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УВОД 

 

Вредност хидрографских објеката и њихових карактеристика је вишеструка, 

одликују се биолошким, привредним, економским, хидроенергетским, туристичким и 

другим вредностима, што додатно наглашава потребу њихове заштите и одрживог 

коришћења. 

Језера су природна удубљења на копну испуњена водом која се привидно не 

креће. 

Најстарије туристичке центре у Србији представљају бање и нека градска 

насеља. За разлику од тога, најмлађи туристички центри, са више атрибута туристичке 

привлачности, развијају се у приобалном простору неких вештачких језера. Развој 

оваквих туристичких центара могуће је систематски пратити од самог почетка, што је 

од значаја за планирање туристичко-угоститељских објеката, објеката комуналне 

инфраструктуре, комплетирање туристичке понуде за различите сегменте туристичког 

тржишта, као и за комплементарно повезивање са туристичким вредностима у околини. 

Економски аспект језерског туризма обухвата туристичке потенцијале и 

привредни развој дестинације. 

Туризам врши директне ефекте на оне учеснике привреде који директно продају 

услуге туристима. То су хотели, транспортна предузећа, трговинска мрежа и остали 

учесници у пружању директних услуга туризма. За разлику од овога, туризам врши 

индиректне ефекте на оне привредне делатности које не учествују у пружању 

непосредних услуга туристима, већ снадбевању туристичке привреде. То су индустрија, 

пољопривреда, велетрговина, грађевинарство итд. 

Специфичност језерског туризма се огледа у следећим особинама:  

- доминантно рекреативно обележје; 

- релативно кратак радијус кретања; 

- доминација домаћег у односу на инострани туризам; 

- најчешће излетнички или викенд туризам. 

Да би се могло говорити о туристичкој понуди неопходно је задовољити четири 

критеријума:  

 атрактивност простора; 

 саобраћајна повезаност (инфраструктура); 

 изграђени пријемни (рецептивни) капацитети и 

 промоција.1 

Циљ овог рада је да прикаже какве су перспективе за развој језерског туризма, 

какви су услови за овај вид туризма и да ли се и колико ради на плану промоције и 

унапређења језерског туризма Србије.  

                                                      

1 Стефановић, В. (2010): Економика туризма, ПМФ, Ниш. 
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У првом делу рада упознајемо се са тренутним стањем језерског туризма у 

Србији, ради упознавања са његовим вредностима и недостацима. У раду се истражује 

стање и потенцијали развоја језерског туризма Србије. Представљени су туристички 

потенцијали и економске карактеристике најзначајнијих језерских туристичких 

дестинација у Србији, садашњи степен туристичке валоризације и перспектива 

туристичке валоризације неафирмисаних туристичких вредности. 
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I. ВРСТЕ ТУРИЗМА СА ОСВРТОМ НА ЈЕЗЕРСКИ ТУРИЗАМ 

 

 Израз "туризам и турист" је почео да се користи у XIX веку и успео је да се 

одржи и до данашњих дана. У научном смислу туризам је друштвено - економска појава 

XX века и поседује бројне дефиниције. Најприхватљивију дефиницију дали су 

швајцарски аутори Hunziker и Krapf, а која гласи: "Туризам је скуп односа и појава, која 

произилазе из путовања и боравка посетилаца неког места, ако се тим боравком не 

заснива стално пребивалиште и ако са таквим боравком није повезана никаква њихова 

привредна делатност." 

 У другој половини X1X века уследио је интензивнији развој туризма, посебно 

међународног, када је општи пораст благостања у појединим земљама Европе и 

Америке подстицао развој туризма. Нарочит процват међународног туризма десио се 

шездесетих година XX века када су  изграђени велики хотелско-туристички капацитети 

у свету и када се у исто време почео развијати масовни туризам. . Та фаза развоја 

међународног туризма имала је тада негативног одраза на животну околину и на 

квалитет туристичких услуга, па се деведесетих година XX века туризам усмерио у 

развијање његових квалитетнијих облика (рекреацијски, здравствени, конгресни, 

наутички, пословни итд.). Иако је по бројности туриста у већем броју земаља био 

доминантан домаћи туризам, ипак са аспекта платног биланса земље међународни 

туризам је имао нарочито значење пошто је знатно утицао на укупни економски развој 

сваке земље. 

 Туризам може проузроковати негативне последице јер се поједине земље 

задужују са намером да развију туризам и тиме угрожавају њихову ликвидност и 

природна богатства која посједују. 

 За Србију развој туризма је веома значајан у транзиционом раздобљу када је 

највећи део српске привреде скоро потпуности технолошки застарео, економски 

назадовао и изгубио своје тржиште, а животна околина је још увек знатно сачувана од 

уништења. Србија се истиче у европској научној јавности,нарочито због великог броја 

зелених површина које поседује. То је богатство од непроцењиве вредности које треба  

што пре адекватно искористити у овој напаћеној и привредно заосталој земљи, чије 

становништво још увек живи у веома тешким условима. 

 

 За класификацију туризма користе се различити критеријуми: 

 

 

 Трајање боравка туриста: 

 боравишни туризам 

 излетнички туризам 

 викенд туризам 

Степен мобилности туриста: 

 стационарни туризам 

 мобилни туризам 
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Национална припадност туриста: 

 домаћи туризам 

 страни туризам 

Просторно обухватање: 

 локални туризам 

 регионални туризам 

 национални туризам 

 међународни туризам 

Старосна структура туриста: 

 дечји туризам 

 омладински туризам 

 породични туризам 

 пензионерски туризам 

Простор на коме се одвија туристичко путовање: 

 приморски туризам 

 планински туризам 

 термално-купалишни туризам 

 језерски туризам 

 сеоски туризам 

 градски туризам 

Начин организације путовања: 

 индивидуални туризам 

 организовани туризам 

 мешовити туризам 

Специфични облици туризма: 

 здравствени туризам 

 културни туризам 

 ловни и риболовни туризам 

 натурализам 

 екотуризам 

 конгресни туризам 

 наутички туризам 

 манифестациони туризам 

 верски туризам 

 "робинзонски туризам 

 туризам с темом гастрономије2 

 

                                                      

2 Стефановић, В. (2010): Економика туризма, ПМФ, Ниш. 
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Водно богатство је један од стратешких потенцијала за успех у туризму Србије. 

Хидрографска мрежа Србије је густа и разноврсна. Чине је мање и веће реке, 

природна и вештачка језера, извори у нормалним теренима у крашка врела мање и веће 

издашности на теренима изграђеним од кречњака. За разлику од великог броја река и 

задовољавајуће густине речне мреже, Србија има мало природних језера. Она се јавијају 

на Шар-планини, Проклетијама и на северу Бачке. Језера на планинама су глацијалног 

порекла, а језера у Бачкој речно-ерозивно-еолског начина постанка. По броју и 

површини природна језера Србије не представијају већу туристичку вредност, те су сем 

Палићког језера, готово непозната туристима. То на свој начин повећава туристичку 

вредност вештачких језера, јер не долази до конкурентских односа. 3 

За разлику од природних језера, број вештачких језера у Србији је велики. 

Хидрографска мрежа Србије обогаћена је овим објектима у послератном периоду. 

Решевање водопривредних проблема захтева изградњу још неколико десетина великих 

и неколико стотина мањих вештачких језера у Србији, што значи даље промене у 

искоришћавању њених водних потенцијала за различите потребе.  

Вештачка језера Србије су различитих морфометријских карактеристика, а има 

их готово у свим њеним деловима. Стварањем вештачких језера, мења се не само изглед 

хидрографске мреже, већ и низ других појава и процеса: пејзаж добија нови изглед, 

стварају се нови услови привређивања, потапају се старе и граде нове саобраћајнице, 

исељавају стара и плански граде нова насеља, побољшавају се услови пловидбе и 

развијају спортски и привредни риболов. У већини случајева туризам последично прати 

изградњу брана и стварање вештачких језера. Инвеститори средстава у нове водене 

акумулације, готово нигде нису предвидели већа улагања у туристичко-угоститељске 

објекте, као основу за развој туризма. 

Последњих 10 година развијају се туристички центри на планинама и језерима 

Србије. Туристички производ језера чини претежно летњи одмор који се састоји из 

следећих активности: sun&like летњи програми (купање, сунчање), водени спортови и 

активности (једрење, вожња педалином), развијен је и туризам риболова, па сви 

љубитељи риболова могу уживати на разним и богатим језерима Србије. 

Што се тиче језера у Србији, највеће језеро је Ђердапско језеро-односно 

вештачко акумулационо језеро. Обухвата укупно 253 km², а за њим следи Власинско 

језеро са 16 km² као и Перућачко језеро са свега 12,4 km². 

 

 

 

                                                      

3 Станковић, С. (1975):Туристичка валоризација вештачких језера Србије. Посебна издања Српског 

географског друштва, књига 41, Београд. 
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Табела 1. Вештачка језера у Србији 

Река Вештачко језеро и површина језера (km²) 

Дрина Зворничко, Перућац 8,1 - 12,4 

Лим Потпећ 7 

Увац Златарско, Радоињско 7,2 – 0,55 

Власина Власинско 16 

Западна Морава Међувршје  

Брестовачка река Борско 0,3 

Моравица (притока Ј.Мораве) Бован 4 

Ибар Газиводе 11,9 

Дунав Ђердап 253 

Батлава (притока Лаба) Батлавско ≈10 

Извор:www.wikipedia.rs 

 

Поред горе наведених језера у Србији не треба занемарити Бованско језеро (8 km 

од Сокобање , дужина 9 km дубина преко 50 m); Врмџанско језеро (15 km од Сокобање, 

подножје Ртња); Смиловска језера (12 km од Димитровграда, годишња производња рибе 

од 20 – 30 t); Завојско језеро (18 km од Пирота, дужине је око 17 km, ширина око 500 m 

а дубине и до 70 m); Рготско језеро (11 km од Зајечара; захваљујући присуству кварцног 

песка лако се загрева па је погодно за купање током целе године); Грлишко језеро (10 

km од Зајечара), Језеро Совинац (30 km од Зајечара, са уређеном инфраструктуром и 

кампом), наравно, и Брестовачко језеро (12 km западно од Бојника). 

Eкономски ефекти језерског туризма су различити по појединим туристичким 

центрима  и  условљени  су  квалитетом  туристичке  понуде,  степеном  туристичке 

инфраструктурне  и  супраструктурне  изграђености,  као  и  маркетингом дате 

туристичке дестинације (бендинг, интернет и истраживање тржишта). 

Утицај  који  језерски туризам  може  имати  на  привреду,  зависи  од  низа 

фактора.  Из  тог  разлога  приликом  афирмације  језерског туристичког  центра  треба  

се  водити рачуна о економским ефектима туризма. 

Језерски туристички центри Србије имају све запаженије учешће у укупним 

туристичким доласцима и ноћењима Републике Србије, посебно Палићко, Сребрно и 

Власинско језеро која пружају бројне могућности за одмор и имају садржајнију 

туристичку понуду (укључивањем великог броја догађаја – концерата и великих 

такмичења. Као и бројни пословни и конгресни програми током целе године). 
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II.  ВЛАСИНА 

 

На простору Власине постоје идеални услови за развој спортско-рекреативног 

туризма, нарочито зимско-спортског туризма. У зимском делу године, када се снег 

задржава око 100 дана у просеку, туристима је у понуди скијање, санкање и вожња 

скутерима. Посебну атракцију представља могућност клизања по залеђеној површини 

Власинског језера  зими се по површини језера формира ледени покривач дебљине 

40cm, који се у просеку задржава око 45 дана. Летњи период на Власини је погодан за 

одмор и рекреацију. Пријатна клима, без великих врућина и са мало падавина, и свеж 

планински ваздух пријају свим посетиоцима, због чега Власину често називају „фабрика 

црвених крвних зрнаца“. Туристи жељни активног одмора могу уживати у риболову, 

веслању, једрењу, вожњи чамцима, купању у језеру, јахању коња, шетњи у природи, 

планинарењу, вожњи бицикала итд. Треба рећи да током лета Власину посете и бројни 

спортисти, који овде долазе на кондиционе припреме. 4 

 

Слика 1. Саобраћајно-географски положај 

 
Извор: www.camping.rs 

 

                                                      

4 www.tosurdulica.org 

http://www.camping.rs/
http://www.tosurdulica.org/
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II.1. Основна туристичко-географска обележја 

 

Власинска микрорегија налази се у сливу реке Власине са Власинском 

акумулацијом као доминантним хидрографским објектом на пространој планинској 

висоравни у југоисточном делу Србије. Власинско језеро са својом непосредном 

околином одликује се изузетним природним вредностима, те се од 2006. године налази 

под заштитом државе као предео изузетних одлика „Власина“. Даљи планови за ово 

подручје, поред заштите и унапређења животне средине, обухватају и концепт 

одрживог развоја и развој у коме туризам игра централну улогу. 

Власинска пловећа острва јединствени су природни феномен не само у Европи 

већ и у свету. После Копаоника, планине око Власине највише су у Србији, а шуме 

мешовитих стабала смреке и црног бора, званих "метлике" и ,,трепетлике", расту само 

на Власини и у Русији. 

Власина је пространа планинска висораван смештена на крајњем југоистоку 

Србије, између долине Јужне Мораве на западу и српскобугарске границе на истоку. У 

најнижем делу висоравни, на надморској висини од 1210 m, налази се Власинско језеро, 

док се дуж њеног обода дижу старе громадне планине родопског система. 

 

 

Слика 2. Власинско језеро 

 
Извор: Wikimedia Commons 
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У административном погледу Власински крај припада региону јужне Србије који 

је смештен имеђу Топличког и Пиротског округа на северу, Бугарске на истоку, 

Македоније на југу и АП Косово и Метохија на западу. Сам регион јужне Србије 

састоји се из два округа – Јабланичког на северу и Пчињског на југу, и 13 општина. 

Власинско језеро са својом околином налази се у јужном делу поменутог региона, дакле 

на територији Пчињског округа. Према Уредби о заштити Предела изузетних одлика 

„Власина“ ово заштићено подручје налази се на територији општине Сурдулица и 

обухвата делове катастарских општина Власина Рид, Власина Округлица, Власина 

Стојковићева, Божица, Клисура, Драјинци и Грознатовци, и на територији општине 

Црна Трава и обухвата део катастарске општине Црна Трава.5Укупна површина 

заштићеног подручја Предела изузетних одлика „Власина“ је 12.740,90 хектара. 

Власинско језеро од Београда је удаљено 344 km, односно 120 km од Ниша.  Од 

друмских саобраћајница најзначајнија је трансевропска магистрала Коридор X, која 

повезује средњу и западну Европу са њеним југоисточним делом и Блиским Истоком. 

Ова магистрала је од Власинског језера удаљена тридесетак километара (од Владичиног 

Хана), а са језером повезана магистралним путем М 1.13 (Владичин Хан – Сурдулица – 

Клисура – Стрезимировци – граница са Бугарском). Најважнији регионални путни 

правац је регионални пут Р 122 (Свође – Црна Трава – Власина – Босилеград – Рибарци 

– граница са Бугарском), док су локлани путни правци од мање важности за развој 

туризма. Железничким саобраћајем се не може стићи до самог Власинског језера, 

међутим најближа железничка станица у Владичином Хану (30 km удаљена) 

представља станицу на прузи Ниш – Скопље од државног и међународног значаја. 

Ваздушни саобраћај на овом простору такође није развијен, али се на релативно малој 

удаљености од овог подручја налазе три аеродрома – аеродроми у Нишу и Софији 

удаљени су 110 km, док је аеродром у Скопљу удаљен 120 km, што представља 

повољност у приближавању Власине потенцијалним иностраним туристима.6 

Са Власинским језером на висини од 1210 m као својим 

најнижим делом, и планинским масивима по ободу чије висине премашују 1800 m, 

подручје ПИО „Власина“ одликује се планинском климом. 

У укупном геодиверзитету овог краја, а као посебно интересентни и вредни, 

нарочиту пажњу заслужују следећи геоморфолошки објекти (Група аутора, 2014):  

 Планина Чемерник (Велики Чемерник, 1638 m) смештена је између Власинске 

висоравни и Грделичке клисуре, западно од Власинског језера, меридијанског правца 

пружања и дугог заобљеног била под ливадама и пашњацима, док су јој стране под 

шумском вегетацијом. 

                                                      

5 Детаљан опис граница ПИО „Власина“ дат је у Уредби о заштити Предела изузетних одлика „Власина“, 

„Службени гласник Републике Србије“, број 30 од 11. априла 2006. 
6 Марковић, В., .... 
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 Планина Грамада (Вртоп, 1721 m) простире се северно од Власинског језера и 

представља високу десну долинску страну реке Власине, отоке истоименог језера, као и 

северни обод Власинске висоравни.  

 Планина Варденик (Велики Стрешер, 1876 m) налази се југозападно од Власинског 

језера и представља највишу планину власинског краја. Заједно са Чемерником и 

Вардеником уоквирује Власинску висораван. 

 Клисура Врле формира се након прикупљања бројних изворишних водотока у 

подножју Варденика, стрмих је долинских страна покривених шумском вегетацијом, 

дубока је 600 m и представља атрактивну клисуру која реку Врлу усмерава према 

Сурдулици. 

 Клисура Вучје реке представља 300 m дубоку клисурасту долину Вучје реке која је 

један од изворишних кракова реке Јерме. Одликује се атрактивним амбијенталним 

обележјима и посебним вредностима природног комплекса.  

 Туфури представљају периглацијалне облике рељефа у виду мразних травних хумки, 

насталих у условима хладне климе и температурних инверзија на теренима секундарне 

обешумљености. На подручју ПИО „Власина“ примећени су на три локалитета: на 

падинама врха Цветков гроб, на падинама изворишта Зли дол (у изворишту Колуничке 

реке, притоке Божичке реке) и на локалитету Блато (на јужној обали Власинског језера).  

 Фосилно море блокова испод Војног равништа, на десној падини Стрвне реке, пред 

њеним ушћем у Власину, као одраз великог захлађења током последњег леденог доба, 

када је горња шумска граница била знатно снижена, а огољене падине изложене 

интензивном мразном разоравању. Са отопљавањем и шуме су се вратиле и данас је 

долина Стрвне реке обрасла густом буковом шумом, али се запажа велика површина 

под крупним блоковима амфиболитских стена, које се спуштају до самог корита реке и 

преко којих се река обрушава великим каскадама.  

 Тресетна акумулација Блато при ушћу Симонове и Милованске реке, испод пута 

Округлица-Стрезимировци је највећа ободна, приобална акумулација тресета са 

дебљином тресетних слојева 1-3,5 m. 

 Тресетна острва представљају јединствен феномен плутајућих острва код нас, које је 

природа стварала током последњих 5000 година, а која су после потапања тресаве 

акумулационим језером одвојена од дна и испливала на површину. Власинске тресаве и 

тресетна плутајућа острва су евидентирани објекат геоморфолошког наслеђа у 

јединственом Инвентару објеката геонаслеђа Србије. Треба поменути да је на падинама 

Варденика, Чемерника, Грамаде и других планина које се издижу изнад горње шумске 

границе примећена појава солифлукције. Осим тога, за предео Власине карактеристична 

је и посебна категорија тзв. Антропогеног рељефа – природни рељеф измењен под 
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утицајем човека. Најмаркантнији пример промене природног рељефа јесте потапање 

Власинске тресаве великом акумулацијом.7 

Како се наводи у Члану 2 Уредбе о заштити Предела изузетних одлика 

„Власина“8: „Предео изузетних одлика „Власина” ставља се под заштиту да би се 

очували лепота предела власинске висоравни и непотопљени делови некадашње 

власинске тресаве, разноврсност биљног и животињског света са 850 врста биљака и 

180 животињских врста кичмењака, а посебно ретке и ендемичне врсте дивље флоре и 

њихова станишта, богата фауна птица и значајне и ретке врсте сисара, гмизаваца и 

водоземаца, да би се очувала разноврсност риба и побољшало стање њихових насеља, 

да би се очувао и унапредио квалитет вода, ваздуха, земљишта и других природних 

ресурса и чинилаца животне средине и створили услови за планско уређење и одрживо 

коришћење заштићеног подручја у интересу науке, образовања, културе и развоја 

рекреације, туризма и пољопривреде“. 

 

II.2. Хидролошкo наслеђе 

 

Доминантан хидрографски објекат и основна вредност због кога је Предео 

изузетних одлика „Власина“ стављен под законску заштиту државе јесте Власинско 

језеро. Заштићено подручје обухвата Власинско језеро и његову околину у којој постоје 

и други хидрографски објекти чија је заштита од једнаке важности. 

О вредности хидролошких карактеристика Власине најбоље сведочи њихово 

уврштавање на Листу објеката хидролошког наслеђа Србије. На ширем подручју 

Власинског језера издвојено је шест објеката хидролошког наслеђа: Власинско језеро, 

Власинска тресава, затим три реке – Божичка (Драговиштица), Власина и Врла, и извор 

Бела Вода. 

Власинско језеро је антропогеног порекла, настало преграђивањем реке Власине 

на месту њеног истицања из Власинског блата. Пуњење језерског басена водом трајало 

је пет година (1949-1954. године), при чему је потопљено око 2/3 некадашње Власинске 

тресаве. Брана којом је река Власина преграђена има висину од 34 m (од тога се 9 m 

налази испод површине терена, док преосталих 25 m представља видљиви део), дуга је 

239 m, а широка 139 m у основи, односно 5,5 m у круни. Уз десну страну бране 

изграђени су испусти, док је уз леву страну бране изграђен површински прелив. 9 

Са површином од око 16 km² спада међу највећа језера у Србији, а са надморском 

висином између 1210,8 и 1213,8 m спада у ред највиших акумулација на Балканском 

полуострву. Издуженог је облика и меридијанског правца пружања. Дужина језера 

износи 9 km, док у свом јужном делу достиже највећу ширину од 3,5 km. Бројни заливи, 

                                                      

7 Група аутора (2014): „Предео изузетних одлика Власина“, Завод за заштиту природе Србије, ЈП 

Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Сурдулица, Београд. 
8 Уредба о заштити Предела изузетних одлика, „Службени гласник Републике Србије“, број 30 од 11. 

априла 2006. 
9 Станковић С. (2005): „Језера Србије“, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. 
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настали на ушћу некадашњих притока Власинске тресаве, затим ртови и полуострва, 

чине обалу Власинског језера разуђеном. Коефицијент разуђености износи 2,16 

(источна обала је разуђенија од западне), а дужина обалске линије је 38,5 km. Поред 

залива, ртова и полуострва, Власинско језеро има и тзв. „пловећа острва“ по којима је 

препознатљиво. Настала су одвајањем делова тресетних слојева који су испливали на 

површину по којој плутају, мењајући свој положај. Поред тресетних постоје и два 

„стална“ острва – Страторија и Дуги дел, која су у основи изграђена од стенске масе, и 

обрасла су вегетацијом. Температура површинског слоја воде Власинског језера је лети 

нижа од темпертуре околног ваздуха, а зими је виша. Овакав однос температура ваздуха 

и површинског слоја воде последица је већег топлотног капацитета воде и слабије 

покретљивости воде у односу на ваздух. Температуре воде изнад 18° С, као предуслов 

за развој купалишног туризма, јављају се у просеку око 40 дана годишње, у периоду од 

краја јула до почетка септембра. Насупрот томе, у зимском делу године, од друге 

половине децембра до средине фебруара, језеро је под ледом. Ледени покривач траје 

45–60 дана и достиже дебљину од 40 сm, када је могуће препешачити језеро или клизати 

по њему. 

Власинска тресава (позната и као Власинско блато) формирана је у средишњем 

делу Власинске висоравни, на компактној и вододрживој основи од кристаластих 

шкриљаца. Пре изградње Власинске акумулације имала је површину од 10,5 km² и била 

највећа тресава у Србији и јединствена на Балканском полуострву по својим биолошким 

специфичностима и карактеристикама хидрографског режима. Изградњом Власинске 

акумулације потопљено је око 2/3 тресаве. Остаци некадашње тресаве, површине око 30 

ha, налазе се јужно од Власинског језера, и данас представљају јединствен простор 

изузетних еколошких вредности.10 

Божичка река, позната и као Драговиштица, настаје спајањем Дејанове и 

Колуничке реке узводно од села Божица на надморској висини од 1095 m. Дејанова река 

извире на висини од 1367 m, испод Савине махале, а Колуничка река на висини од 1738 

m на северозападним обронцима Крвавог камена. На јужним падинама Крвавог камена 

извире Пуста река, која се на подручју Божице улива у Божичку реку. Божичка река 

налази се југоисточно од Власинског језера, тече према југоистоку, напушта нашу 

земљу и на простору Бугарске улива се у реку Струму. Припада Егејском сливу, али се 

део вода преко поменутог Божичког канала пребацује у Власинско језеро и даље преко 

реке Власине, Јужне Мораве, Велике Мораве и Дунава отиче у Црно море. (grupa autora) 

Река Власина представља природну отоку некадашње Власинске тресаве, а 

данас Власинског језера, насталог управо преграђивањем долине ове реке на њеном 

изласку из Власинске тресаве. Од бране до Власотинаца долина Власине је клисураста, 

а низводно од овог насеља долина се шири и меандрира, па Власина има одлике 

равничарског тока. Улива се у Јужну Мораву око 8 km источно од града Лесковца, а 

непосредно пре ушћа рачва се у неколико рукаваца. Дужина реке износи 70 km, и на 

                                                      

10 Станковић С. (2005): „Језера Србије“, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. 
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том путу прима велики број притока, од којих су најважније десне притоке Градска 

река, Тегошница, Лужница и Пуста река, а најважније леве Бистрица и Растовница. Реке 

Млађеница и Чемерница, притоке Власине, су за потребе добијања хидроенергије 

каналима скренуте у Власинско језеро, чиме је извршена вештачка пиратерија. Због тога 

је, као и због дизања бране, водни режим овог подручја битно измењен. Слив Власине 

подложан је ерозији, а како су Власина и њене притоке реке бујичарског карактера, 

транспортује се велика количина суспендованог материјала, због чега долази до 

засипања речног корита Власине. Тиме се спречава нормално отицање воде, повећава се 

висина поплавних таласа и ризик од поплава.11  

Река Врла настаје на северним обронцима планине Варденик спајањем три 

водотока у Крсарима  Турске долине која креће са Великог Стрешера (1876 m), 

Виљокоштице која тече од Виљег кола (1604 m) и Дебелске долине која се спушта са 

Равништа (1703 m), и дугачка је свега 27 km. Оно по чему је ова река позната су три од 

четири хидроелектране хидросистема Власина-Врла, док је четврта у долини Јужне 

Мораве. Хидроелектрана Врла  (снаге 50,66 MW) налази се не месту где се воде 

Градског потока уливају у реку Врлу. Друга хидроелектрана у систему  Врла  (снаге 

24,00 MW), лоцирана је у кориту реке Врле на ушћу реке Битврђе. Трећа власинска 

централа (снаге 28,95 MW) налази се у селу Масурици, на десној обали истоимене реке. 

Последња хидроелектрана, Врла V (снаге 24,84 MW) налази се уз аутопут Ниш-

Скопље, недалеко од Владичиног Хана, код села Полома. Након последњег 

искоришћавања власинских и свих успутних вода оне се из Врле V одводе лепо 

уређеним одводним каналом у Јужну Мораву.12 

 

II.3. Материјална база за развој туризма 

 

У границама заштићеног добра Власине од туристичке инфраструктуре постоје 

објекти за пружање услуга смештаја (два хотела, ресторан са коначиштем као и већи 

број приватних објеката за смештај), исхране, као и спортски терени и садржаји. 

Међутим, постојећа материјална база карактерише се ниском категоријом објеката. 

У насељу Власина Рид налази се хотел „Власина“. Хотел је изграђен 1953. 

године, доста касније изграђен је и депаданс, да би 2007. године сам хотел (не и 

депаданс) био реновиран. Укупан смештајни капацитет хотела, заједно са депадансом, 

износи 162 лежајева, распоређених у двокреветним и трокреветним собама, 

четворокреветним, односно петокреветним дуплексима и два апартмана. Хотел такође 

располаже рестораном, капацитета 60 места, а поседује и две конференцијске сале  

већа је капацитета 120 места, а мања сала располаже са 20 места. Од допунских 

садржаја у оквиру хотела се налазе и спортски терени (кошарка, одбојка, рукомет, 

                                                      

11 Гавриловић Љ., Дукић Д. (2002): „Реке Србије“, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
12 Исто. 
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фудбал), теретана, а хотелу припада и ауто-камп који омогућује све облике камповања, 

поседује парцеле за шаторе и места за караване.13 Хотел је категорисан са две звездице. 

Поред хотела „Власина“, на Власини Риду се налази и „ММ Нарцис“  ресторан 

са коначиштем. Овај смештајни објекат поседује двокреветне и трокреветне собе и два 

дуплекса, чији је укупни капацитет 120 лежајева. Ресторан располаже са 220 места, а ту 

су и велика и мала сала за семинаре капацитета 120, односно 40 места. Објекат такође 

поседује и терене за кошарку, рукомет, одбојку, мали фудбал, затим столове за стони 

тенис и теретану.14  

На Власини Округлици налази се хотел „Језеро“. Хотел располаже са 40 лежајева 

који су распоређени у двокреветним и трокреветним собама. У оквиру хотела налази се 

ресторан са 120 места, ТВ сала и теретана. У дворишту хотела постоје терени за 

кошарку, одбојку, мали фудбал, а зими ради мала жичара за почетнике од 350 метара. 

Хотел је категорисан једном звездицом.15 

У оквиру ПИО „Власина“ постоји и већи број приватних смештајних објеката: 

Објекат „3 М“, „Вила Бест“, „Вила Бони“ и апартмани „Власински вртови“, као и бројне 

куће са собама за издавање. Сви објекти су категорисани једном или две звездице.16 

На основу свега изнетог може се закључити да недовољан обим смештајних 

капацитета, са ниским учешћем хотелског смештаја, низак ниво квалитета услуга, 

недостатак пратећих садржаја, велики број нерегистрованих приватних објеката који 

пружају услуге смештаја, као и недовољно развијена општа инфраструктура 

(канализациони системи, струја и сл.) не погодују развоју туризма. Уз наведено треба 

поменути и велики број приватних смештајних објеката који нису регистровани. 

Проблем представља и дивља, непланска градња викендица, што заједно са претходно 

наведеним не погодује развоју туризма. 

 

II.4. Туристички промет 

 

Подаци о туристичком промету који се одвија искључиво у границама Предела 

изузетних одлика „Власина“ не постоје. Туристичка организација Сурдулице не издваја 

посебно податке о туристичком промету у заштићеном природном добру Власине од 

података о туристичком промету на нивоу читаве општине Сурдулица. Угоститељски, 

тј. смештајни објекти воде евиденцију о туристичком промету у својим објектима, али 

ти подаци нису доступни широј јавности. Из тог разлога се представљени подаци о 

туристичком промету односе на туристички промет који се остварује на територији 

општине Сурдулица. 

 

                                                      

13 www.camping.rs 
14 Туристичка организација општине Сурдулица 
15 Исто. 
16 Исто. 
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Табела 2: Број туристичких долазака на територији општине Сурдулица у периоду 2005-2014. 

година 

Година 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Број 

туриста 
4238 4485 6510 4873 3401 3736 3242 3229 3480 3806 

Извор: Одељење Републичког завода за статистику Србије у Лесковцу 
 

Из табеле видимо да се број туриста након 2008. године смањио. Највећи број долазака 

се бележи у јулу и августу. 

 

Табела 3: Однос броја ноћења домаћих и страних туриста на територији општине 

Сурдулица у периоду 2005-2014. година  

Година 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Домаћи 18997 14228 24402 13128 9216 10014 8043 6945 6446 5920 

Страни 819 1179 2685 2133 1639 1002 1045 1074 1478 1651 

Укупно 19816 15407 27087 15261 10855 11016 9088 8019 7924 7571 

 Извор: Одељење Републичког завода за статистику Србије у Лесковцу 

 

Са економског аспекта важан је однос броја домаћих и страних туриста, тј. броја 

ноћења који остварују домаћи и страни туристи (Табела 3). Већи економски ефекти од 

туризма остварују се уколико је број страних туриста већи од броја домаћих туриста, а 

још важније ако је учешће страних туриста у укупном годишњем броју остварених 

ноћења веће од учешћа домаћих туриста. На територији општине Сурдулица учешће 

страних туриста у укупном годишњем броју ноћења је далеко мање у односу на учешће 

домаћих туриста, што се види из табеле. У просеку, ноћења страних туриста учествују 

са 12% у укупном броју ноћења. Ипак, од 2008. године однос броја ноћења домаћих и 

страних туриста се мења у корист страних туриста, и што се посебно издваја и 

охрабрује јесте податак да је учешће страних туриста у укупном броју ноћења у 2014. 

години  више од 20 %. 

 

II.5. SWOT анализа 

 

SWOT анализа је незаобилазан и често кључни корак у изради сваке стратегије. 

Она је основа за успостављање дугорочне стратегије развоја. Њен развој је заснован и 

гради се на информацијама које добијамо из основне/ситуационе анализе и циљева који 

су обухваћени анализом : Снаге (Strenghts) и Слабости (Weaknesses) , Могућности 

(Opportunities) и Претње (Threats).  

Представља процену кључних фактора који карактеришу атрактивност и 

привлачност подручја Власине као туристичке дестинације, као и оних фактора који 

могу утицати на развој туризма у региону.  

Појединачна SWОТ анализа је урађена за сваки од следећих елемената:  

• ресурси и природни услови, 

• социјални и економски профил, 
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• инфраструктура (саобраћајна, општа и туристичка), 

• туристичко пословање, 

• туристичка организација и маркетинг дестинације, 

• трендови у туристичкој индустрији, 

• конкуренција, 

• правно и политичко окружење, 

• економско окружење. 

Главни инпути за направљену SWОТ анализу су добиjени из темељне анализе 

постојеће документације која је досада урађена за подручје Власине (просторна, 

развојна, привредна и еколошко-заштитна), те из обиласка терена и индивидуалног 

интервјуисања најважнијих кључних субјеката, али и из анализе европског и светског 

тржишта као и трендова који су на снази у ширем окружењу. 

SWOT анализа иако показује одређене чињенице, није довољна сама по себи да 

укаже које су реалне вредности ширег простора Власинског језера предодређеног за 

развој туризма. 

 

Табела 4. SWOT анализа Власине 

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 Предео изузетних одлика под заштитом 

Републике Србије 

 Дивља градња без коришћења симбола 

и локалних елемената у архитектури 

 Спој планинског платоа и језера на 

атрактивној надморској висини 

 неконкурентност домаћег производа 

 Мега тренд – здравље и активности са 

аутентичним доживљајима 

 Депопулација и старосна структура 

становништва 

 Име Власина препознато на 

регионалном туристичком тржишту 

 незапосленост 

 пашњаци и ливаде као значајан ресурс 

за развој сточарства 

 недовољан број стручних туристичких 

радника 

 Иницијатива ТО Сурдулица у изради 

маркетиншких материјала и промоцији 

 Недовољно развијена саобраћајна и 

туристичка инфраструктура 

 Повољан саобраћајни положај (близина 

Е-75, једнака удаљеност од три 

аеродрома) 

 Недостатак услужних капацитета 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

 чланство у ЕУ  Очекивање високог нивоа квалитета 

 Туризам као стратешка привредна грана 

Републике Србије 

 Непрестана иновација туристичких 

производа и њихове промоције 

 Међурегионална прекогранична 

сарадња (Бугарска, Македонија) 

 Стратешко опредељење  на туризам 

земаља у окружењу 

 Подстицајне мере малом и средњем 

предузетништву 

 Политичка нестабилност 

 Ефикасна примена интернационалних 

стандарда (смањење трошкова, већи 

 Незапосленост и стручност за обављање 

туристичке делатности 
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приходи)  

 Утицај интернета на промоцију и 

дистрибуцију туристичких производа 

 Успорена приватизација и 

реструктурисање привреде 

 

Извор: Horwath HTL (2007): Мастер план с пословним планом развоја туризма 

Власинског језера, Београд 

 

 

II.6. Перспективе развоја туризма на Власинском језеру 

 

За будући развој туризма на простору ПИО „Власина“ постоје повољни услови. 

Природне вредности и животна средина очувана у изворном облику представљају 

основу туристичке понуде Власине. Комплементарни карактер у туристичкој понуди 

Власине имају и поједини културни туристички мотиви, међу којима највећу пажњу 

туриста привлаче разне манифестације. Ипак, постоје и неки недостаци који не иду у 

прилог развоју туризма  лоша демографска слика подручја, недовољно изграђена 

туристичка инфраструктура, недостатак квалификованих кадрова у области туризма. 

Пројект развоја туризма на ширем подручју Власинског језера се структурише у 

пет искуствених зона које су међусобно повезане са шетaлиштем, пристаништима са 

платформама за пристајање малих електричних бродића путем језера, као и шатл бусом 

који функционише на принципу обиласка сваког часа. Свака од зона се диференцира 

према својој структури и доминацији врсте производа и активности које нуди. 

Заштита природне околине је у задњих десетак година постало кључно питање 

приликом развоја туристичких дестинација. Туристи постају освештени и све више 

бирају оне дестинације које су јасно поставиле заштиту природе као један од кључних 

циљева одрживог развоја. 

У случају Власине, ови циљеви су постављени третирањем овог простора као 

Предела посебне намене одлуком Владе Србије чиме је овај простор стављен под 

посебан режим третирања - првенствено због великог воденог потенцијала као резерве 

питке воде. 

Заштита језера и природних вредности Власинског језера у овом случају не 

представљају велики ограничавајући фактор већ карту на коју туристичка дестинација 

Власина игра у ближој и даљој будућности. Заштитом природне околине штити се 

амбијентална вредност простора, а чиме се изграђује имиџ дестинације са идиличном 

сценографијом. На тај начин туристичко тржиште се може на емоционалном плану 

повезати са Власином као туристичком дестинацијом природних одлика као што је већ 

доживљена на такав начин од стране локалног становништва, а чиме се ствара 

дугорочни однос високих искуствених вредности. 

Шире подручје Власине има два релевантна фактора (ресурса) који се са својим 

карактеристикама морају узети у обзир:  
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Језеро има повољан имиџ због чињенице да је на 1.200 метара чиме се на 

одређени начин диференцира од осталих језера у овом делу континента. Воду језера 

карактерише висока квалитета чистоће чиме је повољна за пиће као иа за спортски 

риболов. Спецификум овог језера су пловећа острва која су ретка и јединствена 

морфолошка и биотетоценозна појава. 

Планина представља други фактор којим се подручје Власине може истаћи и то 

чињеницом да повезани планински ланац око језера који се надвио над власински плато 

омогућава маестралне видике и погледе са било које стране. Пошто се ради о 

специфичном природном станишту, као важан фактор се појављују ендемичне врсте 

флоре и фауне. 

 

II.7. Визија туризма ширег простора Власинског језера 

 

Према Мастер плану с пословним планом развоја туризма Власинског језера 

будући развој туризма на Власинском језеру повезан је са активностима укључених 

субјеката у туристички процес развоја. Смисао је добро обликоване туристичке визије 

да буде чврст и реалистичан путоказ за изградњу атрактивног туристичког ланца 

вредности неке туристичке дестинације. Будући да је реч о мозаику материјалних и 

нематеријалних елемената чији квалитет зависи од бројних субјеката јавног и приватног 

сектора, по себи се разуме да у самом процесу обликовања туристичке визије морају 

бити укључени и кључни актери то јест интересни субјекти туризма сваке туристичке 

дестинације. Туристичка визија дестинације није само пука жељена слика дестинације у 

будућности. Она мора бити формулисана на начин да је прихваљива интересним 

субјектима у процесу развоја али и да је реалистична са гледишта интернационалних 

стандарда и туристичких искуствених модела. Надаље, туристичка визија мора бити 

конзистентна и у корелацији с начином њене изведбе. Другим речима мора бити јасно 

операционализована путем рационалних концепата, стратегија и управљачких 

поступака. У случају дестинације Власине, анализирана стратешка упоришта визије 

јасно упућују да овај простор има релативно дуг процес прерастања у релевантну 

интернационалну туристичку дестинацију. Стога је на средњи рок успон Власине као 

туристичке дестинације ослоњен на развој базичне туристичке супра и инфраструктуре 

те изградњу локалног капацитета за раст и развој туристичке понуде. У том процесу 

Власини је потребна подршка државе Србије за развој предуслова за привлачење 

инвеститора, али је и потребна спољна подршка у виду кључних инвестиционих 

смештајних пројеката повезаних са афирмацијом овог простора, а који ће разматрати 

пројект туристификације Власине након створених предуслова за инвестирање. 
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III. УВАЧКА ЈЕЗЕРА 

 

Увац је главна притока реке Лим. Неколико задњих километара, река Увац 

представља границу између Србије и БиХ односно Републике Српске, тј. границу 

општина Прибој и Рудо. Део пруге Београд-Бар пролази реком Увац. 

На Увцу су саграђена 3 вештачка језера: 

 Златарско језеро 

 Увачко језеро 

 Радоињско језеро 

 

Слика 3. Саобраћајно-географски положај 

 
Извор: http://jezera-srbije.blogspot.rs 

 

III.1. Основна туристичко-географска обележја 

 
Специјални резерват природе „Увац“ налази се у крајњем југозападном делу 

Републике Србије и једним делом се граничи са Црном Гором. У 

регионалногеографском погледу планско подручје припада Старом Влаху. У физичком 

смислу, подручје се простире правцем северозапад-југоисток, у висинским зонама од 

730 до 1780 m н.в. У административном смислу планско подручје припада 

Златиборском (општине Нова Варош, Пријепоље и Сјеница), Моравичком (општина 

Ивањица) и Рашком (општина Тутин и град Нови Пазар) управном округу.17 

Овај још увек помало скривен и недирнут кутак Југозападне Србије може се 

подичити изузетном природном лепотом и богатом културно-историјском баштином. 

                                                      

17 Просторни план подручја посебне намене СРП Увац (2010), Службени гласник Републике Србије бр. 

83/10. 

http://www.uvac.org.rs/zlatarsko.html
http://www.uvac.org.rs/uvacko.html
http://www.uvac.org.rs/radoinjsko.html
http://jezera-srbije.blogspot.rs/
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На  малом простору од око 600 km² природа је била издашна те је становницима 

подарила све - богатство воде, чист ваздух, раскошне четинарске шуме и непрегледне 

пашњаке. Mоћна водена маса респективног квалитета у вештачким акумулацијама које 

представљају активна (Радоињско језеро) и потенцијална (Златарско и Увачко језеро) 

изворишта водоснабдевања регионалног значаја. 

Ненарушена равнотежа човека и природе примамила је овом крају и Белоглавог 

супа, који се поново угнездио на литицама Увца. Својом лепотом подједнако плене и 

Увац и Златар. Намењен заштити небеског краља, Специјални резерват природе Увац 

окупља оно најдрагоценије – истоимену реку са бистрим брзим планинским притокама, 

три језера настала пресецањем њеног тока, богатог рибом, и још увек скривено благо 

једног од највећих пећинских система у Србији. 

Ушачки пећински систем - Поред величине, овај систем и по другим 

карактеристикама представља један од најзанимљивијих спелеолошких објеката у 

Србији и представља једно од темељних вредности резервата. Систем се састоји од две 

пећине и једне јаме чији су канали међусобно повезани и имају укупну дужину од 6185 

m. Највећи део система чини Ушачка пећина. Има два улаза, први у селу Горње Лопиже 

а други у кориту Увца. За нијансу краћа је Ледена пећина. Главни канал Ледене пећине 

простире се практично паралелно главном каналу Ушачке пећине, на растојању од око 

сто метара. Најмањи, али и најинтересантнији део Ушачког пећинског система чини 

јама Бездана. Улаз у јаму налази се на крају слепе долине Милетин До.18 

Kада је реч о пећинама, свакако треба издвојити и Тубића, Баждарску и Јаворску 

пећину. Прва се налази у селу Лопиже, засеок Тубићи. Има два улаза и повремено 

јехидролошки активна. Баждарска пећина налази се у селу Урсуле, десет километара 

северозападно од Сјенице. Јаворска пећина (Дуруља) налази се ум селу Буковик и кроз 

њу пролази Kалипољска река – река понорница коју на изласку из пећине називају 

Вршевина и која се улива у Златарско језеро. 

Пећине на територији Специјалног резервата природе "Увац" одликује богатство 

пећинског накита таложеног из прокапних вода у виду сталактита, сталагмита, стубова, 

драперија, стакластих иглица итд. 

Специјални резерват природе "Увац" издваја присуство 104 врсте птица. Највећу 

атракцију резервата представља белоглави суп, ретка врста орла лешинара импозантне 

величине, распона крила до 3m. Донедавно пред изумирањем, захваљујући свести и 

доброј вољи љубитеља природе, бројност белоглавих супова се повећала на 85 

гнездећих парова, односно око 359 јединки (мониторинг из 2013. године). Kолонија 

белоглавог супа у кањону Увац једна је од највећих у Европи.19 

Увац је снажна река дубоког корита и прелепих кањона. Извире југоисточно од 

Јадовника. а код села Ојковице,Трудова и Дебеље прима притоку Тисовицу. Одатле 

                                                      

18 www.zlatarinfo.rs  
19 Исто.  

http://www.zlatarinfo.rs/
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тече поред села Негбине, Бурађе, Сјеништа, Доброселице и Јабланице, примајући многе 

притоке. Веће су: Шупљица (улива се у Увац у Негбини), Раснички поток (улива се у 

Расници) и Доброселички и Шарански поток (уливају се у Доброселици). 

Слив реке Увца је најпотпуније изграђен слив Србије у погледу изравнавања 

вода у акумулационим базенима и искоришћења водних снага. На подручју слива 

се налазе три акумулације – Увац (Сјеничко језеро), Кокин Брод (Златарско језеро) 

и Радоињско језеро, од којих прве две спадају у најважније водне акумулације 

Србије, које имају значајну хидроенергетску и ширу водопривредну функцију. 

 

Табела 5. Морфометријске карактеристике водних акумулација на Увцу 

Назив Надморска 

висина (m) 

Дужина 

(km) 

Ширина 

(m) 

Површина 

(km²) 

Дубина 

(m) 

Количина 

воде (мил. m³) 

Сјеничко 

језеро 
985 20-25 500 6,10 100 42-212 

Златарско 

језеро 
880 6-22 500-700 7,25 75 250 

Радоињско 

језеро 
810 11 50 - 30 4 

Извор: Билтен Електропривреде Србије. 

Амплитуде водостаја износе 10 m. Најнижи водостаји карактеристични су за 

летње месеце што онемогућава развој купалишног туризма. Интензивна ерозија у сливу 

Лима засипа језеро вученим наносом што онемогућава развој спортског риболова. Како 

се језеро формира притицањем расхлађене воде Радоињског језера, а и услед ниске 

температуре реке Лим, карактеришу га веома ниске температуре (Ивановић М., 2013). 

Увачко језеро водопривредно и енергетски једно од најзначајнијих 

вештачких језера Србије, налази између села Акмачићи и Буковик у југозападном делу 

Србије, на територијама општина Сјеница и Нова Варош, између планина Златар и 

Јавор. Настало је потапањем кањона и преграђивањем реке Увац 1979. године и 

изградњом бране код села Акмачићи, за потребе ХЕ - Увац. Језеро је формирано од реке 

Увац, а припомаже му река Вапа, која се улива. Налази се на надморској висини од  985 

метара. Дуго је 25 километара, са максималном дубином од 108 метара и браном дугом 

160 метара и високом 110 метара и површине 5,7 km².20 

Увачко језеро је испунило кањон дубине и до 100 метара који је надалеко познат 

због јединствених укљештених меандара, коју је Увац усекао у кречњачки масив 

пештерске висоравни. Језеро је у склопу Специјалног резервата Увац, основан ради 

                                                      

20 www.zlatarinfo.rs  

http://www.zlatarinfo.rs/
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заштите највеће колоније Белоглавог супа на Балкану. Језеро је богато је разним 

врстама рибе, где се посебно могу издвојити шаран , клен, младица, мрена и сом. У 

будућности је предвиђено превођење воде из Увца у Велики Рзав, 

када ће акумулација Увац добити знатно већи водопривредни значај, као чеона 

акумулација у сливу и једна од ретких акумулација у Србији која омогућава 

вишегодишње регулисање протока. 

 

Слика 4. Увачко језеро 

 

Извор: Ђорђе Бошковић 

 

Најбоље место за приступ језеру је камп у Превинама, на 8 километара од 

Сјенице. Из Сјенице се креће путем ка Кушићима и Ивањици. На 7.5 километара од 

Сјенице, са асфалтног пута се преко моста одваја макадам који креће уз брдо Кандића 

крш. На превоју се лево одваја земљани пут који се спушта још 1.5 километара према 

Превинама и кампу на самој обали Увачког језера. 

У кампу се може изнајмити чамац за пловдбу. Пловидба омогућава да се из 

непосредне близине виде меандри и неколико веома занимљивих пећина (Ушачка, 

Ледена и Бездан).21 

Златарско језеро је треће по величини у Србији после Ђердапског и језера 

Перућац на Дрини. Златарско језеро или језеро Кокин Брод је вештачко језеро у долини 

Увца. Налази се између планина Златар и Муртеница, 10-15 km од Нове Вароши. 

Настало је 60-их година изградњом хидроелектране која је преградила реку Увац код 

                                                      

21  Пеђа Супуровић, бележница »Увачко језеро – видиковац Молитва – меандри Увца‹‹ 
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Кокиног Брода. Брана електране је највећа земљана брана изграђена у Европи, а ниво 

језера због ње варира и до 45 m. 22  

Слика 5. Златарско језеро 

 

Извор: www.zlatarinfo.rs 

 

 

Лежи на надморској висини од 880 m и садржи 250 милиона m³ воде. Језеро је 

дугачко 14 km, а широко до 2,5 km. Површина Златарског језера при максималном 

успору воде је 7,25 km², а дубина 75 m. Одликује се великим амплитудама водостаја, 

што је, уз честу замућеност воде и тешку приступачност појединих делова језера, 

основни ограничавајући фактор интензивнијег развоја туризма. Туристичко-

угоститељских објеката у приобалном појасу језера нема, те се туристи у транзиту 

кратко задржавају на делу језера код бране (Станковић С., 1975). На језеру постоје 

услови за развој излетничког туризма, које укључује купање, сунчање, пецање и шетњу. 

Низводно од Златарског језера налази се Радоињско језеро.  

Језеро названо по селу Радоињи, у коме се налази, дугачко је 11 km. Ширина 

водене површине непосредно иза бране износи 300 до 500 m, али се узводно све више 

смањује. Укљештено између стрмих кречњачких страна околних планина, језеро је на 

неким местима дуже од 50 m. Надморска висина је 810 m. Површина слива Радоињског 

                                                      

22 www.uvac.org,rs 

http://www.zlatarinfo.rs/
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језера је 1.130 km², а поред воде које добија из Златарског језера, храни се и водом са 

непосредног слива. Језерска вода се користи за производњу електричне енергије у 

хидроелектрани Бистрица, чија је инсталирана снага 104 МW (Станковић С., 2000) 

 

Слика 6. Радоињско језеро 

 

Извор: www.zlatarinfo.rs 

 

Повољнији услови за развој туризма постоје на Радоињском језеру, него ли на 

Златарском. Има стабилан ниво и обалску линију. Некадашње радничко насеље 

претворено је у туристички центар. Туризам је развијен само за време летњих месеци. 

Слично стање је и са језером Потпећ на Лиму, које се храни водом из Радоињског језера 

и Лима. Без обзира на повољан положај према путу Прибој-Пријепоље и дела пруге 

Београд-Бар, крај језера нема уређених туристичко-угоститељских објеката. Због тога се 

намеће потреба јединственог туристичког третмана Златарског језера, Радоињског 

језера, Потпећи на Лиму са планином Златар, Прибојском Бањом, манастиром 

Милешева и другим привлачностима, и на тај начин развијати транзитни, излетнички, 

манифестациони и омладински туризам. 

Меандри реке Увац - Централну морфолошку целину резервата представља 

кањонска долина реке Увац са долинама њених притока. Веће десне притоке Увца су 

Вапа, Кладничка река, Вршевина и Тисовица, а леве Чајак, Вељушница и Злошница.  

http://www.zlatarinfo.rs/
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Воде реке Увац, дубоко су усекле своје корито у кречњачке стене и формирале сужене 

клисурасто – кањонске долине са високим, стрмим кречњачким литицама. У оквиру 

граница резервата кањонски делови су између ушћа Вапе и Вељушнице и низводно од 

Кокиног Брода. Средњи део између Вељушнице и Кокиног Брода има одлике клисуре. 

Просечна дубина долина је између 200 и 300 m, а максимална до 350 m. 

Посебна вредност кањонских делова долине су укљештени меандри. Истичу се три 

локације укљештених меандара. Прва, врло импресивна зона ових меандара налази се 

узводно од ушћа Вељушнице у кречњачкој зони Лопижа. У овом делу, поједини 

меандри имају угао меандрирања од 270 степени, а релативна висина ртова меандара 

износи и до 100 m. Друга и трећа зона слабије изражених укљештених меандара односи 

се на предео између Увачког (Сјеничког) и Златарског језера и предео узводно од 

Радоињског језера.23 

Укљештени меандри Увца налазе се у инвентару геоморфолошких објеката 

геонаслеђа Србије. 

 
 

III.2. Материјална база за развој туризма 
 

Укупни смештајни капацитети на подручју Просторног плана СРП „Увац“ 

износе око 1500 лежајева. Забележени број ноћења претежно домаћих посетилаца је у 

2008. години износио око 91.000. Број туриста у две општине са највећим уделом 

површина у планском подручју (Нова Варош и Сјеница) релативно је уједначен, 

имајући у виду период између 2004. и 2008. године, али са преполовљеним бројем 

посетилаца у односу на 2002. годину (163.560). Значајне промене се примећују у 

повећању иностраних посетилаца (готово 6 пута већи 2008. у односу на 2002. годину). 24 

Са друге стране број ноћења опада. 

 У општини Нова Варош број ноћења је опао са приближно седам на испод пет 

дана.25 Ова општина доминира туристичком привредом читавог планског подручја, где 

је у девет хотела и мотела (720 лежајева), и у приватном смештају (350 лежајева), 

регистровано око 80.000 ноћења. Општина Сјеница, иако просторно највећа у обухвату 

Просторног плана, несразмерно учествује у збиру укупних смештајних капацитета 

планског подручја. Осим хотела Бор (120 лежајева у 40 соба), не постоје други 

туристички објекти, док је сеоски туризам тек у фази развоја.  

 

 

 

                                                      

23 www.uvac.org,rs 
24 Просторни план подручја посебне намене СРП Увац (2010), Службени гласник Републике Србије бр. 

83/10. 
25 Пословни Мастер план туристичке дестинације Златибор-Златар (2007), Универзитет Сингидунум, 

Београд. 
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Саобраћајна повезаност 

На подручју Просторног плана заступљен је друмски саобраћај, у непосредном 

окружењу железнички саобраћај, док је развој ваздушног саобраћаја условљен 

активирањем сјеничког аеродрома за цивилне намене. Укупна дужина основне путне 

мреже износи 793,2 km, од чега је државних путева I реда 115,6 km (14,57%), државних 

путева II реда 234,7 km (29,59%) и општинских 442,9 km (55,84%).26 

Саобраћајна повезаност општинских центара на планском подручју је релативно 

добра, што се не може рећи за међусобну повезаност сеоских насеља и постојећих и 

потенцијалних туристичких локалитета. Претежан део општинских путева је још увек у 

изградњи, док је стање вертикалне и хоризонталне сигнализације веома лоше. 

Железнички саобраћај је посредно заступљен преко магистралне железничке пруге 

Београд-Бар, која пролази територијама општина Нова Варош и Пријепoље и тангира 

западну границу Просторног плана. Везе планског подручја са железничким 

саобраћајем остварују се преко железничке станице Бистрица, на 17 km од Нове 

Вароши, и Гостун на територији општине Сјеница.27 

Побољшање саобраћајне доступности, повећање капацитета и побољшање нивоа 

саобраћајних услуга на путној мрежи оствариће се применом следећих решења: 

ревитализацијом, реконструкцијом и модернизацијом државних путева, комплетирањем 

путне мреже. 

 

III.3. Туристички промет 

 
У последњих неколико година, велики број домаћих и иностраних гостију 

посећује Увачка језера. Вожња чамцима, купање, посматрање птица или одмор крај 

језера су садржаји који у ове крајеве привлаче све већи врој знатижељника и љубитеља 

чисте, нетакнуте природе. 

Туристичком валоризацијом Увачких језера, уз одређена материјална улагања, 

туристички промет овог краја би се знатно увећао. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

26 Просторни план подручја посебне намене СРП Увац (2010), Службени гласник Републике Србије бр. 

83/10. 
27 Исто. 
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III.4. SWOT анализа 

 

Основне снаге (strengths), слабости (weaknesses), могућности (opportunities) 

и претње (threats) будућем развоју планског подручја су: 

 

Табела 7. SWOT анализа 
 

СНАГЕ: СЛАБОСТИ: 
извориште „Увац” са просечним протоком 

од око 15 m3/s воде највишег квалитета, 

перспективно је најзначајније извориште 

Србије које ће се валоризовати у оквиру 

Западноморавско-рзавског регионалног 

система за снабдевање водом насеља; сви 

изворишни делови у планинским 

деловима сливова Увца, Грабовице, 

Ношнице, Ивањичке Моравице, Људске 

реке, Видрењака, спадају у водотоке 

највиших класа I и I/II, те су као такви 

највреднији водни потенцијал Србије 

недостатак увођења савремених 

технологија и складишног простора 

(складишта, сушаре, хладњаче и сл.) у 

пољопривреди; број стоке далеко је испод 

потенцијала крмне базе; уситњеност 

поседа; неповољна образовна структура 

пољопривредног становништва 

акумулације Увац, Кокин брод и Радоиња традиционална емиграција и лоша 

образовна структура становништва 

хидроелектране Увац, Кокин Брод и 

Бистрица 

недовољно туристичко активирање 

планског подручја; недостатак визитор 

центара 

очувана животна средина и природне 

вредности; значајан потенцијал 

обновљивих извора енергије 

(хидроенергија, енергија биомасе и 

соларна енергија) 

нeквалитетне саобраћајне и недовољно 

развијене функцијске везе већине сеоских 

насеља са центрима у мрежи насеља и 

одсуство међусобних веза насеља у 

клисури реке Увац 

туристичке вредности које пружају 

могућностза развој више видова туризма 

(летњег, зимског, транзитног, језерског, 

климатског, еколошког, сеоског, етно и 

др. 

неадекватно одлагање отпада, велики број 

сметлишта и дивљих депонија (пре свих 

Сјеничка); неискоришћен потенцијал за 

рециклажу отпада 

природна добра националног и 

међународног значаја (СРП Увац, Парк 

природе и Резерват биосфере Голија-

Студеница, Рамсарско подручје 

Пештерско поље и др.) 

лоше стање постојеће путне 

инфраструктуре и непостојање активних 

цивилних аеродрома у близини; 

неразвијен систем бициклистичких и 

пешачких стаза; 

МОГУЋНОСТИ: ПРЕТЊЕ: 

развој савремене пољопривредне недовољно финансирање развоја 



Економски аспекти језерског туризма Србије                               

 31 

производње, здраве хране, мини фарми 

специфичних производа, подизање нових 

плантажа воћа, пластеника и стакленика 

(за рано поврће и цвеће); производња 

пољопривредних производа дефинисаног 

географског порекла (Златарски, 

Сјенички, Пештерски и сл.); 

саобраћајног система, у првом реду 

државних и општинских путева; 

повећање површине под шумом, 

бројности и квалитета дивљачи; 

непостојање страгегије развоја ловства на 

државном и регионалном нивоу; 

увођење концепта чистије производње, 

примена енергетске ефикасности, 

рационално коришћење сировина, 

управљање отпадом са смањењем 

количине настајања отпада, коришћење 

најбољих доступних технологија; 

губитак сталног становништва појединих 

села; наставак смањења густине 

насељености; интензивирање процеса 

демографског старења 

формирање визиторских центара; 

природни услови за развој ски центара са 

потребном инфраструктуром; 

висока зависност пољопривреде од 

временских услова и непогода; одлив 

младих и стручних кадрова; 

интегрисана заштита и презентација 

културног и природног наслеђа 

непостојање регионалне депоније и 

система управљања отпадом; недостатак 

инвестиција у животну средину; 

 

Извор: Службени гласник Републике Србије бр. 83/10  (2010): Просторни план подручја 

посебне намене специјалног резервата природе „Увац“ 

 

 

III.5. Одрживи економски развој подручја Увца 
 

 

Дугорочна визија подручја Просторног плана је да буде: препознатљиво и 

конкурентно у националним и балканским оквирима, интегрисано са регионалним 

окружењем (суседним оштинама и регионалним целинама југозападне Србије и северне 

Црне Горе) и атрактивно за инвестирање, са заштићеним и очуваним природним и 

културним наслеђем и животном средином, релативно равномерно развијеном и 

уређеном територијом. 

То подразумева одрживу заштиту и коришћење природног и културног наслеђа и 

ресурса, активирање и мобилизирање територијалног капитала, дугорочну обнову и 

развој људских ресурса, инфраструктурну опремљеност и саобраћајну доступност, 
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првенствено преко аутопута Београд-Јужни Јадран, развијене и умрежене туристичке 

дестинације, привредне капацитете, насеља и институције.28 

У остваривању одрживог развоја планског подручја полази се од основних циљева 

дефинисаних Предлогом просторног плана Републике Србије од 2010. До 2020. године, 

међу којима су према свом значају најважнији следећи: заштита и одрживо коришћење 

природног и културног наслеђа – која чини основ идентитета регионалних целина, али и 

темељ будућег привредног/туристичког развоја; просторно-функционална 

интегрисаност у окружење – у складу са европским принципима прекограничне, 

интеррегионалне и трансдржавне сарадње (функционални утицаји развоја прелазе 

административно утврђене границе на свим нивоима); уравнотежен развој планског 

подручја – унапређена територијална кохезија као резултат одрживог активирања 

целокупног капитала и потенцијала територијалних јединица које имају одговорност и 

капацитет за то; јачање тзв. „меког” капитала (институције, кадрови, стратешки 

планови, култура, образовање и сл.); смањење разлика у степену развијености и јачања 

територијалне конкурентности; већи степен привредне конкурентности – који ће бити 

омогућен развојем центара развоја на принципима одрживости пуним активирањем 

територијалних потенцијала и јачањем територијалног капитала.29 

Полазећи од наведених циљева, концепције одрживог развоја и специфичности 

подручја, општи циљеви заштите, уређења и одрживог развоја подручја Просторног 

плана јесу:  

- заштита и одрживо коришћење природних и културних добара и стратешких 

природних ресурса, очување и заштита животне средине и предела; 

- просторна и функцијска интеграција подручја са регионалним окружењем, јачањем 

привредних, саобраћајних и других веза; 

- уравнотеженији развој подручја, усклађен са режимима и мерама заштите природних 

добара и ресурса, принципима и критеријумима заштите животне средине; 

- заштита егзистенцијалних интереса локалних заједница, унапређење квалитета 

живљења и привређивања локалног становништва, стимулисањем постојећих и развојем 

нових делатности, у првом реду туризма и комплементарних делатности, укључивањем 

у активности и послове на заштити природе и животне средине, обезбеђењем 

компензација за спровођење режима заштите природног наслеђа и ресурсне (водне) 

ренте 

- повећање саобраћајне доступности и отворености подручја, развојем мреже државних 

јавних путева и активирањем сјеничког аеродрома; 

- развој мреже насеља, јачањем функција и уређењем општинских и микроразвојних 

центара, очувањем и ревитализацијом сеоских насеља, унапређењем квалитета мреже 

                                                      

28 Просторни план подручја посебне намене СРП Увац (2010), Службени гласник Републике Србије бр. 

83/10. 

29 Исто. 
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општинских путева, водопривредне, енергетске и телекомуникационе инфраструктуре и 

мреже услуга и објеката јавних служби; 

- стварање услова за одмор, рекреацију и едукацију урбаног становништва о природним 

и културним вредностима подручја; 

- успостављање ефикасног система управљања заштитом и развојем. 

Основни циљ је развој туризма усклађен са захтевима очувања и унапређења 

квалитета животне средине и очувања природних вредности, добара и ресурса; други 

основни циљ је развој туризма који ће бити усклађен с интересима и подстицати развој 

локалних заједница, у првом реду заједница насеља на руралном подручју; за 

остваривање ових циљева неопходна је партнерска кооперација свих шест обухваћених 

општина и непосредна сарадња са афирмисаним туристичким дестинацијама и 

регионима у ширем окружењу и остваривање комплементарног развоја са другим 

привредним активностима. 

Општина Нова Варош, са планином Златар која је 2005. године проглашена 

бањом и Увачким језерима (Радоињско, Златарско и Сјеничко) има изузетне природне и 

створене потенцијале за развој туризма током целе године, и то: здравственог (РХ 

центар Златар на 1235 mнв), еколошког (СРП Увац, језера, Златар), спортско-

рекреативног, сеоског (Вранеша, Вилови, Штитково, Радоиња и др.), културног 

(Манастир Дубница и др.), транзитног (пут Београд-Јадранско море) туризма и др. 
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IV. ПАЛИЋ 
 

На крајњем северу Србије, источно од Суботице, на самој граници са Мађарском, 

налази се насеље Палић сa истоименим језером. Непосредно уз обалу језера је омиљено 

излетиште Суботичана и бројних пролазника, прави бисер континенталног туризма. 

 

 

 

Слика 7. Саобраћајно-географски положај 

 

Извор: www.subotica.com 

 

 

 

 

IV.1. Основна туристичко-географска обележја 
 

Језеро Палић је највеће језеро у Бачкој и Војводини. Језеро је дугачко 7 km, а 

обалска линија достиже дужину од 17 km. Површина језера је 5.6 km². Један део плитког 

приобалног појаса је под бујном хидрофилном вегетацијом, која повећава испаравање 

воде и доприноси еутрофизијацији језера. Дубина језера нигде не прелази 2.5 m. У 

пространом али плитком басену је 9.000.000 m³ воде. За време лета температура језерске 

воде достиже 25°C и тада је веома погодна за купање и друге спортове на води.30 

Палићко језеро се сврстава у типична панонска, плитка, степска језера, која су у 

природном стању била заслањеног карактера. 

                                                      

30 Букуров, B. (1954): Језера и баре у Бачкој, Зборник Матице српске, свеска бр.5, Нови Сад 

http://www.subotica.com/
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Палићко језеро је у данашњем облику секундарни водени биотоп са уређеним 

водним режимом, који је изложен бројним негативним утицајима из окружења, због 

чега је у великој мери деградирано.  

Према географском положају и рељефним карактеристикама Палића и његове 

околина имају одлике умерено-континенталне климе, односно, северно-бајски тип 

климе са пешчарским варијететима. Најтоплији месец је јул са просечном температуром 

од 22,3°С ,а најхладнији јануар са просечном температуром од минус 1,2 °С ,средња 

годишња температуре износи 10,5°С.31 

На подручју туризма планско опредељење је да се делови туристичких 

дестинација, као и други туристички простори плански организују преко туристичких 

рејона, у којима се може формирати интегрална туристичка понуда. Развој туризма на 

Палићу ће се усмеравати у оквиру Парка природе "Палић"  и Еко-туристичког парка 

Палић – Лудош. Еко туристички камп представља заокружену туристичку целину, која 

комбинује појединачна искуства – посматрање птица, риболов, пешачке стазе, 

едукативне стазе, еко камп, школе природе, активни одмор – у јединствен пакет. Kао 

целовит и комплексан туристички доживљај, еко парк таргетира и најшири сегмент 

тржишта / посетиоце који долазе у Суботицу и на Палић (укључујући и породице са 

децом, младе, школске групе и сл.). 

 

Слика 8. Палићко језеро 

 

Извор: www.serbia.com 

 

Парк природе "Палић" представља заштићено подручје од локалног значаја – 

III категорије. У складу са одредбама Закона о заштити природе  Парк природе Палић је 

подручје добро очуваних природних вредности са претежно очуваним природним 

                                                      

31 Метеоролошки годишњаци од 1996 до 2006 године, Савезни хидрометеоролошки завод Београд.  

http://www.serbia.com/
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екосистемима и живописним пејзажима, намењено очувању укупне геолошке, 

биолошке и предеоне разноврсности, као и задовољењу научних, образовних, духовних, 

естетских, културних, туристичких, здравствено – рекреативних потреба и осталих 

делатности усклађених са традиционалним начином живота и начелима одрживог 

развоја". 

Предео изузетних одлика „СУБОТИЧKА ПЕШЧАРА” - На крајњем северу 

Бачке простире се Суботичка пешчара. Данашњи изглед валовитих дина настао је током 

великог покретања песка изазваног претераном испашом. Kрајем 18. века почиње 

планско пошумљавање Суботичке пешчаре. Данас, мешавина шуме, степе и мочваре, а 

посебно обале речице Kиреш, одређују ову област као најугроженија станишта 

пешчарско-степских врста Европи. Остаци исконске пешчарске вегетације драгоцена су 

сведочанства о биљном покривачу Панонске низије у прошлости.  

Међу очуваним природним реткостима свакако ваља поменути шафрањику 

(Bulbocodium versicolor), биљку која је синоним за флору Суботичке пешчаре, јер је ту 

њено једино налазиште у Војводини и Србији. Забележено је присуство ретке врсте 

глодара – слепог кучета (Spalax leucodon), а укупан број забележених врста птица на 

подручју Суботичке пешчаре је око 170, због чега је она део међународно значајног 

подручја за птице (ИБА). На граници Србије и Мађарске, двадесетак километра од 

Палића налази се још једна туристичка знаменитост овог краја, Ергела Kелебија, са  

расних липицанера.32 

Специјални резерват природе „ЛУДАШКО ЈЕЗЕРО“ - Степско језеро Лудаш  

јединствено је у Србији. Његово плитко корито формирано је радом ветрова на додиру 

пешчаре и лесне заравни. Лудашко језеро са околним плавним ливадама чини 

јединствену целину влажних станишта. Познато је и по бројним птичјим врстама а, 

такође, и као важан локалитет за одмор и исхрану на миграционом путу птица. 

Најпознатији представници птичјег света Лудаша су птице мочварице, због чијег 

присуства је оно уписано на листу мочварних подручја од међународног значаја, а уз 

Обедску бару је и најстарије рамсарско подручје Србије. Међу птицама издвајају се: 

мрка и жута чапља, букавац, брката сеница и шеварски трстењак, који се гнезде у 

тршћацима језера. У посебне становнике подручја убрајају се и видре, корњаче, ретке 

врсте вилиних коњица и лептирова, али су ту и угрожене врсте биљака као што су 

дивље орхидеје и морски трозубац.33 

 

IV.2. Постанак језера 

 

Први помени о Палићком језеру датирају још из 1697 године под именом Палиго 

Палус. Следећи помен је из 1697 године када је војска Евгенија Савојског логоровала 

                                                      

32 Туристичка организација Србије (2013): Природа Србије. 
33 Исто. 
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око језера али га је због оскудације у пијаћој води морала напустити. Трећи пут Језеро 

се помиње у историјским документима према којима га је Суботица 1743 године добила 

од бечке владе.Веома рано се јавило и предање о језеру по ком је оно настало када су 

чобани копали бунаре вода је почела нагло да надолази,и поплавила целу околину.Прва 

научна испитивања потичу од Мађарских научника,који су сматрали да је Палић речно 

језеро. Пошто је висинска разлика између Палићког језера и Тисе око 30 м ,искључује се 

могућност даје басен Палићког језера напуштени меандар Тисе. Чак и под 

претпоставком да је ова висинска разлика за време навејавања лесног материјала била 

мања,не може се прихватити мишљење да је Палићко језеро речно. 

Недостатак речног наноса је још један доказ да Палићко језеро није флувијалног 

порекла. Нигде у околини Палића нема трагова речног шљунка и песка.Свуда је само 

песак и лес,барског и копненог порекла. 

О постанку Палићког језера писао је и Боривоје З.Милојевић.Он 

сматра,узимајући у обзир мишљење Халоваца, да се дно Палића састоји од беле, жилаве 

и компактне глине,која не пропуста воду,да је Палићко језеро настало оголићењем 

издани.Ова непропустљива глина сталожена је у плитким језерима која су постојала пре 

навејавања песка и леса.Према томе Палићко језеро је препешчарско. Са овим 

мишљењем слаже се и Букуров додајући да је сталност водене површине била од 

пресудног значаја за формирање депресије.34 

Палићко језеро познато је по птичијим острвима на којима се гнезде птице 

мочварице. Најупадљивије су бучне колоније чапљи и галебова. На острвима се 

неколико година уназад гнезди црноглави галеб (Larus melanocephalus) и то је једино 

место у нашој земљи где он тренутно обитава.  

Местом изузетног мира, лепоте и удобности Палић чине језерске плаже, Женски 

и Мушки штранд, шеталишта, хотели, архитектура која снагом и допадљивошћу 

сецесије привлачи поглед на сваком кораку. Палићки зоолошки врт је, поред тога што је 

место у коме животиње живе по угледу на своја природна станишта, и својеврсна 

ботаничка башта.                          

 

 

 

IV.3. Материјална база за развој туризма 

 

Суботица и Палић располажу са преко 2.200 кревета у туристичким смештајним 

капацитетима са следећом смештајном структуром: 

 

 

                                                      

34 Селеши, Ђ. (1973):Језеро Палић, санација и одумирање. Фонд за санацију језера Палић 
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Табела 8. Смештајни капацитети Суботица - Палић 
 

Туристичка 

дестинација 

Смештајни објекти Број 

објеката 

Број 

соба 

Број 

лежаја 

 

Суботица 

 

Хотел 5 308 665 

Приватан смештај  13 105 242 

Преноћиште 7 79 182 

Укупно Суботица 25 492 1089 

Палић 

Хотел 1 44 90 

Хотел Гарни 3 100 173 

Приватан смештај 48 234 555 

Преноћиште 8 77 202 

Кампинг одмориште 2 70 140 

Укупно Палић 62 525 1160 
 

Извор: Туристичка организација Суботице 

 

 Од 2007. године уводи се званична евиденција о смештајним капацитетима у 

приватном смештају, тако да је 2007. године регистровано 875 лежајева у оквиру 

Палића (у односу на 309 лежајева колико је било 2006. године). У том смислу, Палић 

доживљава промене у бројном стању, док је структура квалитета и даље истом нивоу 

ниже категорије. Са друге стране, у Суботици су отворени нови хотели и извршене 

реконструкције постојећих, и то све у категорији 4*. Ово имплицира да је дошло до 

побољшања структуре смештајних капацитета у Суботици. 

 

 Саобраћајне комуникације – Туристичка дестинација Палић на приближној истој 

удаљености од око 200км је повезана са три међународна аеродрома: Београд, 

Будимпешта и Темишвар. У будућем развоју дестинације неопходно је узети у 

разматрање и могућност комерцијализације аеродрома Биково. 

Што се тиче друмског саобраћаја дестинација Палић-Суботица доступна је преко 

међународног аутопута Е-75, као и преко магистралног путног правца М-22.1. Развијена 

друмска инфраструктура омогућује ефикасан долазак у дестинацију. Аутопут Е-75 је 

део међународног коридора X, и чини дестинацију Палић изузетно доступном. Стање 

ауто путева је веома добро имајући у виду реконструкцију путне инфраструктуре. 

 

IV.4. Туристички промет 

 

 У периоду 2006.-2014. дестинацију Палић - Суботица карактеришу три раздобља 

развоја туристичког промета. Снажан развој у периоду до 2008. године, замењује 

значајан пад у периодима након економске кризе 2009-2011, после чега долази поново 

до повећања укупног туристичког промета у периоду до 2014. године. У погледу 
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структуре ноћења Палић - Суботица, ноћења страних туриста у последњих шест година 

имају континуиран позитиван тренд раста. Задржавање гостију на дестинацији је кратко 

- испод 2 дана, са трендом благог пада. Укупно посматрано доминантни месеци су 

април-мај и септембар-октобар што се поклапа са тражњом у сегменту конгресног 

туризма. Два доминантна тржишта у дестинацији Палић - Суботица су гости из 

Мађарске и Пољске, следе Хрватска и Немачка. 

У 2014. години дестинација Палић - Суботица остварила је укупно 72.987 

долазака (раст од 8.4% - 2014/2013) и 134.971 ноћења (раст од 9.9% - 2014/2013); У 

2013. години дестинација Палић –Суботица остварила је укупно 67.319 (раст од 17% - 

2013/2012) долазака и 122.747 ноћења (раст од 17% - 2013/2012). Док је на Палићу у 

2014. години остварено укупно 22.030 долазака (раст од 9.4% - 2014/2013) и 40.356 

ноћења (раст од 7.2% - 2014/2013).35 

 

IV.5. SWOT анализа 

 

 SWOT анализа је методолошки поступак којим се процењује постојеће стање 

нивоа локалне економије, у циљу избора оптималних кључних опредељења и дели 

факторе који утичу на економски развој на унутрашње и спољашње , тј. на позитивне и 

на негативне. У табели су наведени само најбитнији фактори, који су утицали на 

дефинисање стратешких циљева и опредељења.  

 

Табела 9. SWOT анализа 
 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 Туристички комплекс који се налази на 

заштићеном подручју, а чији се обухват 

налази на листама заштићених подручја 

од међународног значаја 

 Kашњење дестинације у процесу 

тржишног реструктурирања туристичке 

индустрије и заостајање за 

конкурентима 

 Разумевање укупног потенцијала 

развоја Палић и подршка 

имплементацији од стране локалне 

самоуправе 

 Побољшање и одржавање 

задовољавајућег квалитета воде захтева 

додатна јавна улагања 

 Регионално препознатљив туристички 

бренд Палића – традиција дестинације 

као основа за изградњу туристичког 

бренда 

 Kратко време задржавања гостију на 

дестинацији 

 Kонтролисан развој туризма Палића 

кроз постављену визију развоја / мастер 

план развоја туризма / урбанистичку 

регулацију подручја 

 Структура смештајне понуде примерена 

локалном, али не и интернационалном 

тржишту 

                                                      

35 Horwath HTL: Мастер план развоја туризма региона језера Палић 2015. 
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 Локација Палића (доступност, 

транзитна позиција, повољна удаљеност 

од тржишта) 

 Скромне перформансе туристичке и 

хотелске индустрије 

 Близина Града Суботице са понудом 

комплементарног производа и основе за 

креирање целокупног ланца вредности 

 Низак буџет за маркетинг Суботице и 

Палића и модел управљања 

дестинацијским маркетингом 

онемогућавају проактиван наступ према 

циљним тржиштима 

 Разноврсни природни и вештачки 

туристички ресурси и атракције – 

основа за целовити ланац вредности 

туризма дестинације 

 Нејасна подела одговорности (развој / 

маркетинг) између ТО Суботица и Парк 

Палић 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

 Професионална припрема и потпуно 

отварање дестинације ка 

инвестиционом тржишту 

 Непостизање договора око кључних 

питања даљег развоја Палића 

 Kреирање различитих догађаја као 

туристичких производа, ради 

стимулације за додатну тражњу и 

стандардизација процеса управљања и 

квалитета, као стимулација за додатну 

тражњу 

 Одсуство контроле развоја и опасност 

трајне деградације квалитета простора 

 Потенцијал путног и железничког 

правца из Будимпеште – доступ до 

страних гостију 

 Недостатак инвеститора/финансијских 

средстава на тржишту капитала 

 Потенцијал за развој дестинације кроз 

програме прекограничне сарадње и 

регионалне развојне иницијативе 

(Стратегија ЕУ за регион Дувана, 

билатерални развојни програми, 

програми техничке помоћи, итд.) 

 Неадекватно позиционирање и 

диверсификација Палића у односу на 

конкуренцију 

 

Извор: Horwath HTL: Мастер план развоја туризма региона језера Палић 2015. 

 

IV.6. Стратегија даљег развоја туристичке дестинације 

 

 Према Мастер плану Палић 2015, имајући у виду потребу за планирањем 

адекватних садржаја и објеката, у сарадњи са надлежним Заводом за заштиту природе 

дефинисане су препоруке за побољшање стања туристичког сектора Палићког језера и 

зоне око Омладинског (Kрвавог) језера: 

1. Очување приобалних ливада код Kрвавог језера – предложено је могуће 

формирање паркинга уз Рибарску улицу, а свака друга изградња на северном делу обале 

би проузроковала ненадокнадив губитак за постојећи екосистем; 

2. Формирање "острва природе" у северозападној кривини обале, јужно од ушћа 

канала Тапша (у продужетку троугла који је у II степену заштите) – препорука је да се 

резервише простор за ревитализацију тршчака и да се очува део приобалних ливада 

према расаднику (Према важећем Мастер плану, потребно је наћи оптималну локацију 



Економски аспекти језерског туризма Србије                               

 41 

за једриличарски клуб и садржаје веслачког клуба.). Препоручена је изградња објеката 

на већој удаљености од обале. Напомена је да је постојећа шума код објекта спортских 

риболоваца мање вредна од ливадске вегетације, те да би у том смислу било могуће 

интензивније коришћење ове локације. 

3. Резервисање простора за подизање зелених појасева. Препорука је да се јавне 

зелене површине искористе за рекреацију, а свакако су веома корисне за обезбеђивање 

повољне екоклиме и заштиту од ерозије. 

У ширини од 5 до 20м уз обалу је потребно обезбедити површине под травнатом 

вегетацијом и ниским растињем, без обављања пољопривредних активности у том 

простору. Унутар заштитног појаса планирана је стаза која може да се користи у 

рекреативне сврхе, за кретање пешака и бициклиста. Зелени појас од 20м-50м је 

резервисан за зелене жбунасте и дрвенасте биљке, где је могуће лоцирати одређене 

рекреативне садржаје. На западној страни према Суботици је потребно обезбедити 

мрежу појасева вишеспратног зеленила у функцији ветрозаштитних појасева. 

На подручју Парка Природе "Палић" могуће је издвојити и валоризовати следеће главне 

природне и антропогене вредности: 

 Бања Палић, настала је на основу балнеолошких карактеристика воде и муља 

алкалног степског карактера. Природна вегетација је очувана само у уском 

појасу уз обалу. Фаунистични подаци указују на чињеницу да мозаик 

антропогених и измењених природних станишта заштићеног подручја служи као 

последње прибежиште угроженим врстама, чија су станишта уништена 

уређивањем вода и ширењем шумских монокултура на подручју Суботичко-

Хоргошке пешчаре. 

 Због присуства старих храстова и врста мезофилних храстових шума пешчаре 

Велики Парк, подигнут 1842. године, богат је врстама шумских станишта. Поред 

присуства 4 врсте слепих мишева, забележено је гнежђење 61 птичје врсте. 

Зеленило Зоо-врта садржи преко 270 врста дрвећа и жбуња и представља битан 

елемент биодиверзитета заштићеног подручја. Највреднији елементи локације су 

преко 250 година стара стабла храста лужњака, остаци исконске вегетације. 

 Језеро се налази на источном европском миграционом путу птица и има улогу 

важног станишта за одмарање, исхрану и зимовање водених птица. До сада је на 

овом локалитету забележено око 210 врста птица, а гнезди се преко 100 врста. 

Највреднија станишта птица су тзв. „Птичја острва“ другог сектора, која су 

подигнута од исушеног муља приликом санације језера и представљају једино 

гнездилиште црноглавог галеба у Србији. На заштићеном подручју су 

забележене 176 строго заштићене врсте, 50 врста налази се на Додатку I 

Директиве о птицама, што их опредељује као врсте на основу којих се номинују 

Натура 2000 подручја. 

 Језеро и остаци влажних станишта уз обалу омогућују опстанак бројним 

заштићеним и строго заштићеним врстама водоземаца, гмизаваца и сисара, од 

којих су најзначајнији слепи мишеви и видра. Еколошки комплекс Палићког и 
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Лудашког језера има кључну улогу у опстанку метапопулације видре на сливу 

Kиреша. 

Са друге стране, Палић и Суботицу карактерише постојање великог броја антропогених 

атракција које доприносе креирању укупног доживљаја у дестинацији. 
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V. ЂЕРДАП 

 

Туристичка дестинација Ђердап се налази у тзв. „Ђердапском Подунављу“ у 

Источној Србији. Обухвата централни најатрактивнији део туристичког подручја „Доње 

Подунавље“, које се простире дуж обале Дунава, на његовом току између Великог 

Градишта и ушћа Тимока.  

Туристичка дестинација „Ђердап“ обухвата брдско-планинско подручје 

Ђердапске клисуре са делом Ђердапског језера и планинским масивом Шомрде, 

Лишковца и Мироча. 

 

 

 

Слика 9. Саобраћајно географски положај 

 

Извор: Wikimapia.org 

 

 

 

V.1. Основна туристичко-географска обележја 

 

Највеће језеро на подручју туристичке дестинације „Ђердап“ је вештачко 

акумулационо Ђердапско језеро или језеро Ђердап, које се налази на Дунаву у 

источној Србији на граници са Румунијом. Настало је 1972. године када су Србија и 

Румунија изградиле хидроцентралу „Ђердап I“. Језеро лежи у Ђердапској клисури, на 

обали језера која припада српској страни налази се Национални Парк Ђердап. 

Језеро Ђердап је дугачко преко 100 километара, а на најширем месту широко је 8 

километара. Највећа дубина достиже 98 метара. Површина језера је 253 км², од чега је 



Економски аспекти језерског туризма Србије                               

 44 

163 км² на српској а 90 км² на румунској страни. По величини је четврто на Балкану и 

највеће у Србији. Језеро је малих амплитуда водостаја и са котлинским секторима чији 

су обалски делови приступачни са копнене и језерске позиције и прелазима ка језерском 

дну који су постепени, што представља добру предиспозицију за формирање природних 

плажа. На језеру се одржавају разне међународне регате и манифестације на води.36 

Подручје ТД „Ђердап“ обухвата подручје Ђердапске клисуре највеће речне 

клисуре у Европи, која се простире од села Винци (1408 км) до села Костол на десној 

обали, која припада Србији и градића Турн Северина на левој обали, која припада 

Румунији (931 км). 

 

Слика 10. Ђердапско језеро 

 
Извор: grafos.ro 

 

Ђердап почиње уласком Дунава у Голубачку клисуру, а завршава се Сипском 

клисуром. Сектор Ђердапа дели се на две клисуре. Горњу и Доњу клисуру. Горња 

клисура обухвата Голубачку клисуру и Госпођин вир, док у Доњу клисуру спадају 

Казанска и Сипска клисура. 37 

ТД „Ђердап“ ослоњена је на најзначајнији водни ресурс Европе, реку Дунав која 

саобраћајно повезује Европу са Азијом, Африком и другим деловима света, како 

копненим тако и речним путем.  

Дунав је по дужини и разгранатости слива једна од већих река у свету (31. По 

реду), док је после Волге највећа и најдужа пловна река у Европи. За велика 

транспортна пловила Дунав је плован у дужини до 2.414 км, а трансевропски пловни 

                                                      

36 www.infocentarsrbije.com/djerdapsko-jezero 
37 Васић Б., Војиновић С., Стефановић М., 2008, „Непознати Дунав – Водич за Србију“, Туристичка 

организација Војводине, Нови Сад 

http://www.infocentarsrbije.com/djerdapsko-jezero


Економски аспекти језерског туризма Србије                               

 45 

пут, у дужини од 3.505 км створен повезивањем Мајне и Дунава нуди нове могућности 

за развој саобраћаја, трговине и других привредних грана земаља из речног басена Рајне 

и Дунава.  

Дунав у Србију улази у свом средњем току на 1433. Километру од Сулине. Од 

ове тачке па све до моста између Илока иБачке Паланке лева обала припада Србији, а 

десна обала припада Републици Хрватској. 38 

Река Дунав кроз Србију тече равничарским делом Панонске низије, чија је лева 

обала у морфолошком смислу изразита. Лесне заравни и лесне терасе алувијалне равни 

и пешчаре основна су карактеристика простора леве и десне обале Дунава. Суботичка 

пешчара на северу Бачке и Делиблатска на југоистоку Баната дају изузетне 

карактеристике на овом простору. Дунав протиче кроз различите климатске зоне и 

подручја условљена разноликим рељефом. 

Температура воде је један од најважнијих показатеља могућности 

искоришћавања Дунава за купање и спортове на води. Температуре воде изнад 18°С 

јављају се у летњим месецима, што заједно са температуром ваздуха изнад 20°С 

повољно утиче на дужину купалишне сезоне.  

На Дунаву је успостављен међународни пловни пут, али није успостављен 

наутички пловни пут за наутичке пловне јединице малих габарита.  Постоји 

организована пловидба Дунавом и панорамско разгледање природе и културних 

споменика доступних са воде. Недовољна и непотпуна инфраструктурна опремљеност, 

као и недовољна промоција овог региона и његових културних атракција утиче на 

задржавање изузетно малог броја туристичких бродова, који овим делом Дунава плове 

на свом путу од Немачке/Аустрије до делте Дунава. 

До изградње прве ђердапске бране, од Голупца је Дунав имао карактер 

клисурског тока великих пловних река, са суженимклисурским коритом, обично већег 

пада и немирног тока и великих дубина, са каѕанским проширењем и наглим сужењима, 

са брзацима и вировима, затворених са обе стране стрмим обалама. Међутим, уместо 

тога, данас је ту вештачко акумулационо језеро, настало преграђивањем клисурског 

дела Дунава код Сипа. Због малог пада, нема јасне границе између језерског и текућег 

дела, па се, у зависности од водостаја, успор понекад осећа и преко сто километара 

узводно. 

Ђердап представља магични спој природе и културе. Та хармонија се огледа и у 

чињеници да су на овим просторима људи живели хиљадама година уназад, о чему 

сведоче археолошки налази и културно-историјски споменици као што су Лепенски 

вир и Голубачка тврђава.  

Лепенски вир - На дунавској тереси на Ђердапу, налази се једно од 

најзначајнијих археолошких налазишта Србије. 

Археолошким ископавањима шездесетих година прошлог века откривени су 

археолошки налази, сакрална архитектура, монументална скулптура из времена од 7000 

до 6000 година п.н.е., као и велики број алата, накита, плочица и гробова који указују да 

                                                      

38 Исто. 
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су првобитне ловачко-сакупљачке заједнице на овом месту успоставиле сложене 

друштвене односе и основале архитектуру особеног стила.39 

Оригинална архитектонска решења и монументална скулптура издвајају културу 

Лепенског Вира у једну посебну и веома рану фазу праисторијске културе Европе, која 

представља светски значајан локалитет стар 9000 година. 

Тврђава Голубац или “чувар Дунава” како је још називају, налази се на десној 

обали Дунава, на самом улазу у Ђердапску клисуру. Својом лепотом, снажним 

бедемима и бурном историјом, ова дунавска лепотица не оставља никог равнодушним. 

Први писани помен о настанку тврђаве датира из 1335. године, али се до данас не 

зна тачно време настанка овог малог утврђеног града. 

Голубац има десет кула. Први и прави градитељ ове тврђаве даровао јој је девет 

кула смештених у предњем, задњем и горњем граду, али су Турци дозидали још једну и 

при том ојачали утврђење отворима за топове. Све куле су у облику четвороугла осим 

донжона (најјача кула у тврђави, место последње одбране) који има полигоналну 

основу, а у горњем делу је цилиндричан, па је због тога назван “Шешир кула”.40 

Трајанова табла део је ансамбла римских споменика на римском путу кроз 

Ђердап, уклесана је у стену, правоугаоног  је облика и на њој је текст на латинском 

посвећен цару Трајану. На основу овог натписа претпоставља се да је део ђердапског 

пута у Доњој клисури изградио Трајан у оквиру припрема за рат против Дачана. 

У близини тврђаве Рам, на месту где је Дунав широк више од два километара, 

сместило се Сребрно језеро.  

Сребрно језеро налази се на десној обали Дунава и чини њен давнашњи речни 

ток који је у данашње време затворен преградним бранама на почетку и на крају језера. 

Језеро се налази на рејону Браничевског округа у СЗ делу источне Србије, на два и по 

километра до Великог Градишта. Просечна ширина језера је око 298 m, а просечне 

дужине је 13,5 km. Сребрно језеро је у пространој долини Дунава, али је окружено 

брдима надморске висине око 280 метара идући ка ка северу (брдо Горица), 360 метара 

ка југу (брдо Липовача) и западни део долине заклоњен је Великим брдом и врхом 

Анатема на 324 m n.v. Ушће реке Пек у Дунав, чувено по свом обратном току у време 

високог водостаја, налази се јужно од Сребрног језера. Историјска археолошка 

налазишта средњовековних градова Голубачка тврђава и Рамска тврђава су у близини 

језера, као извор Хајдучка вода. На оба дела који спајају Сребрно језеро са Дунавом је 

премештен пут Велико Градиште-Затоње. Остала села на језеру су Kисиљево и 

Бискупље. Сребрно језеро има облик дебеле криве линије и има површину од 4 km². 

Налази се на 70 m n.v. и дубоко је око 7,5 метара. Вода је релативно бистра зато што 

има природну филтрацију воде проласком кроз бројне пешчане дине. Језеро је обилно 

слатководном рибом, а нарочито амуром, шараном, сом, штуком, смуђем и осталим 

                                                      

39 www.serbia.com 
40 Исто. 
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сортама слатководне рибе. Језеро је позната дестинација за релаксацију и риболов, али 

од недавно мами туристе из свих крајева Србије, и поред недостатка смештаја.41 

 

 

 

Сликa 11. Сребрно језеро 

 
Извор: sr.wikipedia.org 

 

 

Изузетне лепоте, језеро је од свог настанка, седамдесетих година прошлог века,  

постало омиљено излетиште и туристички центар регије, па је названо и српско море. 

Уређене плаже, језеро богато рибом, комфоран смештај, добри ресторани пружају све 

што је потребно за сасвим опуштен одмор. 

Облици туризма на Ђердапу: планинарење, лов и риболов, али и посматрање 

птица, прелепи видиковци и лепо уређене пешачке стазе. Kрстарење Дуновом поред 

погледа на изузетне пејзаже и уживања у прелепој природи, омогућава и обилазак 

древног римског споменика Трајанове табле, будући да је једини прилаз могућ воденим 

путем. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

41  www.srebrno-jezero.com 
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V.2. Атрактивност туристичке дестинације Ђердап 

 

Ђердап је несумњиво једна од најатрактивнијих туристичких дестинација Србије. Kао 

ретко где у свом току, Дунав је на овом простору спојио мноштво јаких садржаја. Ту је 

Дунав пробио Kарпате, показао своју силину, али ипак омогућио људима да живе и 

стварају од Дунава. Ова регија нуди широки спектар рекреационих активности, прилику 

за инспрацију и едукацију где се могу видети зачеци прошлог начина живота, кроз 

примере праисторијских култура или кроз историјске архитектонске грађевине у 

изражајној, али и донекле суровој околини. 

Овде се ради о подручју које има разноврсне туристичке атракције (најлепша клисура 

Европе, разноврсност флоре и фауне, Лепенски вир, Римски лимес и средњевековна 

утврђења, вински путеви-пивнице, дунавске плаже и водене активности, богато ловно и 

риболовно подручје, догађаји на Дунаву, бициклистичке стазе.) 

Упркос бројним компаративним предностима у туризму: општа препознатљивост 

Ђердапа, очувани природни ресурси, значајни споменици културе, људски потенцијали, 

сразмерно добре комункације, оцењује се да је постојећа туристичка понуда веома уска 

и усмерена на развој само неколико врста туризма углавном заснованом на понуди 

смештајних капацитета на Сребрном језеру, Голубцу, Доњем Милановцу и Kладову 

(боравишни туризам у летњим месецима, ђачке екскурзије, припрема спортиста, у 

мањем обиму конгресни туризам, циклотуризам). Туристички ресурси ове регије ван 

градских центара врло су мало искоришћени за развој различитих облика туризма 

(сеоски туризам, спелеолошки. катесурфиг, спортско рекреативни, туре на Дунаву, 

ловни, риболовни, наутички...). 

На десној обали Дунава, на 64.000 хектара простире се Национални парк "Ђердап" који 

обухвата и планинске пределе богате ретким биљним врстама, бројним врстама 

дивљачи (орлови, соколови, медведи, вукови, шакали, дивокозе...), бројне културно-

историјске споменике и 11 видиковаца висине преко 500 метара. Ђердап се сматра 

једним од најлепших делова на читавом току Дунава: осим живописне клисуре, ту су 

пусти заливи, шуме, стене, речице, потоци, који и самом Дунаву дају специфичну боју. 

Национални Парк Ђердап је формиран 1974. године. Обухвата општине Голубац, 

Kладово и Мајданпек.42 

Национални Парк Ђердап захвата простране крашке терене Северног Kучаја и 

Мироча. Отуда је на овим теренима настао велики број крашких облика. Део њих је 

потопљен изградњом хидроелектране. Ипак је остао релативно велики број пећина, јама 

и крашких врела.  Својом вредношћу и лепотом истичу се Рајкова пећина код 

Мајданпека, Церемошња код Kучева, Вратњанска површ, Гаура Ра, Мала Марија, 

                                                      

42 Марковић, Ј. (1990): Енциклопедијски географски лексикон Југославије, свјетлост,Сарајево.  
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Драганова пећина. На планини Мироч, изнад Великог Kазана, налази се најдубља јама у 

Србији – Ракин понор.43 

Слика 12. Резервати природе 

 
Извор: www.ceecec.net 

 

Овај крај многи називају и колевком древне Европе, због изузетних културних 

вредности археолошких локалитета Лепенски вир и Рудна глава. Ипак највећи број 

посетилаца Ђердапског језера и места на њему су заљубљеници у Дунав, пливање, 

једрење, риболов и друге благодати ове прелепе, друге по дужини европске реке. 

Kао риболовне зоне издвајају се Поречки залив, Голубиње и Лепенски вир, а ту су  и 

два језера: Балту алу шонту и језеро Kазанског потока. 

Национални парк Ђердап карактерише велико богатство флоре у 1100 биљних 

врста и преко 50 биљних заједница од којих су 35 реликтног карактера. У биљном свету 

заступљено је ђердап 4много ретких врста као што су мачија леска, панчићев маклен, 

кавкаска липа, копривић, зеленика, тиса итд. Врло су распрострањене шуме букве и 

храста. 

Фауна је такође бројна и разноврсна. Kарактеришу је врсте које су ретке у 

другим пределима: медвед, рис, вук, шакал, јелен, дивокоза, орао, црна рода, видра, 

шарени твор. 

У оквиру туристичке регије Доње Подунавље налазе се још три заштићена 

подручја изузетне туристичке вредности: Споменик природе „Вратна“, Споменик 

природе „Шупља Стена“ и Строги резерват природе „Коњска глава“. 

 

 

                                                      

43 Мала енциклопедија Просвета (1985), Просвета, Београд. 
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V.3. Материјална база за развој туризма 

 

Смештајни капацитети – На подручју туристичке дестинације Ђердап 

смештајни капацитети су грађени на просторима ка којима је постојала туристичка 

тражња, а геосаобраћајни положај је утицао и на концентрацију објеката уз главне 

саобраћајнице.  

Подручје располаже са 2 569 лежаја од чега 1 356 у седам хотела (53%), а остатак 

односно 1 213 лежаја у осталим смештајним капацитетима: дечијим и омладинским 

одмаралиштима, преноћиштима и приватном смештају. 

 

Табела 10. Смештајни капацитети 

Смештајни објекти Број 

објеката 

Број соба Број лежаја Број 

домаћинстава 

(куће, станови 

и собе) 

Хотели укупно 7 611 1356  

Хотели са 4* 1 52 71  

Хотели са 3* 2 347 700  

Хотели са 2* 3 194 550  

Гарни хотели 2* 1 18 35  

Преноћишта 4 150 349  

Дечија и 

омладинска 

одмаралишта 

1 131 444  

Приватне собе 

укупно 

 193 448 80 

Приватне собе са 3*  33 73 18 

Приватне собе са 2*  121 277 47 

Приватне собе са 1*  39 98 15 

Приватне куће 3*   50 122 21 

УКУПНО 12 1135 2719 101 

Извор: РЗС, изведени подаци 

 

На основу горе наведене табеле можемо закључити да преовлађују хотели са три 

и две зведице. Најопремљенији хотел који се издваја по квалитету понуде је хотел 

„Aquastar Danube“ **** у Кладову, а потом хотел „Лепенски вир“*** у Доњем 

Милановцу. 

У односу на потенцијале смештајна понуда је недовољна с обзитом на развој 

туристичке дестинације Ђердап. 
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Саобраћајна повезаност - До Ђердапског језера се лако може доћи из правца 

Београда, Панчева, Смедерева, Пожаревца, Неготина, Зајечара, као и других градова 

источне и централне Србије. Поред језера води пут Голубац-Кладово. Железничка пруга 

Београд-Бор највише се приближава језеру код Мајданпека. На брани хидроелектране 

Ђердап оформљен је гранични прелаз ка Румунији, где се одвија значајан промет 

путника. 

 

V.4. Туристички промет 

 

Према подацима Републичког завода за статистику, укупан број евидентираних 

долазака туриста на подручју Ђердапа у 2013. Години износио је 57.857 (16,1% мање у 

односу на 2006. годину), што представља учешће од свега 2,17% у односу на укупан 

број долазака у Србију. 

Табела 11. Број туриста и  ноћења у општини Књажевац 
 

Год. Голубац Кучево Кладово Мајданпек Неготин 
Укупно 

Доласци Ноћења  Доласци Ноћења Доласци Ноћења Доласци Ноћења Доласци Ноћења 

2008 8.226 13.356 3.136 7.631 23.120 45.913 31.743 75.546 3.529 11.402 69.754 

2009 4.818 7.690 904 4.512 27.199 69.127 25.882 58.435 4.769 9.188 63.572 

2010 5.323 8.061 1.587 1.482 30.542 85.855 25.980 61.140 4.526 10.849 67.958 

2011 4.820 5.627 704 2.266 31.566 79.526 27.269 46.901 4.049 7.651 68.408 

2012 5.416 6.056 340 574 25.524 60.657 32.273 62.426 4.999 10.973 68.552 

2013 4.962 8.878 368 925 23.746 63.577 25.562 51.924 3.219 8.152 57.857 

Извор: РЗС – Општине и региони у Републици Србији (2009,2010, 2011, 2012, 2013, 

2014) 

 

Према подацима из табеле, на основу дужине боравка која се креће у просеку око 

два дана, можемо закључити да се радио транзитним туристичким местима, односно о 

екскурзионим посетама, научним и стручним скуповима, манифестацијама и спортским 

догађајима. Највећи број туриста бележе  општине Кладово и Мајданпек, док је најмањи 

промет у општини Кучево.   

Присутан је тренд смањења броја туриста и ноћења. Домаћа туристичка тражња 

је заступљенија од иностране и усмерена је мање ка наутичком и језерском, а више ка 

излетничком, манифестационом и сеоском туризму, али и ка пословним путовањима. 

 

V.5. SWOT анализа 

 

ЈАКЕ СТРАНЕ: 

 

Постојећи туристички објекти (хотели,ресторани,приватнисмештај): 

Хотел Лепенски вир је највећи туристички објекату НП„Ђердап“. Базен и објекти за 

спортове на отвореном доступни су,углавном, за госте хотела. Такође, општинске 

туристичке организације нуде програм укључења приватног смештаја. Ресторани и 

кафићи су разноврсни и имају различите циљне групе. 
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Препоруке: 

Наставити са унапређењем квалитета понуде постојећих смештајних капацитета и 

подстаћи више мештана да се укључе у издавање соба туристима, што би ојачало 

одрживу понуду у туризму. Сарадња на свим нивоима треба да буде омогућена да би се 

постојећи објекти искористили на адекватан начин. 

Сарадња са другим општинама на концепту Дунавске ривијере 

Kонцепт Дунавске ривијере постоји као идеја већ дужи  низ година. У Мастер плану 

туристичке дестинације Доње Подунавље наводе се планови инфраструктурних 

инвестиција на теритирији општина Велико Градиште, Голубац, Мајданпек и Kладово, 

које би требало да добију пристаништа и додатну инфраструктуру за туристе. План за 

инвестиције је веома амбициозан и обухвата како приватне тако и јавне инвестиције. 

Општине сарађују на пољу развоја туризма, али конкуренција је веома приметна. 

Препоруке: 

Kако развој Дунавске ривијере доводи до масовног развоја туризма, требало би урадити 

детаљне процене утицаја развоја ривијере на природне и културне вредности и 

друштвено економске аспекте, и на основу тих процена предузети будуће кораке. 

Kултурна добра (неолитско насеље Лепенски вир), традиционални обичаји, 

испирање злата, обрада дрвета,фестивали и манифестације: 

Регион има богату и разноврсну културу и традицију. Манифестације и фестивали већ 

привлаче туристе у овој области. Сам Национални парк има велики потенцијал за 

одрживо коришћење културних богатстава. 

Препоруке: 

Бројни туристички пакети се могу организовати у циљу промовисања културе и 

историје. Циљне групе могу бити разнолике јер су и манифестације бројне. Идеја о 

оснивању радионица о очувању старих заната може бити веома охрабрујућа за очување 

локалне традиције. 

Kонтакти са универзитетима и научним институцијама: 

Управа НП „Ђердап“ остварује сарадњу са универзитетима и научним институцијама. 

Студенти Биолошког, Шумарског, Природно-математичког факултета из Београда и 

Природно-математичког факултета из Новог Сада  долазе ради истраживања. Студенти 

Факултета физичке културе много година уназад су долазили у Доњи Милановац на 

праксу. Поред студената и бројних универзитетски професори сарађују са већ 

поменутим институцијама. 

Препоруке: 

Да би охрабрили одрживи развој туризма у региону, учешће представника различитих 

универзитета је више него добродошло. 

 

СЛАБЕ СТРАНЕ: 

 

Проблем отпада: 
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Проблем отпада је значајан у многим аспектима. Влада Републике Србије преко 

Министарства животне средине и просторног планирања са локалним властима ради на 

решавању проблема. Иако има још пуно посла, процес прикупљања отпада је започет. 

Препоруке: 

Едукација и повећање свести су врло битни за локалну заједницу. Фокус едукације би 

требало да буде превенција, тј.одржива потрошња, а тек онда решавање проблема 

отпада. 

Недостатак образовања и подизања свести, ниска свест локалног становништва о 

туризму: 

Већ је поменуто да локалном становништву недостаје свест о заштити животне средине, 

заштити природе из начају туризма. Главни разлог се може наћи у образовању 

становника: већина имаз авршену основну или средњу школу и њихови послови су 

углавном у индустрији, руднику или пољопривреди, без могућности за даље 

образовање. 

Препоруке: 

Студијске посете, семинаре и тренинге би требало организовати. Боље образовање и 

другачија искуства, као и лакши приступ информацијама могу допринети подизању 

свести. 

Инфраструктурни проблеми: 

Недостатак инвестиција у предходном периоду проузроковао је оштећење путева, 

зграда, као и лоше снабдевање водом. Такође су присутни и проблеми у 

канализационом систему. 

Препоруке: 

Чињеница је да локалне власти делом могу да утичу на повећање инвестиција у 

инфраструктуру, али је потребна боља сарадња ресорних министарстава и локалних 

власти. 

Непостојање туристичког производа: 

Иако су могућности за развој туризма велике, недостаје континуиран туристички 

производ. Различите групе туриста посећују регион: ученици, спортски тимови, 

породице, ловци, бициклисти, али све чешће и индивидуални туристи, и свима на 

располагању стоји исти програм: посета културно-историјским споменицима. 

Препоруке: 

Подршка заинтересованим странама да дефинишу туристички производ и циљне групе 

туриста је неопходна. Постоје бројне идеје, али оне нису усклађене. 

Лоше познавање страних језика: 

Дуги низ година руски језик је био веома заступњен као страни језик у школама у 

Србији. Због немогућности употребе, већина становништва на овој територији је 

заборавила стечено знање. Последњих годин аенглески језик постаје доминантан, али га 

старије становништво не познаје. Проблем са страним језицима је нарочито приметан 

када међународни бродови пристану. 

Препоруке: 
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Одређени број становника говори румунски језик и требало би део понуде усмерити на 

туристе из Румуније. Млади који говоре енглески би морали бити више укључени у 

догађаје који пружају могућности коришћења овог језика. 

Слаба сарадња између учесника у туристичкој привреди: 

Постоји недостатак сарадње на многим нивоима. Kомуникација је недовољна и доводи 

до стагнације по многим питањима. 

Препоруке: 

Састанци би требало да се организују често и да се подстиче комуникација и сарадња. 

Од користи би били и тренинзи и семинари, како би све заинтересоване стране 

пронашле интерес да учествују. Улога организација цивилног друштва је важна јер они 

немају политичке или профитабилне интересе. 

 

 

V.6. Концепт развоја туристичке понуде на подручју ТД Ђердап 

 

Ђердапско језеро располаже изузетним природним богатством и задивљијућим 

пределима, као и многим културно-историјским споменицима. Најинтересантнији део 

Ђердапског језера је Ђердапска клисура, чији се пејзаж на кратком растојању мења. У 

Голубачкој клисури доминира средњовековна тврђава Голубачки Град, која означава 

почетак Националног парка Ђердап. У Љупковској котлини језеро је дугачко 10 km, а 

широко 1,3 km. Неколико остатака римскох утврђења и насеље Добра привлаче пажњу 

туриста. Клисура Лепенски Вир позната је по највећој дубини Ђердапског језера (92 m), 

али и по Лепенском Виру и резервату Бољетинска река-Гребен. Доњомилановачко део 

језера је широк 2,4 km, а дугачак 15 km. Клисуре Велики и Мали казан познате су 

по Трајановој табли и регионалном парку Велики и Мали Штрбац. Оршавска котлина је 

најраспрострањенији део Ђердапског језера. Сипска клисура је средиште омладинског 

туризма на Ђердапском језеру. За интензивнији развој туризма на Ђердапском језеру, 

поред побољшања чистоће воде и развоја воденог путничког и туристичког сапбраћаја, 

потребно је боље и више валиризовати огромно богатство историјски значајних места и 

објеката, као и археолошких локалитета. То је основа за богат садржај боравка и 

комлекснију туристичку понуду. 

Kључни фактори развоја туристичке дестинације су, свакако развојни пројекти 

који треба да одиграју улогу полуге која ће не само покренути нове видове понуде у 

смислу смештајних капацитета, или пак, нових видова пружања услуга и доживљаја 

туриста, већи убрзати динамику укупних напора у подизању нивоа друштвено-

економског развоја читавог подручја. 

Пројекат изградње комплекса Лепенски вир је једно од највећег инвестиционог 

улагања у области туризма, Потпуно нови приступ коришћења овог значајног 

налазишта отвара могућност даљег развоја читаве дестинације као и повезивања свих 

културно историјских локација овог подручја, које су итекако интересантне данашњем 

туристи. 



Економски аспекти језерског туризма Србије                               

 55 

Kао један од погоднијих локалитета на посматраном подручју за развој 

стационираног, викенд и излетничког туризма, зона Сребрног језера (општина Велико 

Градиште), препознат је од стране инвеститора. Предузеће Silver lake investment  

закупило је 350 ха на период од 99 година у циљу изградње туристичког комплекса 

Бели багрем-Сребрно језеро. 

 

V.7. Циљеви, правци  и могућности развоја туризма  

 

Планински туризам - Синтезом општих и критеријума карактеристичних за 

евалуацију повољности терена за скијање (елиминација зона заштите I и II степена и 

површина испод 700 m n.v.), установљена је погодност појединих терена у оквиру 

истраживаног подручја. Погодности за нордијско смучање су присутни на целом 

подручју и зависе искључиво од климатских фактора. Терени погодни за алпско 

смучање, првенствено рекреативног типа, су дисперзно распоређени на мањим 

површинама на целом подручју, уз минимум терена изнад 1000 метара. Услед 

дисецираности рељефа и распрострањености шума и зона заштите, они се не могу 

повезати у континуални систем, већ се само могу везати за већ постојеће скупине. 

Унапредити квалитет понуде и установити стандарде пословања:  

 Издиференцирати понуду туристичке дестинације и одредити јединствене продајне 

предности, 

 Креирати туристичке пакете и створити адекватан ланац вредности јединственог 

туристичког доживљаја, 

 Израдити нове капацитете и повећати атрактивност постојећих изграђених ресурса, 

 Стандардизовати систем квалитета услуга у складу са међународним стандардима, 

али нагласити локални карактер, 

 Формирати систем финансијске подршке развоја квалитета понуде. 

Повећати доступност туристичких локалитета: 

 Унапређење путне и комуналне инфраструктуре, 

 Поставити целовит систем туристичке сигнализације, 

 Развој остале јавне супраструктуре ( паркинг простор и сл), 

 Стављање аеродрома у функцију развоја туризма. 

Развој људских ресурса: 

 Обука и развој способности приватног сектора за рад у туризму, 

 Обука и развој способности јавног сектора, пре свега Туристицких организација. 

Успоставити модел управљања дестинацијом: 

 Успоставити систем управљања који ће на бољи начин подржати даљи развој 

туризма на локалном, и регионалном нивоу, 

 Развијати и подржавати партнерства организација приватног и јавног сектора. 

Унапредити маркетинг и боље искористити предности нове технологије и пре 

свега интернета: 

 Успоставити систем регионалног маркетинга и урадити Маркетинг стратегију 
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 Створити јасан и препознатљив идентитет регије 

 Максимално користити нове технологије ( Интернет, мобилне апликације) како за 

промоцију, тако и за продају. 

Одрживи развој: 

 Изградити друштвену свест, едуковати и укључити локалне заједнице у еколошки 

одрживе иницијативе у области туризма,  

 Одредити упрвљаче туристичких простора за локалитете који тренутно немају 

управљача, 

 Успоставти бољу сарадњу са институцијама на републичком нивоу у циљу 

координације активности, 

 Очување природних и културних вредности. 
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VI. ОСТАЛА ЈЕЗЕРА СРБИЈЕ 

 

 

Борско језеро - Ова акумулација спада у групу мањих хидрографских објеката. Настала 

је 1959. године за потребе снабдевања рудника бакра у Бору. Бетонска брана је 

омогућила акумулацију 11, 9 милиона м³ воде, која је потопила долине Марецове реке и 

Ваља Жони. Због побољшања водног биланса у Борско језеро се доводи извесна 

количина воде из слива Злотске реке. Језеро се одликује високим темпаратурама воде у 

току лета, јер је на надморској висини од 458 м, у крају изразитог континенталног 

климата. Омогућује стационирани, спортско-манифестациони и излетнички туризам. 

Најчешће га посећују становници Бора, града познатог по неповољној микро клими. 

Kрај Борског језера изграђена су два хотела, више монтажних и зиданих апартмана, као 

и неколико десетина приватних викенд кућа. У приобалном појасу је и одмаралиште 

"Савача", а само 4 км даље Брестовачка Бања.44 Борско језеро, заједно са Брестовачком 

Бањом, вулканским купама, Црним врхом, ловиштем у Дубашници, Злотском пећином 

и Верњикицом, представља основу за развој више врста туризма него што то показује 

досадашња пракса. У том смислу потребно је формирати јединствену понуду. 

 

 

Бајина Башта – ово вештачко језеро настало је преграђивањем Дрине, те се пружа на 

територији Србије и Босне и Херцеговине. Припремни радови за изградњу бране почели 

су 1959. године, а акумулација воде у уском и дугачком басену почела је осам година 

касније. Вода служи за производњу електричне енергије, јер је протицај Дрине на месту 

бране 349 m³/sek. Језеро Бајина Башта је дугачко 50 km, а широко 50 до 300 m. Укупна 

запремина воде је 340 милиона m³. Одликује се релативно ниским температурамаи 

задовољавајућом чистоћом. У приобалнем појасу нема одговарајућих туристичких 

објеката, јер је он на више места тежко приступачан. Слично стање је и са Зворничким 

језером, које је, такође, настало преграђивањем Дрине. Kао прво на овој реци знатно је 

угрожено засипањем вученим наносом, те је изгубило првобитне димензије (енергетски 

и туристички значај). Лежи на надморској вишини од 140 m. У језерском басену је 

акумулирано 89 милиона m³ воде. Туризам се највише развио на делу језера непосредно 

иза бране, са обе стране. Поштоји један хотел, један мотел и уређено купалиште.45 

 

Од осталих вештачких језера Србије треба поменути Међувршје на Западној Морави. 

Kрај овог језера постоји 10 манастира, једна бања и више пећина, те је уз транзит на 

путу Чачак - Ужице, могуће развијати више врста туризма. На Батлавском језеру, 

недалеко од Приштине, изграђени су први рецептивни објекти, те се развија углавном 

                                                      

44 Станковић, С. (1967): Туризам на Борском језеру, Зборник радова Географског завода, ПМФ, Београд. 
45 Станковић, С. (1975): Туристичка валоризација вештачких језера Србије. Посебна издања Српског 

географског друштва, књига 41, Београд. 
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излетнички туризам. На језерима код Беле Цркве у Банату, која су настала 

акумулацијом воде у удубљењима заосталим после експлоатације грађевинског 

материјала, туризам се наметнуо као последична делатност. Језера су туристичко-

рекреативни центри становништва околних насеља. То важи и за Облачинско језеро, 

које се налази поред пута Ниш - Прокупље. Најпосећеније је за време лета, јер 

омогућује одмор и спортску рекреацију. Спортски терени и угоститељски објекти 

плански су грађени, те је језеро све посећеније. Ограничавајучи фактор представља брза 

еутрофизација, условљена недовољном проточношћу језерске воде.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

46 Станковић, С. (1982): Језера Југославије. Мала библиотека Српског географског друштва, треће издање, 

Београд. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

Језера Србије чине посебну врсту хидрографских туристичких мотива, који 

поступно добијају све боље место у туристичкој понуди. Због тога се више него до сада 

морају уважавати у плановима развоја туризма у Србији као целини, а посебно у 

регијама у којима се налазе. 

Изузетна атрактивност језера почевши од Палићког језера, преко Ђердапског 

језера и клисуре Дунава, до Власинског језера и групе Увачких језера, представља 

вредност читаве државе и посебан садржај за формирање туристичке тражње. 

Последњих година, језерски туризам је почео интензивније да се развија, али и 

даље је недовољна искоришћеност хидрографских објеката, међу којима се посебно 

истичу вештачка језера. Она су боље и више проучена са аспекта класичне 

водопривреде, хидротехнике и хидрологије, него за потребе развоја туризма. 

Језера Србије у свом тржишном позиционирању посебно наглашавају следеће: 

- Усмерење на вредности искуственог позиционирања кроз пажљиву изградњу 

целовитог ланца вредности (професионална специјализација); 

- Стварање емотивног набоја и разлога за поновни повратак (лојалност гостију); 

Јединствено управљање водним ресурсима, базирано на правим научним 

сазнањима, мора посветити већу пажњу могућностима за развој туризма у приобаљу 

вештачких језера. Ово због тога што туризам има јасно наглашене економске 

карактеристике, али се мора уважавати и кроз друштвену и социјалну функцију, 

васпитање и образовање, просвету и културу, дружељубље и патриотизам. Уважавајући 

водопривреду као свеукупну делатност са водним ресурсима, кроз постулате о води и 

примену концепције активне заштите животне средине, у овом случају, хидрографских 

објеката, потенцирано је неоправдано запостављање туризма (4). 

Чини се да уз термоминералне изворе, планине, средњевековне цркве и манастире, 

туристичке манифестације и транзитни туризам, Србија мора планове развоја 

туристичке делатности у наредном средњерочном и дугорочном периоду заснивати на 

туристичкој валоризацији вештачких језера, без обзира на њихову основну намену. 

Језера Србије, као хидрографски туристички мотиви, разрешавају рекреативне потребе 

туриста. На тај начин условљавају учестале туристичке посете изражене излетима и 

викендом, као и дужим стационираним боравком. 

Туристичка валоризација није довољно научно дефинисана, нарочито по питању 

најприкладнијих метода истраживања. Једна од метода туристичке валоризације 

хидрографских објеката је заснована на међусобној компарацији основних обележја 

значајних за туризам. При томе се могу до извесне мере диференцирати језера са већим 

и мањим могућностима за развој туризма. Међутим, треба истаћи да код релативно 

нових објеката у простору, каква су пре свега вештачка језера у Србији, метода 

компарације може само делимично да се примени, јер нема довољно елемената за 

компарацију. Служба осматрања климатских елемената и хидролошких појава и 

процеса није добро организована, те се не прате показатељи значајни за потпуније 

сагледавање могућности за развој туризма. На већини језера Србије не постоји ни 
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служба регистровања броја излетника, викендаша и туриста, те је тешко доносити праве 

закључке о димензионирању рецептивних објеката и формирању најсврсисходније 

туристичке понуде. Недостатак потпунијег документационог материјала о 

температурама ваздуха, инсолацији, облачности, падавинама, висини и трајању снежног 

покривача, ветровима, температури воде, степену њене загађености, појави леда, броју и 

структури туриста, висини дневне и укупне потрошње и искоришћености смештајних 

капацитета, представља тешкоћу у доношењу закључака и конкретних предлога за даљу 

туристичку валоризацију. 

Међу језерима Србије посебном туристичком вредношћу и реализованим 

прометом одликује се Ђердап. Реч је о самосталном туристичком мотиву српске и 

европске контрактивне зоне.  Валоризацијом природних и антропогених мотива могу се 

постићи задовољавајући економски и друштевни ефекти. Остала језера Србије мање су 

туристичке вредности, те представљају комплементарне мотиве, локалне и регионалне 

контрактивне зоне. Највише туристичко-угоститељских објеката има на Палићком, 

Власинском, Борском, Радоињском и Зворничком језеру. Развојем туризма на језерима 

Србије може се више него до сада утицати на развој туризма у континенталном делу 

Србије у целини. 
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