр.2.  

Табела бр.2.- Приказ вредности месечних количина падавина на мерној станици 

Златибор за 2015.годину 

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

Количина 

падавина по 

месецима у 

mm 

63,8 86,6 148,4 82,5 43,9 129,8 10,0 114,5 98,2 91,8 65,7 5,00 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

                                                           
9
Бањац Н. (1994); „Геологија горње креде Мокре Горе“, Рударско-геолошки факултет, Институт за 

регионалну геологију и палеонтологију, Београд. 
10

Обрадовић Д. и др., (2014); „Туристичке вредности Шаргана и  Мокре Горе“; Завод за заштиту природе, 

Заштита природе 65/1, стр. 93-110, Београд. 
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Ветрови на овом простору најчешће дувају са северозапада, севера и истока. Ветар 

са североистока дува преко целе године, лети доноси кишу и свежину, а зими снежне 

падавине и нижу температуру. Јужни ветар, у  пролеће условљава брзо топљене снега и 

повишење температуре. 

2.3. Хидролошке карактеристике 

 

Хидрографска мрежа у Парку природе је јако развијена. Континентална клима са 

доста падавина и геолошки састав тла утичу на повећани коефицијент површинских вода, 

што поспешује и ерозивне процесе. Хидрографске потенцијале чине подземне воде, 

крашки извори и врела, речни токови и термоминералне воде. Планина Шарган, чини 

вододелницу са које све реке отичу у слив Црног мора, преко Дрине на западу и Западне 

Мораве на истоку.   

Од најважнијих речних токова треба поменути Бели и Црни Рзав, реку Камишину, 

Змајевски поток, Коњску реку и др.  

 

Камишина – извире на Златибору. Највећим делом усекла је своју речну долину у 

серпентину. Има одлике композитне долине, са великим бројем прегиба, који стварају 

брзаке и слапове, који се у народу зову „скакавци“, на једном месту и до 15 m висине. 

 

Слика бр.9. и бр. 10. Река Камишина и водопад „Скакавац“ на истоименој реци 

 
Извор:www.majacancarevic.wordpress.com 
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Прима велики број притока, брзих планинских потока кратког тока, од којих је 

најзанимљивији Суви Поток или Сировица. Ова река, је у летњим месецима понорница, 

јер услед мање количине падавина и већег испаравања, нестаје у кречњачким теренима.  

 

Бели Рзав – Настаје од Караклијског и Батурског Рзава који се спајају на Црном Врху, на 

јужном делу Црвене Стене на Тари, на надморској висини од 940 метара. У Вардишту се 

састаје са Црним Рзавом. Висинска разлика од 550 m указује на изразито планински 

карактер ове реке. Ова река усекла је две клисуре и дубок кањон. На улазу у њену другу 

клисуру подигнута је брана „Лазићи“ као део реверзибилне хидроелектране „Бајина Башта 

II“. Парку природе припада доњи део тока Белог Рзава.
11

 

 

Слика бр.11. – Слапови Белог Рзава 

 
Извор: www.freebiking.org 

 

 

Црни Рзав извире у Царевом пољу под Чиготом и тече централним делом 

Златибора. Добио је име по тамној боји серпентинске подлоге преко које протиче. На 

простору Мокре Горе прима реку Камишину. Црни Рзав се разликује по температури воде 

од Белог Рзава, и захваљујући тамној подлози, Црни Рзав током лета има веома топлу 

воду.
12

 

 

 

                                                           
11

Гавриловић Љ. и Дукић Д. (2002); „Реке Србије“ , Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. 
12

Гавриловић Љ. и Дукић Д. (2002); „Реке Србије“ , Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. 

http://www.freebiking.org/
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Слика бр.12. - Црни Рзав 

 
Извор: www.pbase.com 

 

Извори и врела – настају на ободима Шаргана, Таре и Виjогора, као и у речним долинама 

на прегибу долинске стране и дна. Извори у нижим зонама су веће издашности од оних на 

већим висинама.  

 

 Слика бр.6. и бр.7. – Извор на станици Јатаре са уређеним степеницама  

 
Извор: www.dizajnplanina.com 

 

У атару села Кремна, у долини реке Камишине, заштићена су два од неколико постојећих 

термоминералних извора. Најпознатији је извор назван „Вода Св. Јована Крститеља“ 

(Беле воде), коме је откривена висока алкалност (pH 11,75), ниска минерализација и 

температура од 18 степени, док је извор „Чесма“ богат селеном.  

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjgv8il2NXOAhWC2BoKHTVtDJgQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.pbase.com%2Fvmarinkovic%2Fimage%2F29626920&psig=AFQjCNG1icwvV7GeM9O_EgOXrHTJdW5jfQ&ust=1471977933550656
http://www.dizajnplanina.com/
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Од осталих лековитих извора значајнији су: високо алкални извор „Дулова вода“, слани 

извор „Радованова вода“ и извор минералне воде „Глишова вода“.
13

 

Слика бр.8. – Црква Светог Јована са истоименим извором 

 
Извор: www.utnv.org 

2.4. Флора и фауна 

 

Разноврсна структура педолошког састава, разлике у висини и климатским 

карактеристикама, морфологија терена и други услови омогућили су формирање 

разноликог биљног и животињског света. Подручје парка је изразито шумска област, а 

посебно су значајне и атрактивне чисте и мешовите шуме црног и белог бора. „Изузетно 

флористичко богатство предела чини присуство више од 700 врста васкуларне флоре, што 

је 22% укупне флоре Србије, од којих су 6,2% ендемичне и субендемичне врсте.  

Слика бр.13. – Панчићева оморика 

 
Извор: www.planinskakucatara.com 

                                                           
13

Обрадовић Д. и др., (2014); „Туристичке вредности Шаргана и  Мокре Горе“; Завод за заштиту природе, 

Заштита природе 65/1, стр. 93-110, Београд. 

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiP7fy01NXOAhXEWRoKHeryAqIQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.utnv.org%2Ftara-i-izvor-bela-voda%2F&bvm=bv.129759880,d.d24&psig=AFQjCNH1_VT2MPswxNdFCMmCv4NGb02yqw&ust=1471977053152439&cad=rja
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Туристички је најатрактивнија Панчићева оморика на јужним падинама Таре, 

терцијарни биљни реликт. 

 На месту званом Јејињак, на Зборишту, налази се џиновска јела висока 50,5 m, 

пречника 1,3 m, те је највеће стабло у Србији међу већим у Европи.”
14

 Разноврсне биљне 

заједнице омогућиле су и развој разноврсне фауне. Посебно је вредна орнитофауна са 60  

регистрованих врста,  од којих су 29  природне реткости. 

Станишни услови и ретка настањеност виших делова Шаргана и Мокре Горе 

омогућили су егзистенцију бројних врста ловно интересантне дивљачи: медведа, вукова, 

дивокоза, срна, лисица, зечева, дивљих свиња, дивљих мачака и др.  

„Најинтересантније птице овог подручја су орао змијар, осичар, кобац, риђи 

мишар, сури орао, ластавичар, сиви соко, јаребица камењарка, шумска шљука, уралска 

сова, ћук, буљина, шумска сова, мала ушара, пупавац, зелена жуна, велики детлић, 

црвендаћ, шумски звиждак, планинска сеница, плава сеница, вуга, крстокљун и друге 

птице.“
15

 

Слика бр.14., бр.15. и бр.16. – Велики тетреб, орао змијар и европска дивља мачка 

 

Извор: ljubimci.telegraf.rs 

Од мањих сисара на просторима Парка природе могу се видети белогруди јеж, 

веверица, слепо куче, риђа волухарица, куна златица, куна белица, јазавац, видра, и многе 

друге врсте. 
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Група аутора (2010): „Просторни план подручја посебне намене Националног парка „Тара““ – „Службени 

гласник РС, број 95/06“,Београд 
15

Група аутора (2010): „Просторни план подручја посебне намене Националног парка „Тара““ – „Службени 

гласник РС, број 95/06“,Београд. 
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Бели и Црни Рзав, Камишина и Братешина, као и други водотоци у микрорегиону, 

богати су пастрмком, кркушом, кленом, липљаном и другим врстама рибе. Богат 

животињски свет је од великог значаја за ловни и риболовни туризам на овом подручју.
16

 

        Слика бр.17. – Алпски различак 

Највећи број животињских врста Парка 

природе „Шарган - Мокра Гора“ има статус 

заштићених врста значајних како по националним 

тако и по међународним мерама. У Црвеној књизи 

флоре Србије која описује ишчезле и крајње 

угрожене врсте налази се и једна врста из Парка 

природе „Шарган - Мокра Гора“. То је алпски 

различак који припада категорији крајње 

угрожених врста у Србији, и њено једино станиште 

јесу кречњачки одсеци Ограђенице. 

        Извор:www.3.bp.blogspot.com 

3. Приказ антропогених вредности Парка природе „Шарган-Мокра 

гора“ 

Ради бољег сагледавања свих потенцијала којима располаже ово подручје у овом поглављу  

даћемо укратко приказ свих антропогених вредности. Биће речи о становништву и насељима на 

подручју Парка, као и археолошким налазиштима.   

3.1. Становништво и насеља у Парку природе „Шарган - Мокра Гора“  

 

У време стварања и јачања средњовековне српске државе Немањића, преко 

Шаргана и кроз мокрогорску котлину пролазили су важни путеви који су водили према 

оближњем Вишеграду, као и према Прибоју и Новој Вароши. Стална историјска 

миграција, досељавања избеглица и збегови домаћег становништва, утицала су на честу 

промену демографске слике овог краја. Данашњи житељи већином воде порекло од 

досељеника који су пристизали у XVII, XVIII и XIX веку из Херцеговине, Босне и 
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Обрадовић Д. (2006): „Шарган и Мокра Гора –  предео изузетних одлика“ – публикација Земља и људи – 

стр. 51-56; Гласник српског географског друштва,Београд . 
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Херцеговине, Црне Горе и моравичког краја. У XX веку нека досељавања, првенствено 

Личана и Кордунаша, била су повезана са изградњом шарганске пруге. Међутим, поред 

досељавања, текао је и процес исељавања ради школовања или запошљавања. 

У складу са природним условима, становништво је у прошлим вековима 

традиционално живело од шумарства и пољопривреде, пре свега сточарства. Производи 

овог краја били су дрвна грађа, луч, катран, месо, млеко, кожа, вуна, воће, кукуруз, мед, 

восак, ракија, сукно од конопље или лана. Мада је данашњи начин привређивања у 

многоме другачији, велики број домаћинстава и даље је бар делимично очувао по неку од 

традиционалних делатности. 

Због недостатка планских докумената, данас на територији Парка природе „Шарган 

- Мокра Гора“ није могуће одредити тачан број становника. Парк природе „Шарган - 

Мокра Гора“ обухвата делове катастарских општина Мокра Гора и Кремна у општини 

Ужице, на делу катастарске општине Семегњево у општини Чајетина, као и на делу 

катастарске општине Зауглине у општини Бајина Башта. На територији Парка природе 

„Шарган - Мокра гора“ нема великих градских насеља, а као највећа сеоска насеља 

издвајају се управо већ поменута Мокра Гора, Кремна, Зауглине и Семегњево. 

Број становника, према последњим статистичким пописима следећих насеља, има 

тенденцију благог пада. Због типичног брдско - планинског рељефа, села су разбијеног 

типа, што додатно отежава бољу презентацију кретања броја становника. У табели бр.3 

која следи приказано је кретање броја становника најважнијих сеоских насеља. 

Табела бр. 3. – Кретање броја становика у периоду од 1948. до 2011. године 

 1948. 

Година 

1953. 

година 

1961. 

Година 

1971. 

Година 

1981. 

Година 

1991. 

година 

2002. 

година 

2011. 

Година 

Мокра 

Гора 

1398 1468 1310 1139 870 816 605 549 

Кремна 1137 1251 1244 1097 997 851 727 665 

Зауглине 532 581 531 492 479 415 348 303 

Семегњево 844 925 888 850 592 416 300 183 

Извор: Републички завод за статистику 

У овим насељима, која се налазе на територији Парка природе „Шарган - Мокра 

Гора“ живи 1700 становника.  
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Број чланова домаћинства варира и креће се од 2,90 у насељу Зауглине, до 2,44 у 

насељу Сeмегњево, док је просечна старост становништва неповољна. У наредној табели 

приказна је просечна старост у посматраним насељима. 

 

Табела бр.4.  - Просечна старост становништва по попису из 2011. године 

 

Извор: Републички завод за статистику 

 

У свим насељима већинско становништво чине Срби, а када се погледа полна 

структрура, видљива је доминација женског становништва.  

Насеља су на простору Парка природе „Шарган -Мокра Гора“ развијена по типу 

засеока у којима су поједина домаћинства образовала породичне задруге. На самом ободу 

Парка је село Кремна која представља центар истомене области, налази се између две 

планине Таре и Златибора, на надморској висини од 800 м.  

У селу Кремна живи, надалеко позната породица Тарабићи чији су преци имали 

дар да предвиђају догађаје. Најпознатији видовити Тарабићи били су Милош и његов 

синовац Митар. „Наводно је њихова пророчанства забележио је прота Захарије Захарић, и 

пренео их др Радовану Казимировићу који их је објавио у књизи „Тајанствене појаве у 

српском народу и Креманско пророчанство.“
17

 

„Међутим, истраживања говоре да је стварање мита започето 1902. године када 

је Пера Тодоровић у „Малим новинама“ објавио сведочење тадашњег министра 

иностраних дела, Чеде Мијатовића, о томе како се краљ Милан Обреновић позвао на 

пророке из Кремана када је требало да се разведе од краљице Наталије.“
18
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Антонић В. (2002):“Креманско непророчанство: студија једне обмане“, Београд. 
18

 Милошевић С. : „Не да се порећи!“ - Креманско пророчанство у политичким играма, Илустрована 

политика, Београд. 

Просечна старост становништва по попису из 2011. 

Године 

Мокра Гора 46,2 

Кремна 45,6 

Зауглине 45,1 

Семегњево 51,9 
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Предања кажу да Казимировићево „Креманско пророчанство“  није сасвим 

оригинално, већ да је прота Захарије оригинални рукопис дао свом пријатељу, проти 

Гаврилу Поповићу, који га је, затвореног у једну флашу, зазидао у темеље своје куће у 

Ужицу. 

 

Слика бр.18. – Породични дом Тарабића 

 
Извор: www.tara-planina.com 

 

У близини Кремана, подигнут је „Дом пророка“, једнособна брвнара која данас 

представља неку врсту музеја. У брвнари је сакупљено више експоната у вези са Кремном 

и Тарабићима, као један од најзанимљивијих експоната је тзв.„Космичка кугла“.„По 

предању, то је један примерак од више милиона таквог камења које је некад давно засуло 

Земљу из свемира. Камен би наводно требало да зрачи енергијом која код људи изазива 

видовитост.“
19

 

О овом насељу приказано је детаљније излагање у раду, и том приликом су 

изнешени и подаци о материјалној бази које ово сеоско насеље поседује. 

Семегњево је насеље у Србији у општини Чајетина у Златиборском округу. На 

западној граници Златибора, у подножју Семегњевске горе и њеног највишег врха, 

Вијогора (1.281 метар надморске висине). Сам центар села је Семегњевско Поље, које се 

изненада отвара пред вама стварајући утисак да сте на крову света. Изнад села се гордо 

уздижу врхови: Вијогор, Лупоглав, Лисичина, Велико Брдо и Груда.
20
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Антонић В. (2002):“Креманско непророчанство: студија једне обмане“ , Београд. 
20

http://www.zlatibor.rs/strane/semegnjevo 
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Читајући о насељима на овом подручју и о Креманском пророчанству долазимо до 

занимљивости, како је ово село добило назив. „У доба Проклете Јерине људи су неколико 

година сејали семе које није издавало, те су људи говорили да је то семе гњево, одакле 

име села Семегњево“.
21

 

Једино право насеље у Парку природе је „друмско село“  Мокра Гора, како га је 

назвао Јован Цвијић. Мокра Гора је насељено место у општини Чајетина, и налази се на 

надморској висини од 729 метара. Ово место се налази у цетралном делу Парка природе 

„Шарган - Мокра Гора“. Пројекат реконструкције „Шарганске осмице“ удахнуо је нови 

живот овом простору. „Шарганска осмица“, термоминерални извори, и етно – село 

„Дрвенград“ су локалитети коју су довели до тога да село Мокра Гора данас постане 

туристички атрактивна дестинација. 

Посебна особеност Мокрогорских села су куће – брвнаре. Традиционални објекти 

за становање овог краја су старовлашке брвнаре са кровом од шиндре или дасака. 

Јединствене комбинације дрвета и камена утопљене у природне пејзаже стварају 

јединствен визуелни доживљај. Унутрашњост куће је подељена на два дела, собу 

квадратног облика и дрвену кућу у којој се налази огњиште. Све одише природом и све је 

изграђено од природних материјала. На следећим фотографијама може се видети како то у 

стварности изгледа. 

 

Слика бр.19. и бр.20. – Традиционалне брвнаре на Мокрој Гори 

 
Извор: www.superodmor.rs 

                                                           
21

 http://www.poreklo.rs/2013/01/16/poreklo-prezimena-selo-semegnjevo 



Потенцијали ѕа развој екотуризма у Парку природе „Шарган-Мокра гора“ 

 

25 
 

Прво су огњишта постављана у средиште куће, а касније су померена уз зид који 

дели собу од куће. Нестанком отворених огњишта и градњом земљаних пећи дограђивани 

су оџаци великих димензија. 
22

 

Поред стамбених објеката, традиционална окућница имала је и друге помоћне 

објекте: млекаре за држање млечних производа током лета и сушење меса преко зиме, 

пушнице за сушење воћа, чардаке за чување кукуруза у клипу, торове за смештај стоке и 

штале за смештај крупне стоке. Поред окућнице, многа домаћинства поседовала су и 

воденице и ваљарице у којима је ваљано сукно.  

Овакви објекти који су делимично и данас очувани, традиционалне активности и радови у 

пољу представљају основу за развој различитих облика туризма, првенствено екотуризма 

и сеоског туризма.  

3.2. Археолошка налазишта 

 

Поред израженог пограничног положаја, мокрогорска котлина са Шарганом, 

одувек је била значајна раскрсница народа, култура и религија. На територији Парка 

налазе се бројни остаци из давне прошлости, који сведоче о значају овог простора, 

првенствено староримски калдрмисани пут, и гробови из Римског периода. Богата 

историјска прошлост предстваљена је бројим археолошким налазиштима. Најстарија 

материјална сведочанства о постојању насеља Мокра Гора сачувана су на старом гробљу. 

Они указују да је село живело још током XIV века, у време владавине цара Душана. 

Међу најзначајнијим се издвајају локалитет Мисајловић поље (према неким 

проценама, потиче из VI века п.н.е), Црквине I,  Црквине III, Вишесава, локалитет 

Мраморје и др. На недавно откривеној некрополи, евидентирано је 28 надгробних 

споменика, и сматра се да потичу из VI или VII века. 
23

 

Од већег културно - историјског значаја је и црква Светог Вазнесења у Кршању из 13. 

века, паљена више пута, метални новац, и записи римских и дубровачких легија из 1602. 

године. „Доста млађи сакрални храм мокрогорке котлине је црква Св. Илије у Мокрој 

Гори која је подигнута 1946. године. Ова црква је саграђена по узору на кршањску цркву, 
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али као црква брвнара. У селу Кремна налази се црква посвећена Светом Георгију. 

Завршена је 1939. године, а урађена је у основи крста са једном централном куполом у 

неовизантијском стилу.“
24

  

Слика бр.21. и бр.22. Слика Цркве Светог Јована и црква брвнара Светог Илије 

 

Извор: www.srbija.superodmor.rs/uzice 

 

4. Приказ туристичких вредности Парка природе „Шарган - Мокра 

Гора“ 

Поред већ наведених археолошких налазишта, насталих као последица бурне 

историје, највећу туристичку атракцију представљају чувена „Шарганска осмица“, право 

чудо градитељства, са популарним возом „Ћиром“ и  бајковито етно насеље Дрвенград на 

узвишењу Мећавник. Ове вредности су имале јак утицај на туристичко афирмисање Парка 

природе „Шарган - Мокра Гора“ на тржишту и дефинишу се као основни фактори развоја 

туризма. Њих следе манифестационе вредности које верно употпуњују туристичку понуду 

и боравак у Парку природе.  
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„Шарганска осмица“ 

На почетку сваке приче о чувеној „Шарганској осмици“, наводе се речи чувеног 

кременског пророка Митра Тарабића. Испод Шаргана ће, како он наводи, пролазити:  

„Гвоздени пут, са гвозденим огњеним колима која ће увјек сама застајати на овом 

мјесту,  на овом мјесту ђе су сад ове циганске черге“. 
25

 

Шарганска осмица је назив за музејско - туристичку железницу узаног колосека 760 мм, 

Мокре Горе-Шарган-Витаси, обновљене пруге Ужице-Вишеград-Сарајево, којом саобраћа 

музејски воз „Носталгија“, у летњој сезони од априла до октобра и зимској од 25. 

децембра до 25. Јануара. Од 1925. До 1974. године кроз тунеле, саобраћао је чувени воз 

„Ћира“,остављјући за собом препознатљиви мирис дима парне локомотиве. Стара пруга 

узаног колосека је уклоњена  1974. године, а на захтев групе ентузијаста из Удружења 

„Шарганска осмица“ обновљена је најатрактивнија деоница од Мокре Горе до станице 

Шарган-Витаси у дужини од 15.440 метара. 

 

Слика бр.23. и бр.24.- Популарни „Ћира“ 

 

Извор: www.turizamuzica.org.rs 

Карактеристика шарганске пруге је, да је једини начин да се савлада висинска разлика од 

само 300 метара била изградња петље - осмице. Растојање у облику џиновске осмице воз 

два пута прелази кроз исту географску тачку. За сат времена вожње воз пролази кроз 22 
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тунела и преко 5 мостова. Током летње сезоне овај туристички музеј превезе преко 70000 

туриста.
26

 

Изградња пруге Сталаћ-Ужице-Мокра Гора започета је давне 1907. године. Услед бурних 

дешавања на територији Мокре Горе, политичких игара Аустро-угарске владе и 

Балканских ратова , још увек се не знају тачни подаци о изградњи пруге.  

Изградњу су обележиле и тешке трагедије, о чему говори и споменик на Будуму. На 

бетонском споменику, подигнутом у част 200 руских и италијанских неимара, од натписа 

је сачувана само 1916. година и ништа ван тога. Несрећа се догодила приликом одрона у 

тунелу, где је цела смена радника остала под рушевинама.  По завршетку Првог светског 

рата, приступило се довршењу преостале деонице, а главни пројекат израдили су 

инжењери: Хуго Кајнл, Андра Станић, Ранислав Аврамовић и Милорад Милојевић.  

 

Слика бр.25. - Шарганска „осмица“ из ваздуха 

 

Извор: www.turizamuzica.org.rs 

Ова пруга, као што смо напоменули, поседује велики број мостова и 22 тунела од којих је 

најдужи Шаргански (1660,80 m). По броју мостова и тунела, и успону од 18 промила, 

„Шарганска осмица“ је јединствена у Европи. У прошлости, железничка станица Јатаре, 

представљала је само успутну украсну станицу и на њој никада није продата ниједна возна 
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карта. Требало је да прође четврт века, да би се обистинило још једно пророчанство Митра 

Тарабића с краја деветнаестог века: 

 

“Проћи ће доста година па ће се људи опет сјетити гвозденога пута те ће 

испотекаре обновити овај пут. Само, њиме до Вишеграда неће путовати путници 

ради потребе и посла, већ људи од забаве, сербез одмора и уживанције”. 

Тако је и било, данас се путује због уживања и одмора. Од 1995. године, пуном паром се 

ради на оживљавању некада чувене “Шарганске осмице”, ревитализација и обнова брдске 

деонице завршена је 2003. године. Реконструкцијом железничка пруга добија сасвим нови 

статус, као туристичко-музејска железница, што ју је учинило још ексклузивнијом. 

Туристима је на располагању воз „Носталгија“, којим могу отићи у магично путовање 

теренима Шаргана, уживати у пријатном амбијенту и музици. 

Слика бр.26. и бр.27. - Унутрашњост воза „Носталгија“ и „Романтика“ 

 

Извор:www.beautifulserbia.info 

Етнографске особености становништва овог краја, имају велики значај у туризму и 

манифестују се као неимарство, домаћа радиност, књижевност, народни обичаји, 

веровања, ношња и гастрономија. Многе традиционалне светковине и обичаји који су у 

прошлости били прилика за дружења и весеља, већим делом су данас очувани и 

представљају својеврстан доживљај за туристе. Један од најлепших обичаја био је плетење 

венаца од петровца, дан уочи Петровдана. Венце су на ливадама плеле девојке, а за њима 
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су ишли младићи и деца који су им помагала. Кад би освануо Петровдан, све би у кући 

било окићено венцима, а нарочито стаје и карлице с кајмаком.
27

 

Етно село „Дрвенград“ на Мећавнику 

Највећа заслуга за туристичко активирање овог дела и очување духа и обичаја наших 

предака, придодаје се Емиру Кустурици. Након снимања филма „Живот је чудо“, решио је 

да се трајно насели и изгради сопствено етно село, које ће живети по правилима природе. 

Ово село, данас представља етно парк, где су куће изграђене од дрвета, и представљају 

традиционалне куће старовлашког краја. Филмско етно-село изграђено је на брдовитом 

делу по имену Мећавник, које се налази изнад села Мокра Гора. Село је изграђено тако да 

подсећа на град. На самом улазу у село налази се велика главна капија, која стазом води ка 

дрвеној православној цркви. 

Слика бр.28. – „Дрвенград“ 

 

Извор: www.tarainfo.rs 
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Централни мали трг је поплочан дрветом, а около су распоређене мале дрвене куће. Куће 

су аутентичне и пренете, неке из тих крајева, а неке из Босне, у виду скелета и постављене 

на камену подлогу.  

Слика бр.29. и бр.30. – Црква и сувенирница на Мећавнику 

 

Извор: www.mecavnik.info 

У свакој од њих налазе се садржаји карактеристични за град: галерија слика, библиотека, 

биоскоп, посластичарница, са домаћим колачима и природним соковима, национални 

ресторан, продавница народне радиности тога краја.
28

  

Емир Кустурица означио је и улице тако да носе називе по познатим писцима и глумцима. 

Главна улица носи назив Иве Андрића, а поред тога постоје улице Ернеста Че Геваре, 

Дијега Марадоне, Миодрага Петровића Чкаље, Фелинија и Бергама, једна улица носи 

назив нашег светски познатог тенисера и првака света Новака Ђоковића. 
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Слика бр.31. и бр.32. Главни трг и улица Новака Ђоковића 

 
Извор: www.mecavnik.infо 

 

Све је изграђено од традиционалних материјала, а планински ваздух даје посебну свежину 

Дрвенграду. Овде се може пронаћи и смештај, јер је Дрвенград признат као град-хотел и 

поседује четири звездице.
29

 

Слика бр.33. и бр.34. – Детаљи из посластичарнице и дела са затвореним базеном 

 

Извор: www.mecavnik.info 

Хотел Мећавник располаже са 102 лежаја (смештај је могућ у двокреветним, 

трокреветним собама и апартманима). Гостима су од ванспансионских садржаја на 

располагању два ресторана, посластичарница, затворени базен… 
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Манифестационе вредности 

Манифестације су познате као магнет за туристе, па се зато и Мокрогорски крај 

може похвалити њима. Традиционална манифестација „Завичајни дани“ Мокре Горе се 

организује од 21. до 26. јуна. „Заштићена је као манифестација која окупља Мокрогорце 

који су отишли из села и оне који су још увек ту. Занимљивим садржајима прерасла је у 

туристичку манифестацију коју сваке године посећују туристи из земље и иностранства. 

На овој сеоској светковини демонстрирају се старе вештине, оживљавају обичаји, излажу 

предмети традиционалне занатске производње.“
30

 Програм обогаћују разни ансамбли, 

културно-уметничка друштва, хумористи, песници, сликари и сл. Гости се забављају 

шетњама, обиласцима извора лековите воде, посете „Дрвенграду“ Емира Кустурице, али и 

вожњом популарним "Ћиром" који ће их превести познатом „Шарганском осмицом“. 

 

Слика бр.35. и сл.36. – Детаљи са манифестрације Завичајни дани 

 

Извор:www.turizamuzica.org.rs 

За љубитеље филма ту је и Међународни филмски фестивал „Кустендорф“ који се 

одржава сваке године у другој половини јануара, у „Дрвенграду“. Представља једну од 

најпрестижнијих и најбоље организованих манифестација у Србији, а прва је организована 

током 2008. године. Овај филмски фестивал је замишљен и као место сусрета великана 

савременог филма, младих филмских стваралаца и студената режије који учествују у 

такмичарском делу са својим филмовима кратког метра, и афирмисаних светских 

редитеља и глумаца чији се филмови приказују ван такмичарске конкуренције. Фестивал 
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представља и сусрет музичких састава који сваке фестивалске вечери одржавају 

концерте.
31

 

5. Облици туризма на територији Парка природе „Шарган - Мокра 

гора“ 

 

Добар географски положај између југоисточне и западне Европе, добра саобраћајна 

повезаност, раскошна природа, обиље термоминералних вода, бајковито етно-село 

Дрвенград на Мећавнику, скијалиште на Иверу, јединствена Шарганска осмица, 

аутентично етно-наслеђе, традиционални производи и гостољубивост мештана, 

представљају потенцијал на којем се у Парку природе „Шарган - Мокра Гора" заснивају 

различити облици туризма. У последње време најразвијенији је транзитни, излетнички, 

конгресни и спортско-рекреативни туризам. Међутим, ово подручје поседује вредности и 

потенцијале за интензивнији развој и других видова туризма: еколошког, сеоског, 

здравственог, културно-манифестационог, научно-образовног и др.  

5.1. Транзитни туризам 

 

„Под појмом транзитног туризма се подразумева скуп односа и појава које настају 

као комплексан одраз свих релевантних фактора у вези са кретањем туриста кроз поједина 

места, регије или земље, ка одредишту свог путовања, при чему је њихово задржавање 

ограничено циљем заустављања, а креће се од неколико минута до једног или више 

ноћења.“ Овај облик кретања јако утиче и на развој других делатности. То је последица 

чињенице да се транзитни туризам може јавити у сваком месту које је приступачно 

уобичајеним средствима транспорта. 
32

 

Познато да се најизразитија транзитна кретања јављају дуж главних комуникација и у 

њиховим гравитационим подручјима. Предност друмског саобраћаја над осталим јесте у 

његовој способности заустављања, уливања и изливања туристичких токова на свакој 

тачки.
33

 Када се говори о Парку природе „Шарган - Мокра Гора“, сви доласци везују се за 
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Штетић С. (2004); „Саобраћај у туризму“; Штетић Снежана, Београд. 
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друмски саобраћај. Близина туристичког правца који повезује Србију са Црном Гором 

омогућује ову врсту туризма. Многи путници у транзиту се одлучују да посете 

„Шарганску осмицу“ или Кустуричино етно-село. Главна одлика су масован промет, 

кратко задржавање, наглашена сезонска концентрација и мања потрошња у односу на 

друге врсте туризма.  

5.2. Излетнички туризам 

  

Излетничка кретања су данас масовна са великом учесталошћу  путовања  у  чијој  

основи је задовољење рекреативних потреба у најширем смислу, као и везаности за 

одређене пејзаже и вредне амбијенте. Излетнички туризам има карактеристике и 

културног туризма, па се зато увршћује у комбиноване облике туристичког  промета.
34

 

Парк природе „Шарган - Мокра Гора“ се може посматрати двојако. Прво, као место у коме 

су стационирани туристи, па из овог места крећу на излете у околна подручја, или као 

потенцијално место за излет. Ова област је најпримамљивија туристима из околних 

центара, где се издвајају Ужице и Златибор као главна емитивна област за излетнички 

туризам на Мокрој Гори. Највећу посећеност бележе „Дрвенград“ и чувена „Шарганска 

осмица“. Међутим, ту је и Јокино врело, надомак Златибора, на 3 километара од раскршћа 

на Сушици, према Мокрој гори, уређено излетиште са језером за спортски риболов, 

уређеним купалиштем, рестораном и бунгаловима.  

Слика бр.37. и бр.38. – Уређено излетиште Јокино врело 

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

студија, Ужице.  
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Мокра Гора се данас издваја као један од најчешћих одредишта школских екскурзија. 

Основни проблем овог вида туристичког кретања је кратко задржавање и немогућност 

остварења већих прихода. 

5.3. Конгресни туризам 

 

Конгресни туризам је релативно млада грана туристичке привреде у региону, 

сматра се обликом манифестационог туризма. Организовани развој конгресног туризма у 

Србији почиње 1977. године а најважнији центри су Београд, Нови Сад, Ниш, Врњачка 

Бања и Копаоник. 

Нарочиту експанзију у Парку природе „Шарган - Мокра Гора“, конгресни туризам 

је доживео задњих неколико година, са изградњом „Дрвенграда“ на Мећавнику. Хотел 

Мећавник располаже са мултифункционалном салом капацитета 250 места у театар 

поставци, као и са још 3 простора који се могу искористити за организовање догађаја за 

мање групе (Ресторан Висконти, кафе бар Проклета Авлија и Капор бар). 

5.4. Бањски и лечилишни туризам 

 

Парк природе „Шарган - Мокра Гора“ познат је и по великом броју природних 

извора, за које се верује да су лековити. „Развој овог вида туризма везује се за 1994. 

годину и разорну поплаву, која је наневши велику материјални штету, из заборава извукла 

бар два века под земљом затрпан лековити извор. На том месту појавио се окамењени 

извор са римским новчићем и ликом императора Тиберија.“ 

Према књизи „Лековите воде у комплексу Музејско-туристичке железнице 

Шарганска осмица” аутора професора др Ратомира Тишме, признатог балнеолога, 

лековите мокрогорске воде спадају у веома ретке у свету високоалкалне воде (повољно 

делују на кожна обољења и чир на желуцу, спречавају стварање песка у бубрезима итд.), 

највећег алкалитета у Србији.
35

 

 Најпознатији од њих носи име Беле воде, извор који се налази крај уске пруге у 

подножју Шаргана. У лековито дејство воде са овог извора доста се верује, па је људи 

овог краја сматрају изузетно делотворном у лечењу разних болести.  
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Слика бр.39. - Извор Беле Воде 

 
Извор:www.panacomp.net 

Води на овом извору је утврђена висока алкалност (pH 11,75), ниска 

минерализација и температура од 18 степени. Редовним умивањем на овом извору, према 

веровању, кожа лица увек остаје затегнута. Ове воде су првенствено намењене за 

уживање, одмор и рекреацију младих и средовечних људи, као и за превенцију и 

здравствени туризам оних са реуматским, неуролошким, гинеколошким и кожним 

обољењима. 

5.5. Спортско-рекреативни туризам 

 

Када говоримо о спротско-рекреативном туризму прво шта ћемо напоменути је 

склоп планинског и долинског рељефа Мокрогорског краја, који управо чини основицу за 

развој овог, као и бројних видова туризма. Планинске стране погодне су за изградњу ски 

стаза, а долине за развој летњих боравака у природи. Скијалиште на Иверу налази се 

испод Зборишта, на Тари. Скијалиште је од Мећавника удаљено 8 km, реч је о асфалтном 

путу, који се свакодневно чисти и одржава. Комплекс чине четири уређене скијашке стазе 

дуге од 900 до 1100 m.  Њихов старт налази се на висини од 1490 m, а циљ  на висини од 

1230 m. Са циља полази 1100 m дуга жичара сидрашица која опслужује све четири стазе и 

има капацитет 1000 скијаша на сат. 

На скијалишту се налази хотел „Младост“, и поседује 32 собе. Као и сви 

туристички објекти овог краја, урађен је у стилу дрвених брвнара. Поред ресторана и 

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKkuPgu9jOAhWC1RQKHTNTD-IQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.panacomp.net%2Fhotel-mecavnik-drvengrad%2F&bvm=bv.129759880,d.ZGg&psig=AFQjCNFZhSYqH42kIPamXgjW8g-nQtj3JQ&ust=1472073484144824
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кафеа, овај хотел садржи теретану, суву сауну, слану собу, хамам и тушеве „тропске 

кише“.
36

 

Слика бр.40. и бр.41. - Скијалиште на Иверу 

 
Извор: www.ski-instruktori.rs 

 

Основни проблем који доводи до недовољне афирмације овог вида туризма је 

недостатак смештајних капацитета. Лепо поднебље, пријатна клима и висок степен 

атрактивности простора уз одговорајућу инфраструктуру могли би представљати значајну 

основу за задовољење рекреативних потреба туриста.  

5.6. Сеоски туризам 

 

Западна Србија, позната по великом броју очуваних села и природе, сматра се 

колевком сеоског туризма на територији наше земље. Туристичку понуду у селима чине 

незагађена природна средина, чист и свеж ваздух, домаћи специјалитети, производи 

домаће радиности и традиционално гостопримство.  

Мокрогорски и Ужички крај нуде боравак у традиционалним селима, на богатим 

пашњацима, врућ хлеб из фуруне и воће и поврће из вртова. То је одмор за душу и 

празник за очи, предах од стресне свакодневице, вечни зов традиције и предака. Села су 

лепа и примамљива, лек за уморног и жељног боравка у истим. Вековима се у ужичком 

селу гост дочекује с посебном пажњом, гостопримство је у генима овдашњег домаћина. 

Послужење у Ужичком крају је обавезно: чашица ракије, мезе с пршутом, ручак или 

конак, од давнина се подразумевају.  
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Слика бр.42. – Пејзаж са Мокре Горе 

 

Извор: www.palisad.rs 

 

Уређене сеоске куће и окућнице, направљена домаћинства за понос и уживање, саграђени 

вајати, здања и базени, самим тим сва пажња је усмерена према госту, тј. ка љубитељима 

одмора на селу. На располагању је смештај у кућама за одмор Витас, Конак, у етно кући 

Церова Коса, домаћинство Руже Ивановић, домаћинство Шукиловић и др., о којима ће 

бити излагања у раду, тачније, материјалној бази за развој екотуризма. 

 

Слика бр.43. и бр.44. – Етно кућа Церова Коса 

 

Извор: www.apartmani-srbija.com 

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvpcDNvdjOAhXFXRQKHaZJB9cQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.apartmani-srbija.com%2Fetno-kuca-cerova-kosa&bvm=bv.129759880,d.bGs&psig=AFQjCNFpN-FZdN2CIAVuzv1Kv0-kaOtTDQ&ust=1472074109690828
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5.7. Ловни и риболовни туризам 

 

Ова врста туризма је такође заступљена, али под надзором ловачког друштва. У 

ловном подручју планине Мокра Гора од високе дивљачи налазе се медвед, дивкоза, 

дивља свиња, од ниских зечеви, лисице, а од пернате дивљачи јаребице. Одстрел је могућ, 

али строго контролисан од стране ловачког друштва. Годишњи острел се креће од 10-15 

дивљих свиња и око 20-30 лисица. Одстрел медведа се врши само у изузетним 

случајевима опасности, или када почињена штета превазилази његову вредност. Одстрел 

дивокоза је строго забрањен док се њихово крдо не увећа.  

Брзе планинске реке су богате пастрмком, кркушом и кленом, а риболов се одвија 

на рекама Камишина, Бели и Црни Рзав, и под контролом је Општинске организације 

спортских риболоваца „Ђетиња“ из Ужица.
37

 

6. Екотуризам као специфичан облик одрживог туризма 

 

Савремене тенденције у развоју туризма истичу значај управљања туризмом на 

нивоу дестинације. Да би се омогућио боравак туриста у заштићеним подручјима као што 

је Парк природе „Шарган - Мокра Гора“, неопходно је постојање низа елемената 

секундарне понуде. Развој екотуризма, који се заснива на принципима одрживог туризма, 

укључује и локалну заједницу, животну средину и саме туристе. 

Локална туристичка дестинација истиче се као најважнији тип дестинације на којој 

долази до пуног изражаја односа између различитих интересних група, као што су 

становништво, органи власти и сами посетиоци. 

Свака дестинација тежи да привуче што већи број туриста, али и да очува природну 

средину, односно своје основне ресуре. Иако се екотуризам развија у забаченим 

просторима, удаљеним од градских центара и гужве, потребно је у њима успоставити 

стандарде екотуристичке дестинације.  

Мокрогорски крај, богат пашњацима и шумама белог и црног бора, јединствених 

туристичких садржаја који у свом развитку не прете деградацији животне средине, сматра 
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се једним од основних центара развоја еколошког туризма у Србији. Уколико се постојећи 

потенцијали искористе на прави начин, успех неће изостати. То ће донети велике 

економске ефекте, не само сеоском становништву, већ и околном областима. 
38

 

6.1. Концепт одрживог туризма 

 

Експанзиван и неконтролисан развој друштва у прошлости, праћен многим 

нежељеним еколошким, социјалним и културним последицама, намеће потребу да се и 

туризам као делатност стави под концепт одрживог развоја. Одрживи развој се дефинише 

као „уравнотежен економски, социјални и културни развој без угрожавања животне 

средине, чиме ће се и будућим генерацијама омогућити да се развијају на истом или  

вишем нивоу, као и садашње генерације.“
39

 

Одрживост развоја туризма, као и других делатности зависи од развојне основе. 

Концепт одрживог развоја стекао је пуну афирмацију на Конференцији УН о животној 

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

животне средине представља интегралан део свеукупног људског развоја. Одрживи 

туризам намеће јасан захтев, а сви чиниоци и учесници у њему се морају прилагодити. 

Тачна дефиниција још увек није утврђена, и доживљава сталне промене. Према тумачењу 

Светске туристичке организације и програма УН, одрживи туризам представља „такав 

развој ове делатности којим се уважавају и задовољавају потребе туриста као носиоца 

тражње и туристичких дестинација као носиоца понуде, а да се притом не нарушава 

могућност да се ови циљеви остварују на истом или вишем нивоу и у будућем периоду.“
40

 

 Остваривање основих задатака који воде ка дугорочном остварењу циљева 

одрживог туризма, зависе првенствено од међусобне повезаности и сарадње свих чиниоца 

који утичу на развој туризма. Туризам, као привредна делатност изискује високу културу 

специјално обучених кадрова, експерте различитих струка, али и бројне квалитетно 

развијене институције.  
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6.2. Дефинисање појма екотуризма 

 

Екотуризам је релативно млада појава, која се у стручној литератури уводи 

последњих неколико десетина година. Од бројних дефиниција овог феномена, 

најприближнија, али ипак недовољно јасна, гласи: „Екотуризам представља еколошки 

одговорно путовање и посету релативно очуваним подручјима ради уживања у 

природи и пратећим културним објектима и збивањима“.
41

 

 

Учесници у овим туристичким кретањима се разликују од туриста масовног 

туризма по својим схватањима животне средине. Алтернативни туризам, како се другачије 

назива, се може разматрати као форма која има већи ниво свести о животној средини. 

Учесници  овог туризма желе виши ниво искуства, већу независност, и најважније, имају 

виши ниво свести о здравом начину живота. Ипак, важно је споменути да туристичке 

активности базиране на спорту нису обавезно сагласне са животном средином.  

Планински бициклизам и шетње су здраве активности, али могу изазвати ерозију 

земљишта  и  узнемиравање  биљног  и животињског  света,  као  и  проблеме  естетског 

загађивања.  

Основне карактеристике алтернативног туризма су:  

- „мала скала развоја са високим нивоом учешћа локалног власништва, 

- минимализовање негативних утицаја по природу и друштво, 

- подстицање других сектора локалне економије као што је пољопривреда, 

- задржавање највећег дела оствареног дохотка у локалним економијама, 

- учешће локалног становништва у доношењу одлука и 

- усмеравање развоја и контрола од стране локалног становништва.“
42

 

 

Екотуризам је дефинисан, у оквиру тржишта, као облик туризма заснован на 

природи, али је такође формулисан и проучаван почев од 1990. године од стране 

невладиних организација, стручњака за развој и научника као средство одрживог развоја. 
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Термин екотуризам се, због тога, односи, с једне стране, на концепт који обухвата сет 

принципа, а са друге стране на посебан сегмент тржишта. 

Међународно друштво за екотуризам – The International Ecotourism Society/ TIES, 

The Ecotourism Society/ TES уобличило је 1991. године једну од првих дефиниција: 

“Екотуризам је одговорно путовање у области природе, којим се чува животна 

средина и одржава благостање локалног становништва.“
43

 

IUCN, који се данас зове Светска унија за очување природе (World Conservation 

Union) утврђује 1996. године да је екотуризам: 

“еколошко одговорно путовање и посета релативно недирнутим областима 

природе, да би се уживало у природи и да би се она уважавала (као и сви пратећи 

културни објекти из прошлости и из садашњости), а промовише очување, има низак 

утицај посетилаца и омогућава корисну активну друштвено-економску укљученост 

локалног становништва.“
44

 

6.3. Принципи екотуризма 

 

Екотуризам на самом почетку није био схваћен као дисциплина, па су га многа 

предузећа и владе развијали без разумевања његових основних принципа. Усклађивање 

међународно и национално прихваћених принципа и сами почетак развоја кренуо је током 

1990-их година, али скромним темпом, јер овај процес укључује учеснике из многих 

региона, струка и образовања. Сваки регион под утицајем екотуризма треба да развије 

своје сопствене принципе, смернице и поступке, засноване на већ постојећим природним 

и антропогеним ресурсима. 

Међународно друштво за екотуризам (TIES) предложило је сет принципа, који је 

прихваћен од стране већег броја невладиних организација, предузећа, влада, научних 

установа и локалних заједница. 
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Основни принципи екотуризма: 

 минимизирање негативних утицаја на природу и културу који могу изазвати 

неповратну деградацију у туристичкој дестинацији, 

 ширење свести и образовање путника о важности заштите, 

 наглашавање значаја одговорног пословања, које делује у сарадњи са локалним 

органима власти и са становништвом, 

 директни приходи од заштите и управљања природним и заштићеним областима, 

 потреба за стварањем (мастер) туристичких планова зона и за плановима 

управљања посетама туристичким локалитетима, 

 наглашавање употребе основних студија као и дугорочних програма надгледања, 

да би се проценили и минимизирали негативни утицаји, 

 тежња за максимизирањем економских користи за земљу домаћина, локално 

предузетништво и заједнице, нарочито за становништво које живи у и око 

природних и заштићених области, 

 тежња да се обезбеди да развој туризма не превазилази друштвене границе 

прихватљивих промена, 

 ослањање на постојећу инфраструктуру која је развијана у складу са животном 

средином, минимизирање употребе фосилних горива, очување локалног биљног и 

дивљег животињског света и уклапање у природно и културно окружење.
45

 

 

6.4. Врсте екотуризма 

 

Како  је  екотуризам  регулисано  путовање  природом,  уз  допринос  очувању  

екосистема  и поштовање инструмента локалне заједнице могуће је издвојити више 

модела екотуризма у нашим  крајевима.  Различите  регије  поседују  потенцијале  за  

развој  најразличитијих  видова екотуризма. Врсте екотуризма које се у литератури 

издвајају су: 
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- Екотуризам у заштићеним природним добрима  

- Екотуризам зелених планина 

- Туризам “ белих “ вода 

- Авантуристички туризам  

- Излетнички туризам  

- Локални фестивал 

- Еко - етно центри 

- Еко - едукациони центар 

- Зелени хотели
46

 

 

Наша држава заједно са владајућом управом и грађанима, тек треба да примени и 

искористи своје природне ресурсе као атрактивне факторе туристичке понуде. За сада су 

прве две категорије, екотуризам у заштићеним природним добрима и екотуризам зелених 

планина, једине на правом путу, а као најзначајнији простор издваја се регион Западне 

Србије. Парк природе „Шарган - Мокра Гора“ налази се међу главним потенцијалима за 

развитак и неговање мотивских кретања. 

6.5. Субјекти у екотуризму 

 

Екотуризам је облик туризма, који изискује укључење великог броја релевантних 

чиниоца. Поред екотуриста, као основне категорије која је од круцијалног значаја за овај 

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

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

Нова врста путника које је наметнуо екотуризам у свом начину реализације 

путовања зове се одговорни путник или екотуриста. Екотуриста треба да доприноси 

очувању околине и директно да утиче на смањивање негативиних последица које са собом 

доноси масовни туризам. Екотуристи, најчешће путују сами, или у малим групама 

(максимум особа је 25).  
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             У односу на то каква искуства екотуристи желе, где желе да путују и како, се могу 

сврстати у четири групе: 

„1. стручни туристи – научни истраживачи или чланови специјалних едукативних 

програма  

2. заљубљеници у природу – упражњавају специфична путовања у заштићена природна 

добра 

3.  главна  струја  природних  туриста  –  туристи који немају став о заштити природе  и 

упражњавају еколошка путовања јер су модерна 

4. случајни природни туристи – туристи који су се стицајем околности нашли у природи 

кроз реализацију неког програма“
47

 

            Екотуризам може имати вишеструке утицаје на локалну заједницу. Повезаност 

екотуризма и локалне заједнице су свуда видљиве, и огледају се кроз поделу укупних 

зарађених средстава, повећање запослености и што је најважније контроли развоја 

екотуризма. Екотуризам може довести до друштвеног благостања, вишег образовања  и   

повећаног улагања у инфраструктуру. Неопходно је спровести програм образовања кроз 

који ће заједнице бити  потпуно информисане о потенцијалном развоју туризма.   

Организатори путовања могу бити основна карика у ланцу пласмана на тржиште 

одређених туристичких дестинација. Они су ти који склапају уговоре са организаторима 

рецептивних путовања који преузимају одговорност за клијенте током путовања и обавезу 

да обезбеде да свако путовање буде високог квалитета. 

Водичи и пратиоци група су такође веома важни на екодестинацији. Њих треба да 

представљају људи, обучени да представе културни и еколошки амбијент који су 

посетиоци дошли да открију. У свету се развијају технике за унапређење водичке службе 

на терену, како би се на правилан начин пренеле информације екотуристима. 

Националне владе и органи локалне самоуправе имају изузетно важну улогу у развоју 

екотуризма. Владини сектори за туризам и просторно планирање су кључни учесници у 

стварању једне екотуристичке дестинације. Оне треба да обезбеде техничку, финансијску 

и промотивну подршку, преко различитих донација, фондова и сл. Да је екотуризам 

озбиљни приступ одрживом развоју, иде у прилог и то да је неколико земаља усвојило 
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посебне стратегије екотуризма. Основни задатак локалних органа власти је регулисање 

употребе земљишта, контрола и одржавање локалне инфраструктуре и управљање 

заштићеним природним добрима. 

Невладине организације у нашој земљи још увек немају велики значај, али имају запажену 

улогу у развоју екотуризма широм света. Као најважније организације истичу се 

Међународно друштво за екотуризам (ТIES), Европски центар за еко и сеоски туризам 

(ЕCEAT). Захваљујући овим организацијама, током протеклог периода доста је учињено у 

области екотуризма, а у будућности се очекује њихово даље повећање. Узимајући у обзир 

глобалну важност екотуризма, Уједињене нације су прогласиле 2002. годину годином 

екотуризма.
48

 

 

7. Стање развијености екотуризма и могућности унапређењана подручју 

Парка природе „Шарган - Мокра Гора“ 

7.1. Заштита природе у Парку природе „Шарган - Мокра Гора“као основа развоја 

екотуризма 

 

Подручје Мокре Горе, Шаргана и јужних обронака планине Таре припадало је 

заштитној зони Националног парка „Тара” од 1981. године када је проглашен овај 

Национални парк. Решење о претходној заштити било је на снази до 2005. године, када је 

ово подручје добило статус Предела изузетних одлика као природног добра од изузетног 

националног значаја – I категорије. Својим положајем, данас Парк природе „Шарган - 

Мокра Гора“ захвата простор града Ужица, тачније катастарске општине Мокра Гора и 

Кремна, али и катастрарске општине Семегњево (припада општини Чајетина) и 

катастраска општина Зауглине (припада општини Бајина Башта).
49

 

Према класификацији по IUCN, ово природно добро припада категорији V (Protected 

landscape). Циљ управљања је заштита предела и рекреација на подручју где је међусобно 

дејство људи и природе током времена обликовало препознатљиве особине подручја са 

значајним естетским, еколошким или културним вредностима, праћено високом 
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биолошком разноврсношћу. Очување јединства традиционалних међудејстава природе и 

човека од значаја је за заштиту и одрживи развој простора.
50

 

Подручје Парка природе „Шарган - Мокра Гора“ препознато је и као међународно 

значајно подручје за птице (Important Bird Areas - IBA), међународно значајно подручје за 

биљке (Important Plant Areas – IBA), одабрано подручје за дневне лептире у Србији (Prime 

Butterfly Areasin Serbia – PBA) и као једно од 61 Емералд подручја у Србији у оквиру Пан-

европске еколошке мреже (Pan - European Ecological Network – PEEN). 

Такође, Парк природе „Шарган - Мокра Гора“ препознат је и као део потенцијалног 

међународног Резервата биосфере „Дрина“ (UNESCO, MAB – Man and Biosphaere) који би 

требао да се успостави на подручју средњег тока реке Дрине између Републике Србије и 

Републике Српске (БиХ).
51

 

Парк природе „Шарган - Мокра гора“ је члан и регионалне асоцијације „Паркови 

Динариди - мрежа заштићених подручја Динарида“. 

 

Режими заштите 

На територији Парка Природе „ Шарган - Мокра гора“, успостављени су режими I, II и III 

степена. Режимом заштите I степена обухваћена је територија од 359,66 ha, режимом 

заштите II степена обухваћена је територија од 1.179,78 ha, док је режимом заштите III 

степена обухваћена територија од 9.274,29 ha. 

 

-„Режим заштите I (првог) степена успостављен је на следећим локалитетима: 

1. Јеловац, површине 56,55 ha, припада КО Мокра Гора и КО Кремна 

2. Клисура Дубошца, површине 106,01 ha,  припада КО Кремна 

3. Медвеђа љеска, површине 116,30 ha, припада  КО Мокра Гора 

4. Ограђеница, површине 73,12 ha, припада КО Мокра Гора 
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Група аутора (2010): „Просторни план подручја посебне намене Националног парка „Тара““ – „Службени 

гласник РС, број 95/06“,Београд. 
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- Режим заштите II (другог) степена успостављен је на следећим локалитетима: 

1. Брдо Вао, површине 157,01 ha,припада  КО Мокра Гора 

2. Тусто брдо – Божурица, површине 439,80 ha,припада КО Мокра Гора 

3. Шишатовац, површине 115,94 ha, припада КО Мокра Гора 

4. Ђога – Козја стена, површине 474,71 ha, припада КО Мокра Гора 

- Режим заштите III (трећег) степена, укупне површине 9.274,29 ha, обухвата преосталу 

површину Парка природе на деловима КО Мокра Гора, КО Кремна, КО Семегњево и КО 

Зауглине.“
52

 

 

Слика бр.45. Карта Парка Природе „Шарган – Мокра Гора“ 

 
Извор:www.skijanje.rs 

 

Значај заштићених природних добара за развој екотуризма 

Од свог постанка човек је упућен на природу и њене ресурсе. Ресурси без којих је 

егзистенција савременог човека незамислива - ваздух, вода, земљиште, биљни и 

животињски свет, су подложни променама. У моменту појачаног економског развоја 

притисак на ресурсе је појачан. Зато не чуди како су се најгласнији захтеви за заштиту 

природе појавили управо онда када је степен деградације достигао своју кулминацију.  
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Заштита природе, као једна од функција државе, делатност стручних и научних   

институција, усмерена је на очување биолошке разноврсности (дивљег, биљног и 

животињског света), објеката геонаслеђа (природних објеката  и  подручја  који  на  

репрезентативан,  специфичан  или  живописан  начин  илуструју разноврсност и трајање 

геолошких, геоморфолошких, хидролошких, педолошких и других процеса), и предела 

пејзажа са својим естетским обележјима, природним и културним садржајима. Од великог 

занчаја је и подстицање развојних програма и пројеката којима се побољшава стање  

природних вредности (које су предмет заштите) и омогућава њихово адекватно 

коришћење.  

Пожељне активности јављају се у домену различитих делатности, а пољопривреда 

је једна од главних. Производња здраве хране, очување старих сорти ратарских и 

воћарских  култура,  гајење  лековитог  биља,  пужева,  риба  и  других  представника 

дивљег живог света, обнављање традиционалних облика обраде земљишта, бављења 

сточарством, прерада пољопривредних производа, народне радиности и градитељства 

чини основу за очување и оживљавање природних станишта.  

 

Развој екотуризма заснован је заштићеним природним добрима и треба се тежити 

његовом чвршћем повезивању са локалним становиштвом, фолклорним и другим  

културним манифестацијама и народним светковинама, планинарством, активностима 

лова и риболова, дужим боравцима у природи и пољу.  

 

7.2. Материјална база као основа развоја екотуризма 

 

Поред природних и антропогених атрактивности које поседује ова област, за бољу 

туристичку валоризацију треба подржати развој материјалне основе. Она се сагледава 

кроз рецептивне, комуникативне и организационе елементе.  

Рецептивни елементи – Основни смештајни капацитети на простору Парка природе су 

хотели, мотели и преноћишта, док се у допунске убрајају приватне собе у локалним 

домаћинствима.  
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Комуникативни елементи – За развој туризма највећи значај има друмски саобраћај. 

Главни магистрални путеви пресецају Парк природе, што је добро за развој туризма, али 

има велике негативне последице по животну средину. Овај вид саобраћаја и велики број 

моторизованих туриста у заштићеном подручју су у колизији са принцима екотуризма. Од 

великог значаја је железничка пруга, надалеко позната „Шарганска осмица“, главна 

туристичка атракција и атрибут привлачности, о којој је већ било речи. 

Организациони фактори – Развој туризма изискује и бољу организацију свих релевантних 

чиниоца који у њему егзистирају. Колико је организација од суштинске важности, 

доказује нам, завичајно удружење Мокрогораца „Шарган“, које је било покретач свих 

радова на реконструкцији железнице, допринело је повећању свести о еколошко-

туристичком значају заштићеног природног добра.  

Један од циљева развитка је укључивање локалног становништва односно, локалних 

заједница, јер се на тај начин утиче на приход и запосленост. Увидевши то, локални 

мештани су се окренули планском развоју туризма. Тај развој су заснивали на оном 

најважнијем, производима из природе. Из године у годину, све је већи број домаћинстава, 

који су склопили лепо и корисно, па су своје свакодневне активности и начин живота 

презентовали туристима. Смештај туристима пружају у кућама брвнарама, типичним за 

овај крај Србије. Ови смештајни капацатети подсећају на екоконачишта. Локално 

становништво које поред услуге смештаја и исхране обухвата и доживљај туриста и учење 

о заштити и има адекватну бригу о животној средини. Ова домаћинства су је по својој 

суштини, скромни објекти на нивоу основних  потреба и потпуно се уклапају у природни 

пејзаж који их окружује. 
53

 

Типични смештајни капацитети у Парку природе налазе се, као што смо већ напоменули, 

у етно-селу „Дрвенград" на Мећавнику, хотелу „Младост" на Иверу, хотелу „Осмица" 

поред железничке станице у Мокрој Гори, мотелима „Мокра Гора", „Јатаре" и „Шарган-

Витаси" у склопу истоимених железничких станица, Парохијском дому покрај 

мокрогорске цркве, као и у мањем броју сеоских домаћинстава. Поред смештајних 

капацитета, у пружању туристичких услуга важну улогу имају и бројни угоститељски 

                                                           
53

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

студија, Ужице. 
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објекти од којих је  најстарија „Неранџина кафана" у Мокрој Гори која ради од 1889. 

године. 

Ресторан и хотел "Шарганска осмица" се налазе на самој железничкој станици музејског 

воза "Носталгија". Атрактивни музејско-туристички комплекс располаже са око 50 

смештајних јединица у двокреветним и трокреветним собама, као и апартманима, док  

капацитет ресторана подразумева око 80 места. Све собе су са купатилима, ТВ 

пријемницима, а апартмани су опремљени и клима уређајима.  

Наведени капацитети у потпуности испуњавају апсолутно све потребе и укусе чак и 

најзахтевнијих гостију. Мултимедијална сала у склопу коначишта идеална је за 

организацију разних врста семинара и едукација. Сала је капацитета 50 места, поседује сву 

неопходну техничку опрему, а посебно је атрактивна због ентеријера, унутрашње обраде 

зидова, који ће вас својом лепотом и уметничком надахнутошћу вратити у прошла 

времена.
54

 

Ова рурална област, донекле већ има одлике дестинације сеоског и еколошког 

туризма. Посетиоци могу да удахну атмосферу, да пробају локалну храну и да купе ручно 

израђене сувенире. 

 Домаћини на овом простору се баве пољопривредом и откупом гљива, а служе 

искључиво домаће производе које самостално производе: вино, шљивовица, мед, домаћа 

погача, сир,  кајмак, димљена пршута, гибаница, зељаница, јагњетина, прасетина, 

зимница.  
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Једно од насеља које се истиче на овом простору је већ поменута Кремна. Са својом 

идеалном надморском висином, погодним климатским карактеристикама, цветним 

ливадама, планинским огранцима, бистрим изворима и бујним потоцима представља 

савршено место за одмор.  

 

Слика бр.46.и бр.47. – Сеоска трпеза 

 

Извор: www.ivanovickremna.com 

 

Туристима који посете овај део Србије на располагању су разне активности, као 

што су: сакупљање лековитог биља, печурака и шумских јагода, печење ракије, шетње 

Таром и падином Мокре Горе, излети до Мећавника, Шарганске осмице и Вишеграда, 

преко кулинарских радионица, школе старих заната и ручних радова, па све до боравка у 

пољу... 

Слика бр.48. – Кремна 

 

Извор:www.360vr.rs 
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Кућа за одмор Царевић – Кремна 

 

Кућа се налази у оквиру имања кампинг одморишта „Виљамовка“ у већ поменутом 

селу. У  овом  савршено  природном  амбијенту  се, кућица  површине  55 m²,  грађена  пре  

80  година,  потпуно је рестаурирана  и  прилагођена  за  комфоран  боравак  гостију  који  

желе  опуштање  у  тишини.  “Царски  апартман”  се  састоји  од  пространог улаза, дневне 

собе са кухињом, две спаваће собе  и  купатила.  Испред  куће  је  трем  тераса  на  којој  се  

ужива у бајковитом пејзажу и мирису нетакнуте природе. У дворишту је озидан роштиљ 

за љубитеље грил меса и гурмане који  свој  апетит  појачавају  уз  домаћу  и  природну  

“Царску  виљамовку”.  Ракија  се  прави  од  крушака  у  воћњаку  испод  куће  на  плацу  

површине  25  ари,  где  расте  150  стабала  плантажне  крушке  виљамовке  и  могуће  је  

купити  одређену количину за личну употребу. У близини апартмана налазе  се  језера  

Врутци  и  Заовине,  која  су  сан  сваког  риболовца и љубитеља природе, извор Свети 

Јован Крститељ, чија вода се, захваљујући висини алкалитета, користи код излечења 

разних  врста  болести,  нарочито  код  запаљења  очних  капака  и  зато  је  у  народу  

проглашена  за  „очну  воду”,  као  и кањон Белог Рзава.
55

 

 

Домаћинство Руже Ивановић – Кремна 

 

Ово угледно сеоско домаћинство у коме се сеоским туризмом баве све три генерације 

домаћина, налази се у центру Кремана.  

Слика бр.49. и бр.50. – Сеоско домаћинство Руже Ивановић у Кремни 

 

Извор: www.ivanovickremna.com 
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У овом домаћинству су на  располагању  једна двокреветна соба са брачним лежајем и 

једна пространа трокреветна соба, у централном делу куће, као и "етно-кутак"- два 

традиционална вајата капацитета са по три  лежаја, пространим купатилима и камином, 

традиционалне опреме и стила, направљени  од дрвета благородних шума планине Таре. 

 

Домаћинство Шукиловић – Шљивовица 

  

Село Шљивовица се налази на путу из Ужица према Мокрој Гори. У селу Шљивовица се 

налази уметничка галерија "Тијанића воденица", а у мају се традиционално одржава Сајам 

домаће ракије шљивовице и других производа од воћа, на пример „водњика“, која се 

састоји од дивљих јабука, трњина, дрењина, вење, мушмула, крушки такиша.  

 

Слика бр.51. и  бр.52. – Домаћинство Шукиловић 

 

Извор: www.zlatibor.org 

 

Веома напредно сеоско домаћинство је смештено на прекрасној висоравни Локва, на 

надморској висини од 900 метара. У новој кући вредних  домаћина  је  на  првом  спрату  

апартман са четири звездице, три двокреветне собе, купатило и опремљена кухиња. 

Препоручене активности које туристи могу упражњавати су шетње, планинарење, купање 

у језеру Врутци, излети до манастира Милешева, етно села Сирогојно, Мокра Гора, 

Шарганска осмица, купање у Јокином врелу. 
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7.3. Анализа досадашњег развоја туризма 

 

Екотуризам у нашим крајевима је релативно млада појава. Овај облик туризма  

дефинише се као одрживи облик туризма у заштићеним подручјима или у просторима 

минималне измењености природне средине. Основу за развој екотуризма у Парку природе 

„Шарган - Мокра Гора“ чини нетакнута природа, без пуно саобраћајница, са аутентичним 

селима по којима је препознатљив овај крај. Већина смештајних капацитета, изграђених 

последњих година, прате главна начела екотуризма. Изградња је од аутохтоних 

материјала, првенствено дрвета и камена, комплетно уклопљена у околни пејзаж.  

 Како би се изградио најбољи стратешки план развоја потребно је пажњу 

усредсредити на два кључна питања. Прво, треба сагледати тренутни степен развоја као и 

развој у прошлости; друго, одредити факторе из окружења коју могу директно или 

индиректно утицати на будући развој.
56

 

Досадашњи развој туризма у Парку природе „Шарган-Мокра Гора“ ћемо приказати 

SWOT анализом. SWOT анализа представља матрицу коју чине 4  основна елемента: 

S – Strengths (снаге),  

W – Weaknesses (слабости),  

O – Opportunities (шансе и могућности),  

T –  Threats (опасности и претње).  

На тај начин се, упоредним приказом, стичу снаге, слабости, шансе и потенцијалне 

претње у конкретној туристичкој дестинацији.
57

 На основу претходне анализе постојећег 

стања, у табели бр.5. која следи, урађен је приказ снага, слабости, могућности и 

опасности, односно ризика који су везани за даљи развој екотуризма у Парку природе 

„Шарган – Мокра Гора“. 
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Табела бр.5. - SWOT анализа Парка природе „Шарган - Мокра Гора“ као екотуристичке 

дестинације 

  Снаге Слабости 

Повољан географски положај 

Близина афирмисаних туристичких 

центара (Тара,Златибор)  

Еколошки чисто подручје и заштићена 

природна добра 

Повољне климатске карактеристике 

Богатство водним потенцијалима 

Јединствен и богат пејзаж 

Богат биљни и животињски свет 

Богато културно-историјско наслеђе 

Гостопримство локалне заједнице 

Позитиван став према туристима 

Неговање традиције у производњи здраве 

хране 

Достинут  оптимални степен развоја 

сеоског туризма 

Висок проценат иностраних туриста 

Развијена туристичка инфраструктура 

Слаба саобраћајна повезаност 

Лоша туристичка сигнализација 

Недовољан број специјализованих 

кадрова 

Недовољно коришћење савремених 

информационих технологија  

Недовољно професионалних производа 

намењених страном тржишту 

Финансирање – недовољна средства за 

улагања 

 

 

Могућност Опасности 

Усаглашавање развоја са туристичком 

развојем Златибора, као већ афирмисаним 

центром 

Активнирање аеродрома Поникве 

Изградња ауто пута 

Раст тражње за еколошки чистим 

подручјима 

Стандардизација и унапређење квалитета 

услуга 

Утицај туризма на ни других делатности 

(трговина, грађевинарство) 

Повезивање туризма са пољопривредом 

Побољшање продагандних активности 

Развој и примена нових информационих 

технологија 

Боља едукација свих учесника у туризму  

 

Спора реализација кључних 

инфраструктурних пројеката 

Дивље депоније 

Непланска градња 

Недостатак инвеститора за улагање  

Глобална конкуренција у понуди 

сличних туристичких производа 

Слаба координација са суседним 

регијама (Златибор, Тара) 

Недовољна сарадња између локалних и 

републичких нивоа власти 

Недовољно улагање у маркетинг и 

промоцију  
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7.4. Развојни пројекти 

 

Кључни фактори за развој туристичке дестинације свакако су развојни пројекти 

који ће покренути нове видове туризма, изградњу смештајних капацитета, и убрзати 

динамику укупног развоја читавог подручја. 

На територији Парка природе „Шарган - Мокра гора“ почео је са радом  

Национални еколошки центар намењен организовању разноврсних образовних и 

промотивних програма, семинара и радионица из области заштите животне средине, и 

смештен је на падинама Ивера, на надморској висини од 1400 метара. Носилац 

инвестиције изградње овог објекта је управљач заштићеног подручја - Парк природе 

„Мокра Гора" д.о.о., а су инвеститори су били Министарство животне средине и 

просторног планирања и Фонд за заштиту животне средине Републике Србије. 

         Пројекат „Инвентаризација, вредновање и класификација геонаслеђа Парка природе 

Шарган - Мокра Гора“, реализовао је Рударско-геолошки факултет Универзитета 

у Београду. У оквиру пројекта препознато је и описано 20 објеката геонаслеђа Парка 

природе и његове непосреде околине (Миловановић, Д. и сарадници). То су: 

      1) „профил од горње до доње креде код засеока Урошевићи, 

      2) слани извор на Котроману,   

      3) кречњаци и лапорци горње креде са фосилима на Котроману,  

      4) профил перидотита доње креде  на Црвеном Риду, 

      5) високо алкални извор Беле  воде, 

      6) водопад Велики скакавац на Камишни, 

      7) кањон Белог Рзава,  

      8) бигар у кањону Белог Рзава,  

      9) профили амфиболита, 

      10) профили контакта ултрамафита  и метаморфних стена код села  Мокра Гора, 

      11) прераст Ђавоља пећина на брду Вао,  

      12) Хајдучка пећина, 
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      13) перидотити харцбургитског састава на регионалном путу Ужице – Вишеград, 

      14) опал и жице магнезита код  Шарган Витаса, 

      15) седименти миоцена са остацима  флоре на Трговишту,  

      16) сумпорна вода код засеока  Радаљевићи, 

      17) битуминозни седименти миоцена  на Коњској реци, 

      18) Врачарића језера, 

      19) вртаче на Љутом пољу, 

      20) понорница Караића поток на  Љутом пољу.“
58

 

Из  штампе је изашла и геореференцирана карта „Геонаслеђе Парка природе 

Шарган - Мокра гора“ (Миловановић, Д., ур.) која садржи 20, већ поменитих објеката 

геонаслеђа са приказом њихове, као и укупне геолошке историје овог подручја. На 

карти су приказани и основни инфраструктурни објекти од значаја за посетиоце овог 

заштићеног подручја.  

Недавно, завршен је пројекат водоснабдевања, прикупљања и транспорта отпадних 

вода из Парка природе „Шарган - Мокра Гора“. Изграђено је 10 km водоводне мреже на 

коју су прикључена четири хидранта ради гашења евентуалних шумских пожара и 10 km 

канализационе мреже са колекторима који у наступајућем периоду треба да буду 

прикључени на уређаје за пречишћавање отпадних вода. На овај начин оствариће се 

ефикасније очување Парка природе и заштита квалитета воде реке Дрине.  

На  основу заједничког пројекта управљача  Парка пироде „Шарган - Мокра Гора”, 

руководства општине Чајетина и града Ужица, у оквиру пројекта реконструисан је 

локални пут Мокра Гора - Семегњево и приступило се изградњи још неколико локалних 

путева. „Приоритетни правци развоја локалне путне мреже су Котроман - Колаковићи 

(дужине 4 km) на који је упућено 70 домаћинстава, Котроман - Пањак (дужине 9,2 km) на 

који је упућено 350 домаћинстава и Котроман - Крстаче (дужине 10,5 km) на који је 

упућено 80 домаћинстава.“ 
59
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8. Стратегија будућег развоја екотуризма 

 

8.1. Стратегија развоја екотуризма на територији Републике Србије 

 

Степен развоја екотуризма у Србији је на веома ниском нивоу. Разлози за то су 

недовољно развијени центри екотуризма као и недостатак праве кампање за подизање 

свести становништва о екотуризму. Србија има све предуслове за развој екотуризма: 

богаство  шума, националних паркова, зелених паркова и резервата природе, такође богата 

је рекама, језерима, планинама, које представљају одличну подлогу за развој еколошки 

одрживог туризма. У привредно развијеним земљама све више се шири свест о томе да 

очување природних богатстава треба бити примарни циљ. Наиме, очувана средина је та 

која помаже и чини основу за развој туризма, али ако је развој туризма добро планиран - 

помаже даљем очувању природе и оплемењивању простора. 

Основу за развој екотуризма Србије представљају заштићена подручја природе - 

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

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

животињских врста које су означене као природне реткости. 

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

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

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

повољности које наша земља пружа, постоје и многа ограничења. Најчешће долази до 

лошег разумевања принципа екотуризма, одсуство инфраструктуре (како комуналне, тако 

и саобраћајне), низак ниво еколошке свести становника, одсуство јасних стандарда и сл. 

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

екотуризма су: 

 Природни резерват Засавица 

 Клисура реке Градац 

 Стара Планина 

 НП Ђердап 

 НП Тара 

 Власинско језеро 
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 Резерват биосфере Голија - Студеница 

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

етноселима у ужој Србији.
60

 

 

8.2. Стратегија развоја екотуризма у Парку природе „Шарган - Мокра Гора“ 

 

Да би се туризам у Парку природу „Шарган - Мокра Гора“ још више афирмисао и 

чинио значајну туристичку дестинацију у Србији, потребно је: 

- „извршити едукацију заинтересованих сеоских домаћинстава о начину прихватања и 

угошћавања туриста 

- формирати туристичке пунктове у селима који се баве овим видом туризма и који би 

били директно повезани са општинским туристичким организацијама 

-  заједно планирати и учествовати у непосредној реализацији свих акција, првенствено на 

промоцији и организовању програма боравка посетилаца 

-  интезивирати изградњу неопходне инфраструктуре 

- реновирати постојеће и изградити спортско-рекреативне терене са садржајима које ће 

боравак чинити потпунијим 

- активирати старе занате и домаћу радиност, чији производи би представљали значајне 

изворе прихода.“ 
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Ове кораке треба предузети у што краћем року, што би могло утицати на повећање 

туристичке тражње за овим простором. Активирањем сеоских домаћинстава и очувањем 

традиционалних заната и производа, и њихов пласман на туристичко тржиште може имати 

и велике економске ефекте у овим руралним областима.  

Даљи развој овог простора без приоритетних програма и планова није могућ, јер 

постоји врло реална опасност да се дивљом и стихијском градњом, уништи садашња 

концепција и имиџ, који је доживео ласкава признања како у земљи, тако и у 

иностранству.  
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8.2.1. Стратегија развоја инфраструктуре 

 

 Као што је већ речено, постојећа саобраћајна инфраструктура не задовољава 

садашње потребе. Недостатак се првествено огледа у недостатку путних праваца, односно 

недовољним учешћем савременог коловоза. Оспособљавање постојећих и изградња нових 

саобраћајница је од кључног значаја за опстанак становништа у овим пределима, али и 

утиче на развој туризма као привредне делатности која би, у наредном периоду могла 

постати доминантна на овом простору. Поред недостатка друмских саобраћајница, пажњу 

треба посветити и изградњи пешачких и бициклистичких саобраћајница, као и њихово 

даље планско искоришћавање у спортско рекреативне сврхе.  

Развој смештајних, као и стамбених капацитета на простору Шаргана и Мокре Горе 

планираће се уоквиру постојећих насеља и у селима са типом градње који је 

традиционалан у овом крају, а у плану је да идејни пројекат куће „типа Мокра Гора” буде 

поклон будућим градитељима. Такође, на улазу Мокру Гору изграђен је Визиторски 

центар са Туристичким удружењем Мокра Гора, са задатком да организују јединствену 

туристичку понуду и развију концеп „Green“ hotela за који је Министарство туризма већ 

дало сагласност. 
62

 

Нова стамбена градња се може дозволити само из одговорајуће грађевинске 

дозволе и мора бити у складу са постојећим урбанистичким планом. 

 

8.2.2. Приоритети развоја туристичких зона на подручју Парка природе „Шарган- Мокра 

Гора“ 

 

На планском подручју, а у оквиру Парка природе „Шарган - Мокра Гора”, 

формирана је специфична туристичка зона са већа фирмисаним центрима (Кремна, Мокра 

Гора) и локалитетима (Дрвенград, Шарганска осмица) са препознатљивом туристичком 

понудом и организационим карактеристикама. У наведеним центрима, поред смештајних, 

изграђени су и други атрактивни садржаји који дају специфичност овој зони 

(угоститељство, галерије, биоскоп...). На овом простору повољни су услови за блиску 
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сарадњу и повезаност туристичког и пољопривредног развоја, односно повезивања и 

формирања специфичне туристичке и агро-понуде. 

У будућности се планира :  

- „изградња, постављање и опремање информативно-туристичких пунктова. 

 Због побољшања информативно-пропагандне делатности потребно је поставити 

информативно-туристичке пунктове на Мокрој Гори, 

- олимпијско село (Шишатовац), кошаркашки камп (Надкраји), фарма (Вукићевац), 

визиторски центар (Шишатовац) и хотел (Ладовац) - Сви објекти ће бити изграђени на 

потезу Кршанска глава-Ивер, 

- изградња Спортско-рекреативног центра у Кремнима, поред постојећег стадиона са свим 

пратећим садржајима, 

- прихватилиште за медведе у клисурастом делу долине Белог Рзава, југозападно од 

Тустог брда, ван режима првог степена заштите, 

- прихватилиште за јелене, на падинама Семегњевске горе и Шаргана, 

- рибњак и мање језеро (део долине Белог Рзава, испод брда Кик и југозападно од засеока 

Оштрељ-село Кршање), у складу са законом и условима надлежног завода за заштиту 

природе, 

- нешто низводније, југоисточно од Оштреља, на Белом Рзаву је могућа изградња мини 

хидроелектране, 

- визиторски центар са кампом на излазу из тунела кроз планину Шарган, 

- визиторски центар, у центру насеља Мокра Гора, 

- манастир код цркве у Кршању, 

- западна капија у селу Котроман, код скретања на локалном путу, у правцу села Кршање, 

- пешачки мост код чесме Славкове, 

- олимпијски базен у центру села Мокре Горе, 

- изградња безбедног паркинга за аутобусе и приступне стазе железничкој станици Мокра 

Гора,  као и пешачке стазе поред магистралног пута на потезу прелаз-центар, 

- уређење и валоризација Трга у Мокрој Гори са вишенаменским пратећим садржајима, 

- поставка експоната Добра техничке културе у отвореном простору са нагласком на 

простор Беле воде долина реке Камишине, простор Јатарица (кроз реализацију шумске 
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туристичке пруге), на основу програма и документације меродавних установа, а у оквиру 

музејско-туристичких садржаја, 

- финализација програма брана (по условима ЈП Србија воде и надлежних завода за 

заштиту природе и споменика културе и др., у складу са Законом), купалишта и пратећих 

садржаја дуж Реке Камишине, Бели Рзав, Друганчице и Крсманског потока, 

- уређење видиковаца и одморишта на магистралном путу на потезу Шарган – Цвијовићи, 

- улазне капије за музејско - туристички комплекс „Шарганска осмица”’и други пратећи 

садржаји, 

- уређење излетишта и повезивање планинским стазама и сигнализацијом, на подручју 

Кремана: Коњска река, Савини лончићи, Равнице, Велетово, Трговиште, Креманска 

Кадињача, 

- уређење стазе ужичка плажа - брана Врутци - Потребно је уредити стазу која би служила 

као стаза за пешаке, бициклисте и активирање туристичког воза, 

 - постављање туристичкe сигнализацијe на подручју ужичке и чајетинске јединице 

локалне самоуправе, 

- подршка, адаптацији сеоских домаћинстава у циљу стварања услова за категоризацију, 

- изградња планинарских домова на Јеловој Гори, Мокрој Гори, Кремнима и Тари.“
63

 

 

У осталим деловима Парка природе могућ је развој мањих угоститељских објеката, 

првенствено у зони Мокре Горе, Кршања, на потезу од Вукићевца ка Кршањској гори и 

Иверу, Зборишту, и развој еко-етно-туризма у зони Доброг и Љутог поља и др. 
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Група аутора (2010): „Просторни план подручја посебне намене Националног парка „Тара““ – „Службени 

гласник РС, број 95/06“,Београд. 
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Закључак 

 

Предео зелених брда, осунчаних пашњака, бистрих потока и нетакнутих увала, 

значајни саобраћајни правци као и саобраћајни положај између југоисточне и западне 

Европе, раскошна природа, етно-село Дрвенград на Мећавнику, скијалиште на Иверу, 

јединствена „Шарганска осмица“, традиционални производи и гостољубиви мештани, 

представљају потенцијал на основу кога се у Парку природе „Шарган-Мокра Гора 

заснивају различити облици туризма који су приказани у овом мастер раду. 

Развој екотуризма, како је дефинисан у међународним оквирима наше државе, још 

увек је у развоју. Један од разлога је недовољна мотивисаност, како потенцијалних 

понуђача, тако и посредника, односно туристичких агенција, првенствено због мале 

профитабилности. Ипак, перспективе за развој одрживог туризма у Србији могу се 

оценити позитивним,  имајућу  у  виду  да  је  у  питању  облик  промета  који намеће 

начела правилног развоја. 

Досадашњи развој туризма у Парку природе „Шарган - Мокра Гора“ се заснивао на 

развоју спортско - рекреативног и културног туризма за шта постоји завидна материјална 

база. Током последњих година, долази до експанзије све већег броја домаћинстава коју 

нуде туристичке услуге. Разлог за то су одлични примери општине Ивањице и  општине 

Кнић, које су за кратак временски период удвостручиле бројност туриста који долазе у ове 

крајева да би уживали у руралном амбијенту и нетакнутој природи којима овај део Србије 

располаже.  

Овај простор, уз све атрибуте, висок степен актрактивности природног окружења, 

има шансу да привуче значајне групације, не само националне већ и међународне, 

заитересоване за еко-етно, рурални, ловни, рекреативни и авантурстички туризам.  

Концепт одрживог развоја представља изазов за реалну будућност и туристичку 

привреду Шаргана и Мокре Горе. 

Афирмација концепта одрживог развоја, чије најважније компоненте чине 

производња биолошки квалитетне хране, развој одговарајућих видова туризма и мале 

привреде, на овом простору ће се битно подстаћи позитивну економску, демографску, 
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социјалну и културну ревитализацију сеоских средина, што је од дугорочног и 

приоритетног значаја за овај простор, односно Ужички регион, као и за Републику Србију 

у целини. За одрживи развој туризма, као што је представљено, потребна је и заштита 

природног простора, али и сарадња државних органа и на националном и на регионалном 

нивоу. Потребна је већа помоћ локалним органима посматраног подручја, најпре у виду 

стратешких планова, мера и новчане помоћи. На тај начин ће се поспешити развој ове 

делатности, али и делатности које су њој подређене. Саобраћај, трговина и угоститељство 

су делатности које могу имати велике економске ефекте, које прате развој туризма. 

Развој контролисаног туризма у Парку природе „Шарган - Мокра Гора“ може 

послужити као добар пример јачег укључења локалног становнишвта у туристичке токове. 

Смештај и боравак у локалним селима високе естетске вредности, као што су Мокра Гора 

и Кремна, у традиционалним објектима и у очуваној изворној средини, нуди велики број 

домаћинстава. Постојећи сеоски аутентични смештајни капацитети (ловачки и 

планинарски кампови и домови, катуни и колибе) могу се, уз улагање врло малих 

финансијских средстава, претворити у специфична екоконачишта, која би подигла 

вредност овог екотуристичког простора. 

Овим радом указано је на значај природних, антропогених, туристичких вредности 

Парка природе „Шарган - Мокра Гора“ као великог потенцијала да и у будуће развој 

туризма треба да се базира искључиво на одрживости и аутентичности.  

У свету одрживог развоја Парка Природе „Шарган - Мокра Гора“, туризам је 

препознат као једна од развојних шанси и могућности овог краја, за развој и очување 

природних и културних вредности. 
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