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Увод 

 

Природна баштина Србије је изузетно богата и разноврсна. У југозападном делу Србије 

налазе се изузетне природне и и предеоне целине јединствене у овом делу Европе, међу којима 

свакако доминира Специјални Резерват Природе ,, Увац “ . 

Специјални Резерват Природе ,,Увац“ (у даљем тексту СРП ,,Увац“) представља спој 

изузетних природних целина као што су меандри Увца, језера на Увцу, пећински системи и бројни 

видиковци са антропогеним вредностима као што су археолошка налазишта и бројне цркве и 

манастири из средњег века на овим просторима. 

Такође, СРП ,,Увац“ представља и станише многобројних биљних и животњских врста 

међу којима се налазе заштићене врсте и врсте са списка за Црвену књигу Србије. Представљена је 

са 730 врста биљака, са великим процентом ендемских, лековитих и јестивих врста. Од 

регистрованих таксона, три врсте су од међународног значаја, три на Црвеној листи флоре, 25 је 

под контролом сакупљања, коришћења и промета. Значајна разноврсност фауне сисара 

представљена је са 25 врста, од којих је 14 врста утврђено за природне реткости у Републици 

Србији (шарени твор, обични пух, слепо куче, видра, ласица, рис, велики, мали и јужни 

потковичар, и др. Свакако, најзначајнији је белоглави суп, симбол СРП ,, Увац“. 

Ово заштићено добро је једно од најперспективнијих подручја за развој одрживог туризма 

и  екотуризма као његове подкомпоненте у Србији. 

Предмет овог рада јесу туристички потенцијали на подручју СРП ,,Увац“. Сагледавају се 

и природне и антропогене карактеристике Специјалног Резервата Природе. Тежи се приказивању 

тренутног стања, оцене угрожености заштићеног подручја и режима заштите. Биће речи о 

природним потенцијалима као основи одрживог туризма на простору СРП ,,Увац“. 

Циљ овог рада јесте да се прикажу тренутни и будући туристички потенцијали, као и 

потенцијали за развој екотуризма на овом подручју. У првом делу рада је представљен појам 

одрживог развоја и одрживог туризма,затим појам екотуризма као његове подкомпоненете, његова 

дефиниција, развој  и степен заступљености на подручју Републике Србије а посебно на простору 

СРП ,,Увац“. Затим су приказани географски положај, физичко-географске карактеристике и 

антопогене карактеристике Специјалног Резервата Природе ,,Увац“. У другом делу рада је обрађен 

Белоглави суп као један од симбола СРП ,,Увац“.  
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У трећем делу рада упознајемо се са врстама туризма, његовим поделама, а урађена је и 

SWOT анализа за Специјални Резерват Природе ,,Увац“. 

Методе рада представљају преглед и изучавање литературе на ову тему. Изучавање је 

представљало комбинацију квантитативних метода (статистика и интернет анализе) и 

квалитативних метода (писани документи, анализа, синтеза, дедукције из датих мишљења 

различитих аутора). Коришћена је и стручна литература из области туризма на основу које су 

дефинисани најзначајнији појмови. 

 

1. Концепција одрживог развоја и одрживи туризам 

 

 

               Питање одрживости постаје једно од оних фундаменталних не само практичних него 

и филозофских питања од којих се мора полазити у свакој конкретној човековој делатности1.  

 

                Експанзиван и неконтролисан развој туризма током протеклих неколико деценија, 

праћен многим нежељеним еколошким, социјалним и културним последицама намеће потребу 

да се ова делатност подведе под концепцију одрживог развоја.  

 

                Савремени свет је већ увелико суочен са заједничком одговорношћу и нужношћу да 

свој развој усклади с потребама људи и природе и са свешћу да се Земља мора сачувати како 

за садашњу генерацију тако и за будуће генерације људи. Обавеза данашње генерације да 

остави потомству бар онолико шанси за развој колико их она има проистиче из 

фундаменталног принципа моралне правде, а то је да сви људи имају подједнака права на 

најшире основне слободе које не угрожавају слободу других. Садашња генерација има право 

на ресурсе и здраву животну средину, али не сме угрозити исто такво право наредним 

генерацијама2.  

 

 

                                                      
1 Марковић С., Пејановић Љ.(2012): Заштита животне средине у политици одрживог развоја. Факултет за 

правне и пословне студије.Нови Сад. 
2 Национална стратегија одрживог развоја.Службени гласник РС, бр.57/08 
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1.1. Појам одрживог развоја 

 

„Одрживи развој је процес који дозвољава да се развој остварује без деградирања или 

исцрпљивања оних ресурса на којима се заснива“. То је могуће постићи на два начина: 

управљањем ресурсима тако да се они могу самообновити у мери у којој се користе, или већом 

заступљеношћу и употребом оних ресурса код којих је период регенерације кратак. Овако 

дефинисана концепција одрживог развоја базира се на 3 основна принципа : 

1. Принцип еколошке одрживости, који обезбеђује да развој буде компатибилан са 

одржавањем виталних еколошких процеса, биолошке разноврсности и биолошких ресурса; 

2. Принцип социјалне и културне одрживости, који обезбеђује да развој буде компатибилан 

са културом и традиционалним вредностима људских заједница и доприноси јачању 

њиховог идентитета; 

3. Принцип економске одрживости, који обезбеђује да развој буде економски ефикасан и да 

се ресурсима управља на начин да њих могу успешно да користе будуће генерације.3 

 

                Концепција одрживог развоја је стекла своју потпуну афирмацију на Конференцији УН о 

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

животне средине мора да представља интегралан део свеукупног људског развоја. Према овој 

опште прихваћеној концепцији, свака делатност, па и туризам мора приликом планирања и 

доношења одлука, максимално да уважава захтеве животне средине, како би њен развој био трајан, 

јер у супротном може доћи до самоуништења. 4 

 

               У јуну 1992. године у Рио де Женеиру је одржана ΙΙ конференција Уједињених Нација о 

животној средини и развоју, на којој је конференција одрживог развоја елаборирана на много 

широј основи него раније и инициране су конкретне активности у циљу решавања 

фундаменталних развојних и питања заштите животне средине на глобалном нивоу. 

 

             На Конференцији у Бразилу је закључено да питања животне средине треба решавати 

истовремено са решавањем сиромаштва, незапослености, социјалних теорија и дугова; отварањем 

међународног тржишта, трансфером технологија, утврђивањем одговорности за стање животне 

                                                      
3 Јовичић Д. (2000): „Туризам и животна средина-концепција одрживог туризма“, Задужбина Андрејевић, 

Београд; 
4 Јовичић Д. (2000): „Туризам и животна средина-концепција одрживог туризма“, Задужбина Андрејевић, 

Београд; 
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средине, уз обавезу развијених земаља да обезбеде финансијску помоћ неразвијеним земљама за 

потребе заштите животне средине5. 

У оквиру ове конференције усвојени су следећи документи : 

• Рио декларација о животној средини и развоју, 

• Агенда 21, 

• Конвенција о промени климе, 

• Конвенција о биолошкој разноврсности, 

• Принципи о управљању, заштити и одрживом развоју свих врста шума;  

 

Рио декларација о животној средини и развоју садржи 27 принципа за постизање одрживог 

развоја, међу којима се истичу: 

• Људска бића имају централно место у бризи  за одрживи развој; 

• Право на развој имају и садашње и будуће генерације ; 

• Да би се омогућило остваривање одрживог развоја, заштита животне 

средине треба да буде део развојног процеса, и др. 

Највећи домет конференције одржане у Бразилу представља Агенда 21 -  Програм активности за 

21. век , документ који садржи план конкретних циљева и задатака релевантних за остварење 

одрживог развоја. 

 

1.2. Појам одрживог туризма 

 

Развој туризма током последњих неколико деценија био је економски оријентисан, 

доносећи добре краткорочне економске резултате и задовољавајући многе туристичке потребе, али 

је с друге стране био праћен многим нежељеним еколошким, социјалним и културним 

последицама. Како су квалитет животне средине, социјални и културни интегритет рецептивних 

области основа и предуслов за обављање туристичке делатности, јасно је да се јавила потреба да 

се и туризам подведе под концепцију одрживог развоја. Дефиниција одрживог развоја још увек 

није прецизно утврђена. WTO и програм УН-а за животну средину под одрживим туризмом 

подразумевају такав развој ове делатности којим се уважавају и задовољавају потребе туриста, као 

                                                      
5 Јовичић Д. (2000): „Туризам и животна средина-концепција одрживог туризма“, Задужбина Андрејевић, 

Београд; 
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носиоца туристичке тражње, и туристичких области,  као носилаца туристичке понуде, а да се том 

приликом не нарушава могућност да се ови циљеви остварују на истом или вишем нивоу и у 

будућем периоду. Добрица Јовичић, на основу постојећих дефиниција, појам одрживог туризма 

дефинише на следећи начин : ,, Одрживи туризам подразумева интегралан и комплексан развој 

туризма, чиме се обезбеђује истовремено остваривање хетерогених циљева, од којих ни један не 

сме да постане доминантан у односу на остале, а то су: 

• остварење економског профита, 

• очување социјалног интегритета локалних заједница, 

• афирмација културног идентитета рецептивних области, 

• заштита животне средине, 

• оптимално задовољење туристичких потреба“ 

За потребе праћења и утврђивања степена одрживости туристичког развоја, тим стручних 

консултаната је Комисији Европске Уније предложио листу компаративних индикатора путем 

којих би се вредновало актуелно стање развоја туризма у одређеној просторној целини. 

Компаративним индикаторима интегрисани су основни чиниоци концепта одрживог туризма – 

економски, еколошки, културни, социјални и задовољство туриста. Примена ових индикатора 

заснива се на систему кодирања којим се за сваки индикатор утврђују граничне вредности, на 

основу којих је стање развијености туризма могуће оценити као критично, подношљиво и 

одрживо. Системом кодирања уводе се три зоне: 

1) црвена зона- указује да је стање критично и да је неопходно предузети адекватне мере 

којима ће даљи развој туризма бити модификован, чвршће контролисан, а по потреби и 

заустављен; 

2) жута зона- указује да је стање подношљиво, с тим да би прогресивни развој туризма могао 

довести до озбиљних проблема, због чега се препоручује предузимање превентивних мера; 

3) зелена зона- стање развијености туризма се може оценити одрживим; 

 

Треба напоменути да предложени компаративни индикатори одрживог туризма нису 

коначни, већ пролазе кроз фазу практичног тестирања. До сада је забележено неколико 

недостатака: за прикупљање података потребно је доста времена, за поједине индикаторе нису 
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утврђене прецизне граничне вредности итд. О добијеним резултатима врше се стручне расправе у 

циљу дефинисања што прецизнијих индикатора.6 

 

1.3. Екотуризам као подкомпонента одрживог туризма 

 

Екотуризам представља туристички промет у заштићеним природним добрима или 

пределу са очуваним природним карактеристикама и богатим биодиверзитетом, у којем је 

интензитет изграђеног и урбанизованог на изузетно ниском нивоу и у којима туризам не иде на 

штету изворних природних карактеристика. 

Према Међународном друштву за екотуризам (TIES)7, екотуризам је дефинисан као „ 

одговорно путовање у област природе, којим се чува животна средина и одржава благостање 

локалног становништва“.8 

Велики број савремених туриста трага за искуствима који им пружају осећај блискости са 

природним вредностима и локалном заједницом. Свака туристичка дестинација која има намеру да 

привуче овакве посетиоце мора заштитити своје ресурсе уз наглашавање осећаја интеграције са 

локалном заједницом. Концепт екотуристичке дестинације је релативно нов и не постоје прецизна 

упутства, мада се сам концепт екотуризма појавио још 60-тих година 20. века, а термин 

екотуризам крајем 70-тих.9 

 Дестинација екотуризма се према дефиницији екотуризма, као и према његовим основним 

принципима састоји од више садржаја.10        

Дестинација екотуризма представља заштићено природно добро (углавном национални 

паркови) или предео са очуваним природним карактеристикама и богатим биодиверзитетом у 

                                                      
6 Јовичић Д. (2000): „Туризам и животна средина-концепција одрживог туризма“, Задужбина Андрејевић, 

Београд; 
7 The International Ecotourism Society – TIES, McLaren D. (2003): Rethinking Tourism and Ecotravel. Bloomfield: 

Kumarian Press. 
8 Драговић Р., Филиповић И., Николић Ј.,(2009.):“Искористивост природно-географских услова Златибора и 

Златара за развој екотуризма и здравственог туризма“; Гласник Српског географског друштва, Београд. 
9 Fennell D. (1999): Ecotourism, an Introduction. London: Routledge. 
10 Стојановић В. (2006): Одрживи развој туризма и животне средине. Нови Сад: Природно- математички 

факултет. 
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којем је интензитет изграђеног и урбанизованог на изузетно ниском нивоу и у којима туризам не 

иде на штету изворних природних карактеристика.11 

У том смислу подручје СРП ,,Увац“ има карактеристике екотуристичке дестинације. 

Наиме ово подручје са очуваним природним карактеристикама и биодиверзитетом представља 

заштићени део природе - Специјални Резерват Природе. На територији СРП ,,Увац“ нема великих 

урбаних центара и значајније путне инфраструктуре. Највећи број насеља чине мала планинска 

села, и представља праву екотуристичку дестинацију. 

Други садржај екотуристичких дестинација чине области и објекти за рекреацију који су у 

складу са природним капацитетима. Подручје СРП ,, Увац“ има неколико рекреативних целина. 

Најзначајније излетиште представљају језера у СРП ,,Увац“ као што су Радиоњско и Златарско. 

Затим су интересантна археолошка налазишта и сакрални објекти, а можда највећи куриозитет 

представљају белоглави супови који се могу посматрати са околних видиковаца. Наведена 

излетишта намењена су локалном становништву и туристима, те могу бити део понуде различитих 

врста туризма, између осталих и део програма екотуризма. Ипак, екотуристи траже места са „мање 

гужве“ и непосреднији контакт са природним вредностима. За тако нешто, могу користити 

планинске стазе. 

Трећи садржај екотуристичке дестинације чине предузећа која пружају туристичке услуге 

и која морају бити у власништву локалне заједнице, а њихова архитектура и амбијент морају 

наглашавати локално наслеђе и културу. У СРП ,,Увац“  постоји неколико предузећа за пружање 

услуга смештаја, која нису у локалном власништву. Ради се о малим објектима који су у 

архитектонском смислу делимично у складу са локалном градитељском традицијом. Ипак, ови 

објекти су далеко од критеријума који важе за идеалан тип смештаја у оквирима екотуризма – 

екоконачишта, како у архитектонском смислу, тако и у погледу организације пословања које мора 

бити усклађено са еколошким принципима. Будући смештајни објекти који се буду градили на 

подручју СРП ,,Увац“, без обзира да ли су намењени екотуристима или масовним туристима 

морају представљати „здраве зграде“. „Здраве зграде“ су објекти грађени од природних материјала 

у чијој се градњи користе локални материјали и технологија, где се води рачуна о ограничености 

физичког простора и настоји да нове технологије и производи мање загађују.12 

                                                      
11 Стојановић В. (2006): Одрживи развој туризма и животне средине. Нови Сад: Природно- математички 

факултет. 
12 Благојевић С. (2002): Еколошки трендови у савременом туризму. Туризам, 6, 39-40. 
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Следећи значајан садржај екотуристичке дестинације чине локални становници који су 

свесни свог културног идентитета и спремни да учествују у промоцији локалног наслеђа кроз 

осмишљавање туристичких манифестација, као и на друге оригиналне начине. Битан садржај 

екотуристичке дестинације чини пријатељски однос екотуриста и локалног становништва. Опште 

је позната гостопримљивост сеоског становништва, која је посебно изражена у планинским 

крајевима. Овај садржај би могао представљати значајан чинилац будућег екотуристичког развоја. 

Посебно треба истаћи да екотуризам мора да претрпи одређена прилагођавања. Наиме, 

„тврди“ приступ екотуризму на овом подручју је тешко применљив, не само због другачијих 

туристичких визија овог подручја, већ и због близине урбанизованих центара. Екотуристичке 

активности не би требало искључиво посматрати као „нешто сасвим различито“ од масовног 

туризма. У том смислу, развој екотуризма треба посматрати као средство диверсификације 

укупног туристичког производа и проширења туристичке понуде. У ситуацији немогућности 

остварења идеалног „екотуристичког сценарија“ екотуризам се мора прилагодити стању на терену.   

Ово је од посебног значаја јер екотуристичка пракса може позитивно утицати и на остале 

приступе развоју туризма на овом подручју. 

Екотуриста, заљубљеник у природу, посетиће дестинацију због једног или више 

интересовања за еволуцију природе. То путовање комбинује образовање, рекреацију и авантуру. 

Неки аутори истичу да је туризам базиран на природним ресурсима као што су релативно очувана 

заштићена природна добра, природна станишта, резервати и друга подручја са заштићеним 

биљним и животињским светом и стаништима, а СРП ,,Увац“  је свакако један од њих. 

 

1.4. Развој екотуризма у Србији  

 

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

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

обновљени не морају нужно бити и они које локална култура високо вреднује. Обнављање старих 

фестивала и споменика културе, у неким случајевима, одиграли су се тако да представљају 

дугорочне претње опстанку неких култура у њиховом изворном облику. Осим повољности које 

наша земља пружа, постоје и многа ограничења. Најчешће долази до лошег разумевања принципа 

екотуризма, одсуство инфраструктуре (како комуналне, тако и саобраћајне), низак ниво еколошке 

свести становника, одсуство јасних стандарда и сл. 
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Основу за развој екотуризма Србије представљају заштићена подручја природе - пет 

националних паркова, пет Рамсар локалитета, један резерват биосфере, 120 резервата природе, 20 

паркова природе, око 470 споменика природе, као и 215 биљних и 427 животињских врста које су 

означене као природне реткости. 

За сада, екотуризам у већем обиму, заступљен је на салашима, планинским селима и 

етноселима у Србији. 

Како је екотуризам регулисано путовање природом, уз допринос очувању екосистема и 

поштовање инструмената локалне заједнице могуће је издвојити више модела екотуризма у нашим 

крајевима. Различите регије поседују потенцијале за развој најразличитијих видова екотуризма. 

Врсте екотуризма које се у литератури издвајају су: 

• Екотуризам у заштићеним природним добрима  

• Екотуризам зелених планина  

• Туризам „белих“ вода  

• Авантуристички туризам 

• Излетнички туризам 

• Локални фестивал  

• Еко - етно центри  

• Еко - едукациони центар 

• Зелени хотели 13 

 

 

 

 

 

 

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

студија, Ужице. 
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2. Географски положај и територијални обухват 

 

Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Увац” (у даљем 

тексту: Просторни план), обухвата подручје које се налази у крајњем југозападном делу Републике 

Србије и једним делом се граничи са Црном Гором. У регионално- географском погледу планско 

подручје припада Старом Влаху. У физичком смислу, подручје се простире правцем северозапад-

југоисток, у висинским зонама од 730 m 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.14 

Заштитном зоном Специјалног резервата природе „Увац” обухваћен је слив реке Увац око 

заштићеног подручја СРП ,,Увац“  узводно од профила бране водоакумулације Радоиња и слив 

реке Бороштице на Пештерском пољу, чије су воде хидротехничким интервенцијама преведене у 

слив Увца, с којим чини водопривредну просторно-функцијску целину. По основу методолошког 

захтева да се Просторним планом обухвате целе катастарске општине, обухваћене су и оне 

катастарске општине чији је један део у обухвату Увца, док мањим делом припадају чеоним 

деловима сливова других водотока (Великог Рзава, Моравице, Ибра и Милешевке). 

Територијани обухват подручја Просторног плана одређен је површинама 94 КО15 на 

деловима територија општина/ града, и то: 

• Ивањица, 6 КО – Васиљевићи, Ерчеге, Кушићи, Медовине, Равна Гора и 

Смиљевац; 

• Нова Варош, 26 КО – Акмачићи, Амзићи, Божетићи, Брдо, Буковик, Бурађа, 

Вилови, Вранеша, Горње Трудово, Дебеља, Дрмановићи, Јасеново, Комарани, 

Кућани, Љепојевићи, Мишевићи, Негбина, Нова Варош, Ојковица, Радијевићи, 

Радоиња, Сеништа, Тиква, Тисовица, Трудово и Штитково; 

• Нови Пазар, 1 КО – Беле Воде; 

• Пријепоље, 5 КО – Аљиновићи, Горње Горачиће, Караула, Копривна и 

Мушковина; 

• Сјеница, 49 КО – Багачиће, Бачија, Божов Поток, Бољаре, Брњица, Буђево, Вапа, 

Врсјенице, Горње Лопиже, Гошево, Долиће, Доње Горачиће, Доње Лопиже, 

                                                      
14 Дунчић Д., Добричић М.(2014): Просторни план подручја посебне намене Специјалног Резервата Природе 

,,Увац“, Београд 
15 КО- катастарске општине 
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Драгојловиће, Дражевиће, Дружиниће, Дубница, Дуга Пољана, Дујке, Дунишиће, 

Жабрен, Житниће, Зајечиће, Камешница, Кијевце, Кладница, Крстац, Крће, 

Машовиће, Понорац, Праља, Раждагиња, Расно, Рашковиће, Сјеница, Ступ, 

Сугубине, Тријебине, Тузиње, Увац, Угао, Урсуле, Фијуљ, Царичина, Цетановиће, 

Чедово, Шаре, Штаваљ и Шушуре; и 

• Тутин, 7 КО – Бороштица, Браћак, Девреч, Ђерекаре, Лескова, Набоје и Суви До. 

Укупна површина подручја Просторног плана износи око 1748 km2 .16 

 

Слика бр.1 – Меандри Увца 

 

 Извор : http://pedja.supurovic.net/uvacko-jezero-vidikovac-molitva-meandri-uvca 

 

 

 

 

 

 

                                                      
16 Дунчић Д., Добричић М.(2014): Просторни план подручја посебне намене Специјалног Резервата Природе 

,,Увац“, Београд 

http://pedja.supurovic.net/uvacko-jezero-vidikovac-molitva-meandri-uvca


Туристички потенцијалu специјалног резервата природе Увац 

 

 

16 

 

3. Физичко – географске карактеристике СРП ,, Увац“ као 

туристички потенцијал 

 

Ретке су државе у Европи које имају тако разноврстан рељеф као Србија. Поред основних 

тектонских облика и сложене геолошке грађе, геоморфолошка еволуција рељефа вршена је под 

утицајем најразноврснијих агенаса што је резултирало уникатним мозаиком елемената рељефа. 

Сложене компоненте географског положаја, као и изузетне сложености рељефа, присуство великог 

броја пејсажно атрактивних планина, бројних речних долина, често и кањонског карактера, са 

клисурама и котлинама између њих, пространих равница на знатној надморској висини, уз бројне 

морфолошке и морфометријске варијације честих промена нагиба падина, експозиција и 

рашчлањености рељефа, довели су до изузетно сложене композиције природних услова и великог 

броја различитих типова станишта и предела који су раскошна подлога и оквир за живи свет.17 

Слив Увца припада Старовлашко-рашкој висији у југозападној Србији, као део Динарске 

Србије. Шире посматрано, северни је део црногорских брда и површи, а наставља се и преко Лима, 

све до Сарајевске котлине. Због планинског карактера и пространих висија динарских површи и 

планинских венаца, ово подручје се често назива ,,кров Србије“. Због дугих зима, високих снегова 

и изразито ниских температура овај крај је познат и као српски Сибир, а називају га и српски 

Тибет, не само због ниских температура и дугих снеговитих зима, већ и због великог броја 

културно-историјских споменика којима је окружен18. 

3.1. Геоморфолошке карактеристике као туристички потенцијал 

 

Старовлашко-рашка висија рашчлањена је клисурама и кањонским долинама снажних 

планинских река на мање висоравни са којих се дижу изоловане планине. Читав слив Увца 

ограничен је маркантним планинама и то: на југозападу је омеђен шумовитим Златаром (Голо 

брдо, 1627 m), голим и скрашћеним Јадовником (Катунић, 1734 m), на који се надовезује 

ултрамафитски Озрен (Орловача, 1693 m) и кречњачка Гиљева планина (Јеленак, 1617 m), које на 

југоистоку прелазе у ниже и блаже Хомар (1461 m) и Сухару (1326 m), док североисточну међу 

                                                      
17 Дунчић Д., Добричић М.(2014): Просторни план подручја посебне намене Специјалног Резервата Природе 

,,Увац“, Београд 
18 Боснић Д. (2010): Лет изнад кривудавог Увца. У књ. „Чудесна Србија”, Младинска књига, Београд 
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чине гломазна Голија (Јанков камен 1833 m), Јавор (Велики Боровац, 1468 m), Мучањ (1534 m) и 

Златибор (Торник, 1496 m).19 

У сложеној геолошкој грађи кањона Увца доминирају кречњаци средњег тријаса у којима 

је усечена величанствена кањонска долина са бројним меандрима. Доминирају масивни и 

банковити кречњаци сиве и беле боје, прошарани жилама калцита. Велико распрострањење имају 

и јурске вулканогено-седиментне творевине представљене дијабаз- рожначком формацијом са 

пешчарима, туфитима, глинцима, алевролитима, јасписом, рожнацима и силификованим 

кречњацима, док се у мањој мери јављају и магматске стене са серпентинима, дацитима, 

андезитима, леуцитским базалтима, амфиболитским гранитима, дијабазима и спилитима у облику 

олистолита, док габрови формирају интрузивна тела и блокове. У самом кањону Увца, јасно је 

видљива разлика између делова долине усечене у чисте кречњаке који имају све одлике кањона са 

стрмим, готово вертикалним странама, и делова долине који нису у кречњацима, већ од 

силикатних стена подложних ерозији и спирању, што је резултирало блажим нагибима долинских 

страна, тако да читава долина Увца има композитни карактер. Иако је читав простор у основи 

тектонски предиспониран, у рељефу преовлађују ерозивни облици представљени пространим 

површима и кањонским долинама планинских река. Хронолошки посматрано најстарији делови су 

планине по ободу и стара тектонска удолина од пре горње креде, са обележјима пространог 

епирогеног свода, на месту данашњег Пештерског поља и Сјеничке котлине. Од горње креде до 

пиринејске тектонске фазе формиране су две старе флувиоденудационе површи које су радијалном 

тектоником разломљене и када долази до диференцијације дна котлине и њеног планинског обода 

у већ формираном динарском правцу пружања. На тај начин је дезорганизована првобитна речна 

мрежа, а делови речних токова по дну првобитне депресије доспевају испод својих завршних 

уздужних профила што доводи до образовања језера која у почетку имају локално обележје. По 

ободу тих језерских басена расте бујна вегетација која је дала материјал за стварање угља (басени 

Штавља и Царичина), а детерминација сисарске фауне потврдила је старост угља из средњег 

миоцена. Нестабилна тектоника мењала је топографију, тако да су многа локална језера 

запуњавана еродованим материјалом, друга су спајана у већа језера. Предиспонирана благим 

формама рељефа дна првобитне депресије, локална језера срастају и претварају се у јединствено 

језеро које је испуњавало не само Сјеничку котлину, већ и шири простор преко Златибора до 

                                                      
19 Дунчић Д., Добричић М.(2014): Просторни план подручја посебне намене Специјалног Резервата Природе 

,,Увац“, Београд 
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Креманске котлине и слива Ђетиње. Присуство туфа у језерским седиментима указује да је било 

више фаза вулканске активности за време језерске периоде.20  

Према данашњим облицима рељефа може се реконструисати да је акумулација допирала 

до 1280 m н.в. Накнадним тектонским покретима долази до отицања воде и ишчезавања језера, а 

његово дно се издиже и формира данашње развође између Увца, Људске реке и Рзава и тиме је 

обликован правац речних токова и њихових долина. Тим покретима је много више издизан 

периферни део слива Увца чиме су створени услови за интензивно дејство флувио- денудационих 

процеса и усецања речних токова. Дејством речних токова формиране су две основне флувио-

денудационе површи: виша, горњо-миоцене старости, на 1220-1260 m (сачувана у фрагментима и 

делимично поремећена) и млађа, јединствена, доњо-плиоцена, на 1160-1060 m21.  

На планинама по ободу слива Увца јављају се и више површи (серија рашких површи Ј. 

Цвијића), међу којима се посебно истичу висока површ на 1720-1750 m на Голији и Јадовнику и 

нижа површ на 1300-1350 m, уочена на Гиљеви и у изворишту Брњичке реке.22 

 

3.1.1. Пећине као туристички потенцијал СРП ,,Увац“ 

 

Поред површински крашких облика у сливу Увца посебну геоморфолошку специфичност 

представљају пећине. То су подземни крашки облици испреплетаних хоризонталних и 

вертикалних ходника.  

Најчешће су пећине док су јаме врло ретке. Овде се налази највећи пећински систем у 

Србији, Ушачки пећински систем, а већина пећина је хидролошки активна. Највеће пећине, 

Ушачка, Тубића и Баждарска имају функцију понора, док Ушачка и Тубића имају истовремено и 

функцију извора. Ове пећине су још увек недовољно истражене па према томе нису ни довољно 

туристима познате као својеврсна атракција овог краја. 

 

 

                                                      
20 Дунчић Д., Добричић М.(2014): Просторни план подручја посебне намене Специјалног Резервата Природе 

,,Увац“, Београд 
21 Зеремски М. (1967): Тубића и Ушачка пећина-прилог морфологији краса Старе Рашке. Зборник радова 

Географског института „Јован Цвијић” САНУ, 21, Београд 
22 Цвијић Ј. (1924): Геоморфологија, I. Београд 
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Ушачки пећински систем 

Има укупну дужину од 6 185 m, и представља највећи пећински систем у Србији и 

представља карактеристичан пример тунелског типа пећина настале ерозијом транзитних вода у 

изолованом красу. Састоји се од више спелеолошких објеката међусобно повезаних каналима.  

Ушачка пећина је дугачка 2 520 m, и има два улаза, а Ледена пећина са дужином од 2 093 m, 

простире се паралелно са Ушачком пећином на хоризонталном растојању од 100 m. Бездана је 

најмањи али најрашчлањенији део система, са улазом на крају слепе долине Милетин до.  

Пећине су богате разноврсним и атрактивним пећинским накитом (масивни сталактити, 

стубови, саливи и бигрене терасе и кадице), а поседују и врхунске амбијенталне и естетске 

вредности.23 

Тубића пећина се налази у селу Тубићи, 5 km северозападно од Сјенице, има два улаза и 

повремено је хидролошки активна. Понорски улаз се налази на крају слепе долине Маљевинског 

потока у Тубићима, а изворски се налази у левој долинској страни Увца. Укупна дужина канала 

износи 1 929 m, док је сам главни канал дугачак 798 m.24 

 Слика бр.2 - Ушачка пећина 

 

Извор : http://www.vijestio.com/ 

 

                                                      
23Љешевић М. (1982): Ушачки пећински систем са красом ближе околине. Посебна издања Српског 

географског друштва, 53, Београд 
24 Зеремски М. (1967): Тубића и Ушачка пећина-прилог морфологији краса Старе Рашке. Зборник радова 

Географског института „Јован Цвијић” САНУ, 21, Београд 

http://www.vijestio.com/
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Баждарска пећина се налази у селу Урсуле, 10 km северозападно од Сјенице, на десној 

обали Увца, у зони ушћа Кладнице у Увац. Улаз јој је на 1 075 m н.в. То је релативно једноставан, 

вијугав канал у функцији понора, са повременим током по дну испуњеним шљунком и песком, 

укупне дужине 617 m.25 

Пећина Буковик се налази у атару села Буковик, засеок Чекаревина, на десној долинској 

страни реке Вршевине. Укупна дужина канала је 1 402 m. На крају хоризонталног улазног канала 

је јама дубока 14 m, која везује канале различите висине са најнижим, хидролошки активним 

каналом.26 

Ђаловића пећина (Пећина над Вражјим фировима) највећи је и најдужи спелеолошки 

објекат Пештерске висоравни. Улаз је у Црној Гори, из долине Бистрице, од манастира Подврх, 24 

km од Бијелог Поља. Истраживања су вршена од 1988. године и до сада је премерено 17.500 m 

канала, а по неким проценама спелеолога, очекује се откривање још 200 km канала .Улазни канал 

са језерима има 15 сталних језера и већи број периодичних.  

Највеће језеро у пећини дуго је 220 m, највиши сталагмит је „Монолит” висок 18 m, а 

највећа дворана „Велики Брат” дугачка је 100 m и широка 40 m, а главни канал је на појединим 

местима висок и 60 m. Прогнозира се да би један део подземних канала могао да буде и испод 

српског дела Пештера, на територији општине Сјеница, што отвара путеве за прекограничну 

сарадњу и формирање подземних заштићених природних добара, као и за отварање једног дела 

објекта за туристичке посете.27 

 

 

 

 

 

 

                                                      
25 Љешевић М. (1982): Ушачки пећински систем са красом ближе околине. Посебна издања Српског 

географског друштва, 53, Београд 
26 Зеремски М. (1967): Тубића и Ушачка пећина-прилог морфологији краса Старе Рашке. Зборник радова 

Географског института „Јован Цвијић” САНУ, 21, Београд 
27 Кличковић М. (2005): Објекти геонаслеђа заштићеног добра „Клисура реке Увац” и њихово уређење. 

Други научни скуп о геонаслеђу Србије, Завод за заштиту природе Србије, Београд 
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3.2. Климатске карактеристике као туристички потенцијал СРП ,,Увац“ 

 

У Србији влада умерено-континентална клима са мање или више израженим локалним 

обележјима, а значајно утичу блиски географски предели као што су Алпи, Средпземно море и 

Ђеновски залив, Панонска низија и долина Мораве, Карпати и Родопске планине. Највећи део 

територије Србије припада клими умереног појаса, док се југозападни део налази на граници 

средоземне суптропске и континенталне климе. 

Просечна годишња температура ваздуха за подручја до 300 метара надморске висине 

износи 110 C, у планинским пределима преко 1 000 метара су око 60 C, а на висина преко 1 500 m 

преко 30 C. Јесен је топлија од пролећа. Најхладнији месец је јануар са средњом месечном 

температуром  у интервалу од -60C за планинске пределе до 00C за равничарске пределе. 

Најтоплији месец је јул са средњим месечним интервалима од 11 до 22 степена. Највиша 

апсолутна температура од 44,90 C измерена је 2007.год. у Смедеревској Паланци, а најнижа 

температура од    -39,50 C измерена је 1985.године на Пештерској висоравни. Већи део Србије има 

континентални режим падавина, са већим количинама у топлијој половини године, изузев 

југозапаних крајева где се већа количина падавина излучи у јесен. Годишње суме падавина у 

просеку расту са надморском висином. У нижим пределима годишња висина падавина се креће у 

интервалу од 540 до 820 mm. Подручја са надморском висином преко 1 000 m просечно имају 700 

до 1 000 mm падавина, а неки планински врхови на југозападу Србије обилније падавине до 1 500 

mm.Најкишовитији је јуни где се у просеку измери од 11 до 13 % од укупне количине падавина. 

Најмање падавина имају месеци фебруар и  октобар. Појава снежног покривача карактеристична је 

за хладнији део године од новембра до марта, а највећи број дана са снежним покривачем је у 

јануару.  

Сунце над србијом сија од 1 500 до 2 000 сати годишње а најпознатији ветар је кошава. 

Дува са југоистока , најчешће у јесен и зими и доноси ведро и суво време. Средњи атмосферски 

притисак је 1 001 mb, а средња влажност ваздиха је 69,5 %. 

С обзиром да нисам пронашла податке за климу за СРП ,,Увац“, обрадићу климу општина 

на којима се исти налази, тј. климу Нове Вариши, Сјенице и Кокиног Брода.   

На заравњеним деловима Старог Влаха у југозападној Србији и на највишим планинама,  

клима има планинске карактеристике с кратким свежим летима и оштрим дугим зимама.  
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Познато је да Сјеница на надморској висини од 1 038 метара има просечну температуру 

ваздуха 6,70 C, а средња јануарска је -3,60C, док је средња јулска 16,50C.28  

 

Табела 1. Средње месечне и годишње температуре ваздуха Доњег Полимља у 0C 

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

Пријепоље 

(1951-1970) 

-2,8 -0,5 5,2 9,3 14,2 17,2 19,1 18,8 14,6 10,5 5,4 1,1 9,3 

Кокин Брод 

(1951-1972) 

-2,5 -1,2 2,4 7,7 12,4 15,7 17,4 17,6 13,9 9 4,7 0 8 

Сјеница 

(1946-1998) 

-4,5 -3 1,2 6,1 10,9 14 15,7 15,5 11,9 7,2 2,5 -2,3 6,3 

Златибор 

(1950-2000) 

-2,8 -1,5 1,9 6,6 11,5 14,9 16,7 16,9 13,3 8,4 3,3 -1 7,3 

Извор: СХМЗ и РХМЗ 

Средње месечне и годишње температуре ваздуха у Кокином Броду ниже су него у долини 

Лима због лакшег продора ваздуха са Пештерске висоравни долином Вапе и горњег тока Увца. У 

поређењу са температурама Пријепоља запажа се да је у долини средња годишња температура 

ваздуха нижа за 1,30C, иако су ова места на кратком растојању.  

Док је у Пријепољу најтоплији месец јули са температуром од 19,10 C, исти месец у 

Кокином Броду има вредност 17,40 C, док је најтоплији август са 17,60 C. И у овом месецу 

температура је виша у Пријепољу и износи 18,80 C. Распоред летњих температура ваздуха у 

долини Увца ограничава одвијање купалишног туризма на око 1,5 месец.29 

                                                      
28 Републички хидрометеоролошки завод, (1981-2010) 
29 Републички хидрометеоролошки завод Србије 
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У погледу климе општину Нова Варош карактерише струјање ветра са приморја и 

планински карактер рељефа, тако да на подручју општине доминира умерено планинска клима са 

просечном годишњом температуром од 13,30C:  

• најхладнији месец – децембар – просечна температура 60C – 8,50C;  

•  најтоплији месеци – јул, август – просечна температура 23,80C – 24,30C;  

•  просечна годишња температура – 13,30C;  

• највлажнији месец – децембар – просечна влажност 83,5%;   

• најсушнији месец – јул – просечна влажност 71%;   

• просечне годишње падавине – 826,5 l/m2 ;  

• број дана преко 250C – 70;  

•  број дана са јако ниском температуром (испод нуле) – 52;   

• број дана под снегом – 70 (највише у јануару);   

• највише падавина – мај и новембар – просек 81,8 l/m2 ;  

• најмање падавина – март – просек 39,0 l/m2 ;   

• просечан број сунчаних сати – 5,4 h/дан (1951 h/год).  

 

Падавине 

Годишње количине падавина у Новој Вароши су 754 mm, док је примарни максимум 

падавина у мају и износи 98,3 mm а секундарни максимум у новембру 65,4 mm. Примарни 

минимун је у јануару (41,8 mm), док је секундарни минимум у августу и износи 54,0 mm.  

Табела 2. Средње месечне количине падавина у Сјеници 1980-2000.год. ( mm ) 

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

38,8 43,2 41 55,5 70,5 82,2 63,1 60,5 71,3 61,3 73,8 60,2 727,9 

Извор: Републички годишњаци, РХМЗ, Београд 

 

Ветрови 

Карактеристичан правац доминантних ветрова јесте југоисточни (174‰) и активан је 

током целе године. Велику честину имају југозападни (152‰) и североисточни ветар (148‰), док 

је ветар из јужног правца осетно најнеактивнији (44‰). Велику честину има и северни ветар 
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(142‰). Важно је истаћи да микроклиматски фактори, често и оштро модификују правце ветрова и 

њихову јачину.30 

На климу Сјеничког краја утичу географски положај, надморска висина, рељеф, геолошка 

грађа, педолошки покривач и биљни свет. 

Метеоролошка станица ,,Сјеница“ у којој се континуирано врши мерење стања основних 

климатских елемената (температура ваздуха, влажност ваздуха, облачност,падавине, честина и 

брзина ветрова) налази се на 43017’ с.г.ш. 200 00’ и.г.д. односно на 1 038 m надморске висине. 

Иако је Сјеничко-Пештерска висораван удаљена од Атланског океана ваздушном линијом  

више од 1.700 km влажне ваздушне масе доносе падавине овом крају. Укупна годишња количина 

падавина у Сјеници у периду 1980-2000.год износи 727,9 mm. Максимум падавина је у јуну 82,2 

mm и мају 70,5 mm, а минимум је у јануару 38,8 mm и фебруару 43,2 mm и јануару 41 mm. 

Највише падавина се излучи у првом летњем и последњем пролећном месецу, као последица 

велике честине проласка циклона. 

Релативно мале количине падавина у Сјеници објашњавају се котлинским положајем ове 

метеоролошке станице. У летњем периоду највише падавина има Сјеница, а у пролеће западни 

делови према Новој Вароши и Златару. Планине имају просечно изнад 800 mm падавина 

годишње.31 

3.3. Хидролошке карактеристике као туристички потенцијал СРП 

,,Увац“ 

 

3.3.1.Увац 

 

Река Увац извире на 1 460 m н.в. код Царичине, на северним падинама планине Озрен, 

просеца своју долину преко Пештерске висоравни, усеца у кречњацима величанствени кањон 

епигенетског карактера са укљештеним меандрима дубина до 300 m, да би се после 119 km тока 

улила у Лим на 440 m н.в. дајући му просечно 13.2 m3 /s воде. На 1 334 km2 слива прима бројне 

притоке, а у горњем делу слива најважнија је Вапа са Грабовицом, која дренира Пештерско поље и 

Сјеничку котлину и са 519 km2 свог слива доноси просечно 7.2 m3 /s.  

                                                      
30 Локални план управљања отпадом општине Нова Варош 2011-2020, Нова Варош, 2011.год 
31 Љешевић М., Шабић Д., Павловић М.(2004):Сјенички крај-антропогеографска проучавања, Београд 
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Најинтересантније притоке Увца су у његовом кањонском делу долине где прима 

Вељушницу, Кладницу, Вршевину, Тисовицу, Дубоки поток и Злошницу, које такође имају 

кањонски карактер у доњим токовима. Читав крај представља изванредно лепо развијену површ 

накнадно јако скрашћену, тако да мањи токови који долазе са вододржљиве подлоге, када пређу на 

кречњачку подлогу, убрзо пониру у својим слепим долинама и теку подземно кроз пећине и 

недокучиве канале. Читава Сјеничко-пештерска висораван, изграђена од кречњачких стена, 

представља веома богату сабирну област подземних крашких вода које из ње избијају кроз бројна 

крашка врела: Рашке, Вапе, Бистрице и Грабовице.32 

 

Слика бр. 3 - Меандри Увца 

 

Иѕвор : http://glaszapadnesrbije.rs 

 

Као изразито планинска река Увац има велики енергетски потенцијал, па су његове воде 

искоришћене за изградњу хидроелектрана „Потпећ” (51 МW), „Кокин Брод” (22 МW), „Бистрица” 

(102 МW) - она је у долини Лима, али користи воде Увца и „Сјеница” (36 МW), чиме су 

образована четири вештачка језера. Једно се налази на Лиму, Потпећ, дужине до 20 km, а три 

језера су у долини Увца: најниже је мало Радоињско (дужине 11 km, дубоко до 30 m, на 805 m 

н.в.), средње је Златарско (7.25 km2 , на 885 m н.в. дуго 27 km, дубоко до 70 m) и највише Сјеничко 

или Увачко (6 km2 , настало преграђивањем Увца у селу Акмачићи, на 985 m н.в, дуго 25 km, 

дубоко до 108 m)33 . 

                                                      
32 Дунчић Д., Добричић М.(2014): Просторни план подручја посебне намене Специјалног Резервата Природе 

,,Увац“, Београд 
33 Гавриловић Љ., Дукић Д. (2002): Реке Србије. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 

http://glaszapadnesrbije.rs/
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Изградњом брана и успостављањем вештачких акумулација природа Увачког простора 

није изгубила на квалитету и није деградирана, већ је тешко проходна долина Увца оплемењена 

новом воденом туристичком магистралом којом се посетиоци могу организовано провести, да им 

се омогући да виде несвакидашње лепоте кањона, језера, пећина и велике белоглаве супове у лету. 

 

3.3.2. Језера на Увцу 

 

Сјеничко (Увачко) језеро 

 

Увачко (Сјеничко) језеро је настало преграђивањем Увца у селу Акмачићи, браном дугом 

160 и високом 110 m. Језеро се налази се на надморској висини од 985 m и после Власинског, 

највише је у Србији. Језеро је дугачко око 25 km и запремине је 212 милиона m3 воде . Ово језеро 

је најмлађе по постанку, пошто је хидроелектрана у рад пуштена 1979. године.34 

Максимална дубина језера је 108 m. Температура језерске воде најнижа је у фебруару, док 

се највише температуре (15-160C) бележе у јулу и августу. Језеро је испунило дубоку клисуру коју 

је Увац усекао у кречњачки масив Сјеничке висоравни, па и кањонске делове ушћа Вељушнице и 

Кладнице. 

Вељушница и Кладница (Кладничка река) представљају граничне речице између подручја 

Сјенице и Нове Вароши. Кладница извире на висини од 1 289 m и укупне је дужине од око 15 km. 

Доњи део клисуре Сјеничког језера и почетни клисураст део следећег, Златарског језера је 

1995. године проглашен Специјалним резерватом природе, под називом "Клисура реке Увац". 

 

Златарско језеро 

 

Златарско језеро настало је изградњом бране на 805 m н.в., у Кокином Броду, недалеко од 

Нове Вароши. Брана је висока 83 m, а дугачка 1 264 m. Површине је око 750 ha, односно 7,50 km2. 

У брани се налази хидроелектрана "Кокин Брод" која је почела са радом 1962. године.  

                                                      
34 Станковић, С. М. (2000). Језера Србије – лимнолошка монографија. Београд: Српско географско друштво.. 
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Језеро акумулира 250 милиона m3 воде .35 При максималном водостају акумулација у мају 

и јуну допире до хидроелектране "Увац". 

Језерска вода је потопила знатне делове Тисовице и Злошнице. Долина Тисовице 

потопљена је на дужини 4,5 km, а Злошнице око 2,5 km. Температура воде варира од 3,50С у 

јануару до 20,90С у јулу. Виша температура условљава већу еутрофикацију. Вода је друге класе и 

провидности 3 до 4 m. 

Тисовица је десна притока Увца која извире на 1 080 m н.в., а након 18 km тока улива се у 

акумулацију Кокин Брод. У хидроакумулацију се са леве стране улива и Злошница, после 13 km 

тока. Извориште Злошнице је на око 1 420 m н.в., и у горњем току носи назив Лошница. 

 

Слика бр.4 – Златарско језеро 

 

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

Радоињско језеро 

 

Радоињско језеро је треће и најнизводније, на 805 m н.в. Настало је подизањем бране на 43 

km од ушћа Увца у Лим. Брана је изграђена на 760 m н.в., висока 40 m и дугачка 150 m. Површине 

је око 180 ha. Језеро је укљештено између стрмих кречњачких обала и дугачко 11 km са највећом 

дубином од око 30 m. Ширина воденог огледала непосредно иза бране износи 300-500 m, али се 

                                                      
35 Станковић, С. М. (2000) : Језера Србије – лимнолошка монографија. Београд: Српско географско друштво. 

http://www.upoznajsrbiju.co.rs/
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језеро узводно сужава тако да је на неким местима уже од 50 m. Спада у групу мањих вештачких 

језера са капацитетом од 4 милиона m3. Просечни протицај воде на месту бране је 13 m3/s. 

 У време високог водостаја, вода Радоињског језера допире до бране у Кокином Броду. 

Температура воде је нешто нижа од предходног (10-120С) зато што долази са дна Златарског језера 

и додатно се расхлађује пролазећи кроз турбине хидроелектране "Кокин Брод". Има мало 

колоидних честица у води, због релативно чврсте обале, што условљава и провидност до 5 m. 

Иначе, ово језеро има улогу резервоара воде за хидроелектрану "Бистрица" на десној обали 

језера Потпећ на Лиму. Од Радоињског језера до ушћа у Лим, Увац нема већих притока.  

У извесном смислу је то компензациони базен из којег се у систем Лима тунелима 

пребацује знатна количина воде за хидроелектрану Бистрицу а потом у језеро “Потпећ”. 

 

3.3.3.Вештачке акумулације на Увцу као туристички потенцијал 

 

Увац извире на падинама планине Озрен, југозападно од Сјенице и већ у изворишном делу 

прима више мањих притока које дренирају источне падине Јадовника и Гиљеве. Слив Увца, са 

Вапом, Расанском и Брњичком реком, Грабовицом, Јабланицом, Кладницом (са Студеном и 

Радевском реком), Кањевском реком и Љешницом, Тријебинском реком као важнијим рекама тог 

слива уоквирују планине Торник, Муртеница, Мучањ и Чемерница на северу, Јавор, Голија, Хомар 

и Велика Нинаја према истоку, Гиљева и Озрен према југу, Јадовник и Златар према западу. Те 

планине Старовлашке скупине су познате по значајним падавинама које су знатно веће од 

просечних вредности за територију Србије, достижући и 1300 mm у највишим планинским зонама 

(просек за Републику Србију јe 734 mm). Због тога се слив Увца сматра једним од најводнијих 

делова Србије, који се у свим стратешким документима водопривреде Србије третира као подручје 

које треба да буде „извозник” високо квалитетне воде. Зато зона Старовлашких планина у свим 

водопривредним планским документима слови као најважнија, незаменљива изворишна зона 

Србије. У њој се налазе најочуванији и највреднији водни ресурси Србије, ту су најповољнија 

места за формирање великих акумулација. 

Увац се већ низводно од Сјенице преко притоке Вапе и њених притока Грабовице и 

Јабланице претвара у значајан водоток. Дужина тока Увца је око 119 km, док је орографска 

површина слива 1 310 km2 .  
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Хидролошки слив се не може тачно дефинисати због веома развијених карстних формација 

на Пештеру и ободним планинама. Природни слив Увца вештачки је проширен довођењем вода са 

Пештарског платоа. Наиме, да би се повећао водни биланс Увачког језера и повећала производња 

ХЕ Увац, али и низводних електрана ХЕ Кокин Брод, ХЕ Бистрица и ХЕ Потпећ, каналским 

системом су сакупљене воде реке Бороштице на Пештерској висоравни у зони Карајукића Бунари - 

Тузински Бунари (на коти око 1 155 m н.м). Те воде, које природно гравитирају према Људској 

реци и преко ње ка реци Рашка, тунелом испод Галиног брда пребацују се преко вододелнице у 

Расанску реку, у слив реке Вапе, па тиме и у ток Лима. 

 

Табела бр. 3 – Постојеће акумулације - део функционалне целине система на сливу Увца 

Акумулација Река Најближе насеље Укупна запремина 

(106 m3 ) 

Намена 

Сјеничко језеро Увац Нова Варош 213 Е, О, В, Р, П, 

Т 

Златарско језеро Увац Кокин Брод 273 Е, О, В, Р, П, 

Т 

Радиоњско језеро Увац Кокин Брод 7 Е, Р, Т 

Потпећко језеро* Лим Прибој 44 Е, Р, Т 

Извор : Дунчић Д., Добричић М.(2014): Просторни план подручја посебне намене Специјалног 

Резервата Природе ,,Увац“, Београд. 

 

Легенда за намене акумулација: Е – енергетика, О – оплемењавање малих вода, В – снабдевање водом 

насеља, П - контрола поплава, Р – рибарство, Т – туризам и рекреација.  

* Акумулација Потпећ је ван слива Увца, али је део технолошке целине система акумулација и 

хидроелектрана на Увцу, јер представља доњу воду ХЕ Бистрица, а и зато јер добија изравнате протоке из 

акумулација на Увцу. Такође, у планираном систему развоја објеката на сливу Увца то језеро, након 

чишћења и санитарне санације, треба да служи као доњи базен за реализацију реверзибилне РХЕ Бистрица 

2, док би горњи басен била нова, реконструисана акумулација Радоиња, формирана новом браном Клак 

низводно од садашње бране Радоиња, са запремином која се повећава на 30×106 m3 . 
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Увац има велики хидроенергетски потенцијал па су зато годину-две по свршетку Другог 

светског рата на њему пројектоване три хидроелектране, а одмах затим и почела, сукцесивно, 

изградња хидроелектране Кокин Брод, XE Увац и XE Бистрица. 

 Значај XE одразио се и на развој околних насеља. До 1960, Нова Варош је била обична 

касаба од зграда изграђених од чатме и покривене шиндром, осим цркве, зграде Општине и 

Соколског дома. Болница је била у приватној кући са једним лекаром и апотекаром.  

Варош без водовода и канализације са сеоским кућама већином покривеним сламом, а 

ноћу осветљаване петролејкама. Нова градилишта преобразила су насеље и дала му данашњи 

изглед. 

Акумулација и ХЕ Увац 

 Акумулација „Увац”, или Сјеничко језеро једно је од водопривредно и енергетски 

најзначајнијих вештачких језера Србије. Налази се само око 5,5 km низводно од рубних делова 

града Сјенице. Брана Увац (изграђена 1979.год ) је друга по величини насута брана у Србији. 

Брана је 110 m висине, ширине 107 m и дужине 313 m. За пар месеци заустављено је око 

220 милиона метара кубних воде Увца у великој акумулацији дугој 27 кm. Снага ове деривационе 

хидроелектране је 36 MW са укупним инсталисаним протоком од 43 m3/s.  

Турбина ради на 300 обртаја у минути док је генератор активне снаге 36 МW. Укупна 

запремина акумулације је 210 милиона кубних метара а максимални енергетски садржај је 32 

гигават часова. 

Акумулација сада има следеће кориснике: хидроенергетика, ублажавање таласа великих 

вода, туризам, рибарство. У будућности је предвиђено превођење воде из Увца у Велики Рзав и 

тада ће акумулација Увац као чеона акумулација у сливу добити знатно већи водопривредни 

значај. Акумулација Увац је једна од ретких акумулација у Србији која омогућава вишегодишње 

регулисање протока. Због тога ће њена водопривредна функција у будућности бити много већа но 

што је сада.36 

                                                      
36 Дунчић Д., Добричић М.(2014): Просторни план подручја посебне намене Специјалног Резервата Природе 

,,Увац“, Београд 
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 Услов да се тај ресурс искористи, и да постане преко ресурсне ренте стални извор прихода 

општине Сјеница, је да се акумулација сачува у високом стању квалитета, елиминисањем великих 

загађења која се уносе на подручју општине Сјеница (канализација Сјенице без пречишћавања 

отпадних вода, неконтролисане депоније у самом кориту Увца узводно од акумулације, 

неконтролисан унос суспендованог материјала из рудника Штаваљ, итд.).37 

 

Систем Кокин Брод- Бистрица 

У сливу Лима, укључујући и његову притоку Увац, подигнуте су четири хидроелекране : 

,,Бистрица“, ,,Кокин Брод“, ,,Потпећ“  и  ,,Увац“. Њихова укупна инсталисана снага износи 216,5 

MW а средња годишња производња је око 650 милиона kWh.  

Располажу укупном акумулацијом воде од 470 милиона кубних метара, што у енергији 

износи више од 220 милиона kWh. Основним пројектом коришћења хидропотенцијала у почетку 

су биле предвиђене три степенице: Сјеница, Кокин Брод и Бистрица, а реализација тог пројекта 

требало је да почне изградњом друге и треће степенице тј. изградњом хидросистема Кокин Брод-

Бистрица. 

Изградња система Кокин Брод- Бистрица почела је подизањем бране Радоиња на Увцу на 

43 километара од ушћа са Лимом. Камена насута брана висока је 40, а дугачка 361 метар. 

Изградња је трајала три године и том приликом у Србији је примењено масовно минирање помоћу 

дубинских мина и коморно минирање. Акумулација Радоиња протеже се 12 километара дужином 

Увца, а са машинском зградом ХЕ ,,Бистрица“ повезана је доводним тунелом дужине око осам 

километара и пречника око четири метра. Далековод Бистрица-Београд завршен је крајем 1959., а 

већ почетком 1960. године први киловати потекли су са Увца. 

Наставило се радовима на изградњи бране Кокин Брод и акумулационо-прибранске 

хидроелектране ,,Кокин Брод“. Брана се састоји из два дела: главна брана која преграђује корито 

Увца висока је 83 метра, а дугачка 480 метара; бочна брана висока је 23 метра, а дугачка 700 

метара. Акумулација настала изградњом бране дугачка је 26 кm. У изградњи овог , и за даншње 

прилике, грађевинског подухвата, учествовало је 1.500 радника. А када је требало допремити 

потребан материјал и механизацију, градитељи електране изградили су и нови заобилазни пут око 

Нове Вароши, јер је у то време једна једина улица у граду била претесна за пролазак.  

                                                      
37 Дунчић Д., Добричић М.(2014): Просторни план подручја посебне намене Специјалног Резервата Природе 

,,Увац“, Београд 
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Изградња машинске хале електране ,,Кокин Брод“ монтажа свих уређаја, машина и 

инсталација завршена је у марту 1962. године , када је електрана ушла у пробни рад. 

Акумулација Радоиња 

Брана Радоиња је изграђена 1959.године на реци Увац, код Нове Вароши , 12 кm низводно 

од бране Кокин Брод. Основна намена је хидроенергетика. Брана је од насутог камена са 

непропусним екраном од асфалт бетона. Грађевинска висина бране је 42 m, а изнад најниже 

земљане коте 33m. Дужина у круни бране је 361 метар. Запремина бране износи 115 000 m3. Брана 

се састоји из  два насута дела између којих је постављен армирано бетонски прелив са круном 

обликованом у виду чунова. Има три прелива капацитета 1400 m3/s. 

Вода се из акумулације Радоиња доводи тунелом под притиском до водостана са 

инсталисаним протоком од 36 m3/s и даље са два цевовода под приском до електране Бистрица, 

деривационог постројења смештеног на десној обали Лима, користећи при том пад од око 375 m. 

Слика бр.5 - Радоиња 

 

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

Хидрелектрана Потпећ 

Мада је ван слива Увца акумулација и ХЕ Потпећ на Лиму представљају део јединствене 

технолошке целине Увачко-лимске каскаде акумулација и хидроелектрана. Гравитационом 

бетонском браном са котом нормалног успора 437 m н.в. на Лиму се формира Потпећко језеро, 

које служи као доња вода ХЕ Бистрица. Запремина акумулације је 44×106 m3 , инсталисана снага 

http://www.upoznajsrbiju.co.rs/
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ХЕ Потпећ је 51 MW, а просечна проиводња је 216 GWh/год. Вршни карактер електране се 

остварује на рачун регулисања протока у каскади акумулација на Лиму.38 

 

4. Флора и фауна као туристички потенцијал СРП ,,Увац“ 

 

4.1. Флора 

 

Подручје СРП ,,Увац“ је изузетно флористички богато и разноврсно. Представљено је са 

730 врста биљака, са великим процентом ендемских, лековитих и јестивих врста. Од 

регистрованих таксона, три врсте су од међународног значаја, три на Црвеној листи флоре, 25 је 

под контролом сакупљања, коришћења и промета. 

Такође флора је представљена и разноврсним лишћарским, мешовитим и чистим 

четинарским шумама које су на појединим деловима подручја, посебно у сливу Дубоког потока и 

међуречју Увца и Тисовице и у долини Тисовице заступљене у добро очуваним фрагментима 

високих састојина букве, смрче и јеле или чистим састојинама смрче.39 

Од заштићених и распрострањених биљака у резервату издвајамо следеће врсте: 

• Valeriana simplicifolia - Валеријана 

Род валеријана  је у Европи заступљен са 20 врста. Једна од њих је и Valeriana simplicifolia,  

која је поново откривена у кањону Увца 2000.год, на влажној ливади на висини од 1400 m. 

То је 20-80 cm висока биљка, чији је арел распрострањености у средњој и источној Европи 

као и на Балканском полуострву. Ова ендемична врста расте на слатинама, ливадама, и 

влажним шумама у долинама,на земљиштима богатим минералима. Пошто је у Србији 

нађена на два локалитета, сматра се ендемичном врстом.    

                                                                                 

 

                                                      
38 Дунчић Д., Добричић М.(2014): Просторни план подручја посебне намене Специјалног Резервата Природе 

,,Увац“, Београд 
39 Дунчић Д., Добричић М.(2014): Просторни план подручја посебне намене Специјалног Резервата Природе 

,,Увац“, Београд. 
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• Selaginella selaginoides – Селагинела 

Ово је нецветајућа биљка из рода Selaginella, која је широко распрострањена на северној 

хемисфери. Веома подсећа на маховину, али је у питању васкуларна биљка. Формира 

ниско растиње које расте више у ширину, са врховима савијеним на горе. Расту на 

влажним местима (стене, пашњаци) са неутралним или алкалним земљиштем, најчешће у 

планинским областима. 

 

• Cicerbita pancicii – Панчићев млеч 

Панчићев млеч је јака вишегодишња, зељаста биљка из рода Cicerbita, висине од 60-130 

cm. Ова биљка,која је између осталог балкански ендемит, расте на стеновитим местима, уз 

потоке у четинарским шумама. Осим у Србији расте и у околним земљама, пре свега у 

Бугарској у којој је такође ретка. Угрожена је врста, из за сада непознатих разлога, пошто 

је људски утицај искључен јер настањује места недоступна човеку. 

 

 

4.2. Фауна 

 

Изузетно разноврсна фауна птица представљена са око 110 врста, од којих су око 90 

гнездарице, 48 врста је утврђено за природне реткости у Републици Србији (међу којима су осим 

белоглавог супа, велики ронац, јастреб осичар, сури орао, орао змијар, бела кања, сиви соко 

прдавац, буљина, шумска сова, мала ушара, руси сврачак, црновати, ћубасти и мали гњурац, орао 

рибар, бела рода, мала бела чапља, и др.), а 50 врста је сврстано у четири категорије међународно 

угрожених птица, при чему се у категорији SPEC-1 (глобално угрожене врсте) налази прдавац 

(Crex crex)40. 

Због разноврсности и богатства орнитофауне, Увац је уписан у IBA подручја. 

• Glaucidium passerinum – Мала сова  

Мала сова припада породици правих сова, и једна је од најмањих европских сова. Ове сове 

су тамно црвенкасто-сиво-браон боје, тачкасте по странама, и са полупрстеном са задње 

стране врата. Као ноћни предатори, хране се птицама, и малим  сисарима скоро исте 

величине као што су оне саме. Настањују ареал од Северне и централне Европе до 

                                                      
40 Дунчић Д., Добричић М.(2014): Просторни план подручја посебне намене Специјалног Резервата Природе 

,,Увац“, Београд 
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Сибира,по ободима чистина. Заузимају напуштене дупље дрвећа 

које су претходно користиле неке друге врсте (углавном детлићи) у 

којима живе током целе године и евентуално напуштају када су јаке 

зиме. Налази се на листи строго заштићене врсте Србије.                                                                                   

                                                                                                                                         

                               

• Myotis blythii – Слепи миш                                                                Слика бр.6 -  Мала сова              

 

Овај сисар из реда слепих мишева, настањује многе пределе, али се његова популација 

према последњим подацима, смањује.  

Спада међу веће слепе мишеве, величине од 6,2 до 7 cm. Настањује копнене пећине и 

пећинске системе. Лови у жбунастим вегетацијама и травнатим стаништима, укључујући 

пољопривредна земљишта и баште. Угрожен је највероватније због загађења и измене 

начина газдовања пољопривредним земљиштима. Врста је заштићена у Европи Бонском и 

Берлинском конвенцијом које су ратификовале све земље чланице. 

 

 

Богат је и фонд ихтиофауне у водоакумулацијама ( Увац, Златар, Радоиња) и водотоцима 

Увца и његових притока, настао од исходних и порибљавањем унетих врста, чини 19 врста 

сврстаних у шест фамилија, међу којима су и салмонидне врсте утврђене за природне реткости у 

Републици Србији (младица, липљен) и друге ретке или потенцијално угрожене врсте риба 

(поточна пастрмка, бркица, манић)41. 

 

• Hucho hucho – Младица 

Настањује планинске и субпланинске велике потоке и реке, са каменитим дном и брзим 

током са пуно кисеоника. Преферира велике дубине над којима расте вегетација. Мрести 

се у брзо текућим водама, у мањим рекама, притокама. Тренутно највећу претњу 

представљају хидроелектране, које регулишу ток и загађење у неким земљама. 

• Rutilus pigus virgo – Белица Плотица 

Ова слатководна риба је позната и по другим називима (црвенпера белица, плотичица, 

платница). Врста је најпрепознатљивија у доба мрешћења, када мужјаци добијају врло 

                                                      
41 Дунчић Д., Добричић М.(2014): Просторни план подручја посебне намене Специјалног Резервата Природе 

,,Увац“, Београд 
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атрактивне боје. Настањује воде Дунава узводно од Ђердапа и Увац. Врло често излази на 

површину и храни се инсектима. 

 

Значајна разноврсност фауне сисара представљена је са 25 врста, од којих је 14 врста 

утврђено за природне реткости у Републици Србији (шарени твор, обични пух, слепо куче, видра, 

ласица, рис, велики, мали и јужни потковичар, и др), а десетак врста се налази на међународним 

листама са различитим статусом угрожености, при чему се као врсте у опасности, рањиве врсте 

или врсте које треба строго заштити сматрају рис, видра, медвед, вук и слепи мишеви (велики и 

мали потковичар).42 

5. Белоглави суп на подручју клисуре реке Увац 

 

Белоглави суп (Gyps fulvus) насeљава области Северне Африке, Јужне и Југоисточне 

Европе, Југозападне и Централне Азије (номинална подврста G. fulvus fulvus) и од Сидна и 

Кашмира, преко Северне и Централне Индије до Асама (подврста G. fulvus fulvescens). Врста живи 

у колонијама од неколико до преко 100 парова који заједно гнезде и траже храну. Белоглави суп 

углавном гнезди по удубљењима и на терасама на неприступачним стенама, литицама и обалама 

од обале мора до средњепланинских области (у области Медитерана углавном до 1500 m), највише 

на Кавказу до 2750 m нв. Белоглави суп је типичан лешинар који се храни остацима угинулих 

средњих и крупних сисара, најчешће папкарима и копитарима. Главну храну ове врсте чини 

угинула стока (овце, козе, краве и коњи), а ређе дивљи сисари (козорог, дивокоза, срна, дивља 

свиња, јелен, јелен лопатар, камила, китови и пси) и копнене корњаче. Главне опасности и 

проблеми заштите врсте су тровање, редукција главних извора исхране, деградација и губитак 

станишта (посебно места гнежђења), електрокуција и колизија са високонапонским и другим 

водовима, ветрогенератори, убијање, пљачкe гнезда, узнемиравањe и др. 

Белоглави суп има јак кљун, глава и дуги врат су му обрасли белим паперјем а тежи и до 

8,5 kg.  Моћна крила правоугаоног типа, распона 2,8 m омогућавају му једрење по ветру на 

висинама преко 2.500 m и на даљину од преко 4.000 km. „Једрењем“ у термалима могу да се дигну 

на висину и до 2.500 m за мање од 4 минута. 

                                                      
42 Дунчић Д., Добричић М.(2014): Просторни план подручја посебне намене Специјалног Резервата Природе 

,,Увац“, Београд 
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 Брзина лета док једре је од 15 до 30 km/h, док је најчешћа брзина клизећег лета док 

крстаре 60 km/h, а може се у обрушавању повећати на 160 km/h.43 

Савремена дистрибуција и популације белоглавог супа су у знатној мери редуковане на 

ширем простору Европе, Медитерана и вероватно централне Азије у току XIX и XX века. Врста је 

угрожена на Балканском полуострву и на ширем подручју Медитерана. Почетком трећег 

миленијума белоглави суп је заштићена врста у свим земљама Европе, области Медитерана, а 

вероватно у свим земљама ареала разним националним законима и другим правним актима из 

области заштите природе и ловства . У Србији, врста се налази на листи строго заштићених врста 

према Правилнику о проглашењу строго заштићених и заштићених врста биљака, животиња и 

гљива („Службени гласник РС”, број 05/10). Такође, врста је заштићена међународним 

конвенцијама и другим правним актима - строго заштићена врста Бернском конвенцијом и 

Бонском конвенцијом, заштићена врста Међународном конвенцијом о трговини угроженим 

врстама - CITES и строго заштићена угрожена врста према Директиви о птицама 79/409 Европске 

уније. 

Више гнездећих и негнездећих колонија белоглавог супа било је познато широм Србије у 

периоду од средине 19. до после Другог светског рата. Нестајање врсте почиње крајем XIX и 

почетком XX века у Војводини и вероватно на Ђердапу услед тровања вукова, делимично убијања 

и редукције главних извора исхране. Током 1971-72. године постојале су само две преостале 

гнездеће колоније на подручју клисуре Увца и у клисури реке Трешњице чија је укупна бројност 

износила око 33 пара.44  

Бројност врсте је континуирано опадала током 1970-их и 1980-их. Она је током 1992. и 

1993. достигла критични минимум од само 12-13 гнездећих парова. 

 

 

 

 

                                                      
43 Грубач, Б. (1998): Стање, проблеми и мере заштите лешинара (Aegypiinae) Србије. Заштита природе 50: 

199-205, Beograd. 
44 Поповић, J., (1975): Еколошка инвентаризација орнитофауне у кањону реке Увац. Зборник радова 

Републичког завода за заштиту природе Србије 2 /4/: 1-14, Београд. 
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5.1. Стање врсте на Увцу 

 

Прва истраживања белоглавог супа у клисури Увца и суседним клисурама започета су 

1971. године. Драстичан пад бројности белоглавог супа на овом подручју  уочен је у периоду од 

1978-1982. године у односу на податке из 1971. године. Највеће јато птица бројало је највише 18 

јединки која су забележена у потрази за храном код Тријебина 4. јуна 1980. године и код Штавља у 

околини Сјенице 25. августа 1980. године.  Детаљна и континуирана истраживања статуса и 

биологије белоглавог супа у Србији су започета током 1980-их година.  

У периоду од 1996. године Завод за заштиту природе Србије је започео редовни преглед и 

мониторинг гнездећих колонија белоглавог супа у Србији у оквиру редовних активности или 

посебних пројеката.45 

 

 

Слика бр.7 – Белоглави суп 

 

  

Извор : http://www.uvac.org.rs/beloglavi-sup 

 

 

                                                      
45 Поповић, J. (1975): Еколошка инвентаризација орнитофауне у кањону реке Увац. Зборник радова 

Републичког завода за заштиту природе Србије 2 /4/: 1-14, Београд. 

http://www.uvac.org.rs/beloglavi-sup
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Табела бр.4 - Кретање бројности белоглавог супа у клисури реке Увац у периоду 1996-2002. 

Година  Број оперјаних 

младунаца 

Број гнездећих 

парова 

Број укупних 

парова 

Процена укупног 

броја птица 

1996 22-23 (23-24) >24 - 

1997 24 - - - 

1998 21-23 23-25 31-33 - 

1999 - - - - 

2000 Мин 30 (35-39) 45 Око 100 

2001 33 Мин 35 Око 45 90-100 

2002 34 Мин 35 45-50 95-110 

Извор : Дунчић Д., Добричић М.(2014): Просторни план подручја посебне намене Специјалног 

Резервата Природе ,,Увац“, Београд 

 

Године 2014. на подручју специјалног резервата природе Увац, избројено је од 180-190 

јединки белоглавог супа. 

Орнитолози, чланови удржења за заштиту птица Србије, управљачи резервата, уз 

координацију Завода за Заштиту Природе Србије, обавили су акцију на локацијама где су главне 

гнездеће колоније – специјалним резерватима ,,Увац“, ,,Клисура реке Трешњице“, ,,Клисура реке 

Милешевке“ и подручју Соколских планина. У ,,Клисури реке Трешњице“ утврђено је присуство 

најмање 45 јединки, у ,,Клисури реке Милешевке“ 55 јединки, а у ,,Увцу“ 258 јединки. 

На основу ових података процењује се да је у целини бројност супова повећана за око 50 

примерака у односу на прошлу годину, а на свим гнездећим стаништима супова уочава се тренд 

повећања популације осим у клисури Милешевке. 
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5.2. Станиште белоглавог супа на подручју Увца 

 

Станиште или животно подручје белоглавог супа чине места гнежђења на коме птице 

гнезде, места одмора, као и околни простор на коме проналазе храну - тзв. област или подручје 

исхране. 

Места гнежђења. Према истраживањима на подручју Увца у периоду 1996-2014.год. она 

захватају већи број стена и литица на којима су птице нађене на гнежђењу. То су микролокације: 

стене код Павловића Брода, у клисури Кладничке реке (од Орловице до Бобовића), Довратница, 

Мусин клик, Шапоњски врх, Вагањица, подручје клисуре Вељушнице и подручје Молитве (од 

Бање и Кучкиног крша до Ушачког клика). У међувремену од 2010. године, формирана је нова 

колонија на подручју Радоињског језера. Гнезда белоглавог супа су смештена по мањим 

заклоњеним удубљењима или ређе на отвореним терасама на ободима кречњачких стена и литица. 

Гнезда се налазе на надморским висинама између 820 и 1 125 m. Углавном су смештена по крајње 

неприступачним вертикалним или стрмим зидовима стена и литица, на висинама између 5 и 100 

m. До скоро свих гнезда немогуће је прићи без специјалне опреме за пењање. 

Белоглави супови се у свакодневној потрази или дисперзији за храном срећу на различитој 

удаљености од гнездећих колонија. Присуство птица је током истраживања бележено на свим 

местима како би се добио увид у ареал активности колоније (редовна област исхране - тзв. home 

range и шира област исхране - total range) на подручју клисуре Увца, као и опште 

распрострањености врсте у Србији. На пример, постоји редовно долетање птица из клисуре 

Милешевке на хранилиште у клисури Увца и обратно које износи у полупречнику око 13-14 km. 

Птице из ових колонија су бележене у потрази за храном на много већем простору који обухвата 

најудаљеније тачке до 40 km од колоније. Укупни простор на коме птице траже храну се може 

сматрати укупном области исхране (тзв. total range) за колоније са подручја Увца и Милешевке.  

Према истраживањима угинула стока чини 97,5 % исхрaне белоглавом супу у Србији у 

дивљини у савременом периоду. Од укупне количине, највећи део чине угинуле краве (57,4 %), 

затим коњи (25,1 %), овце (6,2 %) и свиње (4,9 %), биволица Bubalus bubalis (2,2 %) и козе (1,4 

%).Такође, главна храна белоглавим суповима на хранилиштима у Србији је угинула стока и њени 

остаци који чине 97 % укупне допремљене биомасе. Угинула стока чини 48 %, а остаци заклане 

стоке (кланични отпад, конфискат и покварено месо) 49 % биомасе. Од угинуле стоке, на 

хранилиштима су најчешће заступљене краве (83 %), овце (9,9 %), свиње (4,3 %), коњи (2,4 %) и 



Туристички потенцијалu специјалног резервата природе Увац 

 

 

41 

 

козе (0,2 %). Ови подаци показују да је понуђена храна птицама на хранилиштима веома слична 

природним условима, имајући у виду њен квалитативан и квантитативан састав. 46 

 

5.3. Опасности и мере заштите 

 

Тровање и убијање 

Тровање вукова и других карнивора било је главни разлог нестајања и морталитета 

белоглавог супа у Србији у прошлости. Велике организоване акције тровања вукова изведене су 

после Другог светског рата у периоду од 1947. до 1976. које су довеле до масовног тровања и 

нестајања ове врсте и других лешинара у Србији. Касније, у периоду од 1980-1995. илегално 

тровање вукова, паса луталица и других је настављено и забележени су веома бројни случајеви 

тровања белоглавог супа.  

У периоду 1996-2007. евидентирано је укупно 13 отрованих јединки белоглавог супа у 

Србији. Тровања белоглавих супова у периоду 1996-2007. године су била резултат разних 

илегалних тровања вукова, паса луталица и др. Углавном су коришћени разни забрањени, веома 

опасни отрови и хемикалије (најчешчће „креозан”, разни пестициди, могуће стрихнин и друге 

хемикалије). Поред белоглавих супова у овим акцијама евидентирано је више случајева тровања 

вукова, паса луталица, дивљих свиња и домаће стоке, што доказује опасност и релативну 

учесталост оваквих акција.47 

Убијање белоглавих супова у Србији је било веома раширена и честа појава у прошлости, 

од друге половине XIX века до савременог периода. Грубач (1998) је евидентирао да је најмање 16 

јединки убијено у Србији у периоду 1980-1998 год. У периоду 1997-2007.год. убијено је укупно 

шест, а рањен је један белоглави суп у Србији, а у периоду од 2004-2013.год., убијена је само једна 

птица. Главни разлог убијања птица је био трофејни одстрел. Током задње декаде уочен је 

очигледан пад бројности илегално убијених белоглавих супова у Србији као резултат спроведених 

                                                      
46 Дунчић Д., Добричић М.(2014): Просторни план подручја посебне намене Специјалног Резервата Природе 

,,Увац“, Београд 
47 Дунчић Д., Добричић М.(2014): Просторни план подручја посебне намене Специјалног Резервата Природе 

,,Увац“, Београд 
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мера заштите (едукације и активности инспекцијских и других служби на сузбијању негативних 

појава).48 

Мере Заштите 

У циљу заштите белоглавог супа током задњих неколико деценија предузет је низ мера и 

активности на заштити ове врсте у Србији. Главне мере које су предузете или се предузимају у 

циљу заштите белоглавог супа на подручју клисуре Увца и ширем подручју Србије су: 1. заштита 

станишта; 2. изградња и рад хранилишта; 3. сузбијање негативних појава; 4. истраживање и 

мониторинг; 5. едукација.49 

Заштита места гнежђења белоглавог супа је веома значајна мера којом се стварају веома 

повољне могућности за њихово успешно размножавање и преживљавање. „Павловића Брод“ је део 

клисуре реке Увац који је 1971. године први пут проглашен за специјални фаунистички резерват за 

белоглавог супа на површини од 267 ha. Већи део клисуре реке Увац је 1995. године, заштићен као 

Специјални резерват природе „Клисура реке Увац” на површини од 2 717 ha, а 2006. године 

његова површина (СРП „Увца”) је проширена на 7 543 ha. Такође, гнездеће колоније белоглавог 

супа у клисури реке Трешњице и у клисури реке Милешевке се налазе у оквиру заштићеног 

подручја СРП „Клисура реке Трешњице” (од 1995.) и предложеног СРП „Клисура реке 

Милешевке”. 

Осамдесетих година прошлог века започела су демографска истраживања белоглавог супа 

у Србији . После једне деценије истраживања покренута је шира акција да би се омогућила што 

боља примена мера заштите и контроле стања ове угроженеврсте .Поред надзирања јата супова,    

један од основних циљева јесте упознавање шире јавности са значајем заштите белоглавог супа и 

потребама враћања ишчезлих врста. Успешна заштита белоглавог супа указује да постоји општа 

подршка овом програму и да су лешинари безбедни у сливу Дрине.50 

Праћење стања јата и цензус гнезда обавља се више пута годишње дуже од две деценије па 

су зато белоглави супови најпроученија врста птица у Србији. Белоглави супови су дугоживећа 

врста са трајним паровима који су традиционално везани за иста гнезда и колоније. О сваком гне-

зду се води евиденција и свако гнездо је унето у карте.  

                                                      
48 Дунчић Д., Добричић М.(2014): Просторни план подручја посебне намене Специјалног Резервата Природе 

,,Увац“, Београд 
49 Поповић, J. (1975). Еколошка инвентаризација орнитофауне у кањону реке Увац. Зборник радова 

Републичког завода за заштиту природе Србије 2 /4/: 1-14, Београд. 
50 Дунчић Д., Добричић М.(2014): Просторни план подручја посебне намене Специјалног Резервата Природе 

,,Увац“, Београд 
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Анализира се успешност гнежђења сваког пара и евидентирају се младунци. У последње 

две деценије бележен је 721 случај успешног гнежђења супова у Србији . Видео-надзором прате се 

места окупљања и појединости из понашања на гнезду, без узнемиравања птица. Трансконтинен-

тална лутања младих супова пратимо преко сателита, што омогућава боље разумевање повезано-

сти свих супова на свету у једну мегапопулацију на целом простору који настањују. Посматрање 

птица је опчињавајући хоби. Уз дружење са људима окупљеним око Фонда за заштиту птица гра-

бљивица можете посетити заштићено подручје и посматрати белоглавог супа у природи. Посета 

заштиће ном подручју је ограничена у мери у којој се не угрожава његова заштита. Можете помо-

ћи у праћењу маркираних јединки и својим учешћем допринети увећавању знања о животу ових 

изузетних птица код нас. Потребно је носити двоглед и упознати птице свога краја или лети одла-

зити на планине и посматрати птице.51  

Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ је 1985. године покренуо про-

грам демографских истраживања белоглавог супа у Херцеговини и Србији. Отворено је хранили-

ште „Ресторан за супове“ у клисури реке Трешњице, 1989. године. И поред законских заштита 

птица и станишта, бројност белоглавог супа је већ тада нагло опадала. Велики број тровања и уз-

немиравања током грађанског рата, претио је да потпуно сузбије белоглавог супа. Само 10 младу-

наца је полетело 1992. године у Србији, док је у Херцеговини престао да се гнезди. Фонд је орга-

низовао предавања и трибине по месним заједницама, школама, општинама, кућама и штампао 

атрактивне плакате, календаре и брошуре са образовним порукама, који су дељени мештанима и 

школама. Мештани нису имали осећај да је то угрожена птица и да треба да је чува ју, ако желе да 

ту остане. 

Требало их је убедити да не постављају отрове . Суп је полусвета птица, корисна сточари-

ма, па су зато прихватили савет да треба да је сачувају и да је неопходно да се укључе у њену за-

штиту. Девет година едукације омогућило је да се створи жеља код људи да сами заштите ову вр-

сту и да добијемо подршку локалне заједнице. Да бисмо зауставили даље нагло пропадање ове вр-

сте и да би се ослободила локална иницијатива, група заљубљеника и мештана заједно са орнито-

лозима основала је „Фонд за заштиту птица грабљивица Белоглави суп“ у Новој Вароши, 11. 

5.1994. године. Фонд је основан по угледу на познате организације FIRA, WWF, BVF.  

                                                      
51 Поповић, J. (1975): Еколошка инвентаризација орнитофауне у кањону реке Увац. Зборник радова 

Републичког завода за заштиту природе Србије 2 /4/: 1-14, Београд. 
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У време највеће инфлације, када су људи сумњали у све, осим у потребу да се заштите су-

пови, прорадио је „ресторан“ на Увцу.52 

Подршка општине Нова Варош омогућила је пробијање пута до хранилишта у клисури 

Увац, а Јавно комунално предузеће изношење хране. Општа подршка идеји Фонда омогућила је 

реализацију програма мера заштите белоглавог супа у клисури реке Увац. „Ресторани за супове“ 

су намамили преостале птице са других делова Балкана. Јато је почело нагло да расте и сви су мо-

гли да се увере да се суп враћа. Мештани су прихватили повратак супова као свој успех, а Увац се 

прочуо по суповима широм Европе. Данас преко 200 птица лети над „Рестораном за супове“. Увац 

је последње уточиште и представља наду за повратак ове врсте на Балкан. Безбедност за птице и 

општа подршка у заштити супова ствара веру да у Србију можемо вратити и остале три врсте ле-

шинара, које су некада летеле са суповима. Фонд је оправдао своју улогу и испунио један од нај-

вреднијих циљева – суп је поново нашао своје прибежиште у Србији. Подршка овој идеји смањила 

је ловни притисак и постављање отровних мамаца у природи, што је поред „ресторана“ омогућило 

несметани пораст броја супова. Институт за биолошка истраживања са Фондом и Универзитетом у 

Београду раде на мониторингу гнезда белоглавог супа већ више од две деценије и са Резерватом 

Увац припремају услове за повратак ишчезлих врста лешинара, а првенствено црног лешинара. 

Табела бр.5 - Бројност популације белоглавог супа у Републици Србији 

______  гнездећих парови 

______  младунци 

 

Извор : Подаци - Дунчић Д., Добричић М.(2014): Просторни план подручја посебне намене Специјалног 

Резервата Природе ,,Увац“, Београд, Табела – сопствена обрада. 

                                                      
52 Дунчић Д., Добричић М.(2014): Просторни план подручја посебне намене Специјалног Резервата Природе 

,,Увац“, Београд 
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6. Врсте туризма Специјалног Резервата Природе ,,Увац“ 

 

Говорећи о туризму као једне од најмасовнијих и најдинамичнијих друштвено – 

економских појава данашњег доба потребно је кренути од дефинисања појмова туризам и туриста.  

Према дефиницији Друштва народа из 1937. године: „Туриста је свака особа која се на 

свом путовању изван места сталног боравка задржава најмање 24 часа“. 

Туризам је скуп односа и појава везаних за кретање и потрошњу изван места сталног 

боравка а у циљу задовољења рекреативних и културних потреба.53 

Промет представља најкомплекснију категорију туристичког феномена, у највећем броју 

његових облика испреплетани су елементи кретања, простора и потрошње. Издвајање различитих 

облика промета могуће је коришћење различитих критеријума. Према потреби кретања 

разликујемо: 

• рекреативни,  

•  културни и 

• комбиновани. 

Према врстама мотива: 

• приморски,  

• планински, 

• бањски, 

• градски, 

• манифестациони, 

• ловни итд. 

Према географској припадности учесника: 

• домаћи ( унутрашњи) и 

• међународни (прекогранични ) туризам. 

Према мобилности: 

• излетнички, 

• транзитни и  

• боравишни. 

 

Према могућности потрошње: 

                                                      
53 Јовичић Ж.,.Јовичић Д.,(2005): „Основе Туризма“, Београд 
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• масовни,  

• стандардни и 

• високопотрошни 

Према социолошком критеријуму: 

• индивидуални, 

• породични и  

• групни 

Према организационом критеријуму: 

• аранжмански и  

• либерални ; 54 

 

 

6.1. Планински туризам – Златар 

 

Планина Златар, као што је већ напоменуто, припада Старовлашко-рашкој висоравни. Овај 

планински венац смештен је између реке Увац и Бистрице на северу, Милешевке југу и Лима на 

западу. Облика је издуженог правоугаоника, површине 108 km², дужине 22 km, док ширина варира 

између 10 и 12 km. Златар спада у групу планина са средњом висином, али се највећи део се 

простире између 1200 и 1400 метара надморске висине, што је значајно за развој лечилишног и 

здравственог туризма. Главни планински венац Златара пружа се правцем NW-SE, док се простор 

највиших врхова се налази у централном делу, отварајући широке видике и плени лепотом 

пејзажа.55 

Сама планинска област представља појас Унутрашњих Динарида, са веома хетерогеним 

геолошким саставом. Златар изграђују стене различите старости. На масиву Златара доминирају 

две литолошке јединице: карбонатни седименти тријаса и офиолити јурске старости. На овом 

простору утврђено је постојање најстаријих прекамбријских наслага, највише у централном делу, 

где доминирају и метаморфне магмагске стене (дијабази). Преко њих леже стене млађе старости, 

првенствено тријаске. Старији тријас престављен је шкриљцима, а млађи претежно карбонатним, 

где доминирају кречњаци и доломити. 

                                                      
54 Јовичић Ж.,.Јовичић Д.,(2005): „Основе Туризма“, Београд 
55 Драговић Р., Филиповић И., Николић Ј.,(2009.):“Искористивост природно-географских услова Златибора и 

Златара за развој екотуризма и здравственог туризма“; Гласник Српског географског друштва, Београд. 
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„Највиши врхови Златара (Голо брдо 1626 m, Руњева глава 1412 m, Мала Мерица 1517 m и 

Велика Мерица 1475 m) издижу се са планинске висоравни у облику гребена. По ободима Златара 

видљиве су последице флувијалне ерозије и денудације, спирања и јаружања, док је у централном 

делу планине у прошлости био интензиван процес карстификације. На површинама између 1000 m 

и 1200 m надморске висине констатован је велики број малих тањирастих вртача покривених 

травном вегетацијом и шикаром.“56 

Највећи део планинског венца се налази на територији општине Нова Варош, са типичним 

крашким рељефом. Високи кречњачки предели стрмо се сустичу у долину реке Милешевке. Поред 

ове крашке речне долине, треба поменути и кањонску долину Увца са својом притоком 

Вељушницом. Након каснијих периода, овај предео је обликован деловањем егзогених агенаса, па 

је и сам првобитни рељеф доста модификован. Стрмије падине су изложеније ерозији. Крашки 

рељеф је у централном делу представљен низом левкаских вртача, пречника и до 30 m. Највећа 

моћ кречњачких формација јавља се око Црног врхa и Голог брда.  

Планински туризам је најтипичнији и најмасовнији облик континенталног туризма. 

Туризам на планини обухвата широку лепезу активности за љубитеље разних склоности, од 

планинара и алпиниста, преко спелеолога до обичних туриста, жељних боравка у незагађеним 

областима. 

Специфичност планинског туризма се огледа у следећим особинама:  

• Постојање две квалитетно различите сезоне 

• Доминантно рекреативно обележје 

• Релативно кратак радијус кретања 

• Релативно дужи туристички боравак 

• Доминација домаћег у односу на инострани туризам 

• Доминација основних, првенствено хотелских смештајних капацитета 

На Златару се издвајају две сезоне, подједнако развијене. Основу за развој зимског 

палнинског туризма чине неколико опремљених скијашких стаза. 

Скијалиште Златар се налази на територији општине Нова Варош, смештено уз 

магистрални пут М-21. Саобраћајно је добро повезана и приступачна, постављена је скијашка 

сигнализација и заштитна ограда ради безбедности смучара. Дуж стазе је постављена расвета за 

скијање у ноћним условима. 

                                                      
56 Драговић Р., Филиповић И., Николић Ј.,(2009):“Искористивост природно-географских услова Златибора и 

Златара за развој екотуризма и здравственог туризма“; Гласник Српског географског друштва, Београд. 
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Скијалиште Бријежђа коначно је пуштено у рад фебруара 2010.год, и за сада је једна од 

три планиране стазе. Стаза Бријежђа се налази на 1200 m над.висине, опремљена је 

четвороседном жичаром дугом 850 метара, са капацитетом 1200 особа на сат. До врха се стиже за 

нешто више од пет минута. На стази постоји и мали лифт за младе и неискусне скијаше и 

почетнике. Данас на овој стази постоји систем за вештачко оснеживање. 

 

Слика бр.8 -  Скијалиште на Златару 

 

Извор: http://zlatarinfo.rs/+/skijaliste-zlatar-ski-staza-brijezdja 

На подручју Златара су ови садржаји знатно слабије развијени од нпр. суседног Копаоника 

или Златибора. Потребно је значајније проширавање спортско-рекреативног садржаја, постојећих 

капацитета и објеката за прихват и боравак туриста ове дестинације , што би омогућило 

продужетак сезоне и веће економске ефекте за локалну заједницу. 

Током последњих година, све је више оних туриста који су решили да свој одмор, уместо 

на мору , проведу на планини, па баш оне постају све траженије дестинације за летњи одмор. 

Прави разлози за то су близина планинских центара у односу на емитивна подручја, ниже летње 

температуре ваздуха, добра проветривост, али и постојање све већег броја хотела са пратећим 

садржајима за боравак погодним за одмор. 

Постоје такозвани пасивни и активни одмор.Приликом пасивног одмарања седите, лежите-

у сваком случају, мирујете, што је нарочито погодна врста одмарања након једноставних , а 

физичких тешких послова, пошто се на тај начин најбоље одмарају групе мишића која су за време 

рада биле оптерећене.  

http://zlatarinfo.rs/+/skijaliste-zlatar-ski-staza-brijezdja
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Неки и спавање сматрају пасивним одмарањем али оно је знатно више од уобичајеног 

пасивног одмора-њиме се надокнађује потрошена енергија и осигурава нормално функционисање 

организма и неопходно је да буде у континуитету. 

Активно одмарање је ефикасно после лакших послова, нарочито ако је реч о претежно 

интелектуалном раду. Такво одмарање изводи се разгибавањем, шетњама, физичким активностима 

( може се спровести и медицинско програмирани активни одмор). Уколико вам је посао да осам 

сати дневно седите за компјутером, то је комбинација физичког и интелектуалног рада ( седење 

није природан положај и зато  дуготрајно седење физички замара), па и одмор треба да буде 

комбинација пасивног и активног-прво физичка рекреација, а затим и пасиван одмор. 

Планина Златар је проглашена ваздушном бањом, уредбом Републике Србије. У имену ове 

планине сажета су сва њена својства: мирисне ливаде и бистра језера окружена оморикама и 

брезама, спој медитеранске и планинске климе. Према истаживањима има највећи број сунчаних 

дана у Србији а благотворни ваздух обогаћен је озоном а са борових пропланка се пружају 

бескрајни видици. Златар је свакако планина са изузетном туристичком вредношћу на којој се 

могу развијати спортско-рекреативни, излетнички, здравствено-лечилишни, ловни и сеоски 

туризам.57 

Хотел Панорама 

Овај хотел се налази на обронцима Златара на 1 230 метара надморске висине и одише 

алпским стилом. Капацитет хотела је 200 лежајева , распоређених у 80 смештајних јединица, од 

којих је 28 реновирано. Такође располаже рестораном на два нивоа капацитета до 500 седећих 

места. Поседује конгресну салу, press салу, ТВ салу, теретану, затворени базен и продавницу. 

Слика бр.9 – Хотел Панорама 

 

Извор : www.hotelpanoramazlatar.com 

                                                      
57 Драговић Р., Филиповић И., Николић Ј.,(2009):“Искористивост природно-географских услова Златибора и 

Златара за развој екотуризма и здравственог туризма“; Гласник Српског географског друштва, Београд. 

http://www.hotelpanoramazlatar.com/
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Специјална болница за превенцију и рехабилитацију кардиоваскуларних обољења - 

располаже са 320 кревета у 1/1, 1/2, 1/3 собама и 11 апартмана и полуапартмана. У Заводу се 

налази амбуланта, кабинети за кардиологију, физикалну медицину, рехабилитацију, лабораторију 

за физикалну дијагностику, ресторан са 250 места, конгресна сала, сала за стони тенис, билијар и 

боди билдинг, као и базен са кабинама и тушевима. 

Хотел Златарски бисери 

Хотел златарски бисери смештен је у најлепшем делу планине Златар, у оквиру туристичке 

зоне Бабића брдо, одакле се пружа идиличан поглед ка Јавору и Чемерници. 

Шумска идила је оно што ,,Златрске бисере“ чини својеврсним планинским уточиштем. 

Поседује садржаје који пружају могућност релаксације, растерећења и ослобађања напетости у 

облику wellness програма. 

Хотел располаже једнокреветним, двокреветним собама и апартманима. У склопу хотела се 

налази и традиционални ресторан ,,Огњиште“ где се служе специјалитети домаће кухиње. 

Слика бр.10 – Хотел ,,Златарски бисери“ 

 

Извор : http://www.zlatarskibiseri.com 

Хотел „Језеро” - је „Б” категорије, у саставу АД Угоститељство „Златар”, налази се у 

центру Нове Вароши. Хотел у понуди има 30 соба са 71 лежајем и ресторан са капацитетом од 350 

места. У оквиру хотела је дискотека капацитета 1200 места.  

Мотел „АС” - се налази на аутобуској станици у центру Нове Вароши. Располаже са 25 

лежајева, рестораном и терасом са 150 места. 

http://www.zlatarskibiseri.com/
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Вила Јелена 

Вила Јелена се налази на 1200 метара надморске висине, на само 2 километра од Нове 

Вароши, сакривена у прекрасном амбијенту планине Златар. Располаже са 9 соба опремљене 

удобним намештајем, климом, вентилацијом.У близини се налази предивна стаза за љубитеље 

скијања и санкања. У оквиру виле се налази етно ресторан који гостима нуди специјалитете 

домаће кухиње као што су паприка у павлаци , производи од хељде као и кувана и печена 

јагњетина која се обезбеђује из сопстене производње виле ,,Јелене“. Ресторан поседује и отворену 

башту. 

Слика бр.11 – Вила Јелена 

 

Извор : http://www.zlatar-jelena.rs 

Планинарење – Нестварно лепи предели, учинили су планину Златар правим рајем за 

пешачење и планинарење. Посебни изазови за љубитеље алпинизма и планинарења  је Кањон реке 

Увац, а нешто даља ваздушна бања Камена Гора код Пријепоља. У пријепољском крају 

планинарење има значајну традицију и ту се налази близу 100 km маркираних стаза. 

Камена Гора је место у близини Пријепоља, на југозападу Србије. То је планинско село , 

сачувано од цивилизацијских тековина и урбанизације. У њему се удише чист ваздух, пије ледена 

изворска вода, људи су гостопримљиви и дуговечни, а клима ћудљива и променљива. Камена Гора 

нуди активан одмор у виду планинарења, пешачења, камповања и сплаварења или ако време 

дозволи гости се могу опробати у параглајдингу или планинском бициклизму. Ово је свакако 

незаобилазно место за праве љубитеље природе, активног одмора и сеоског и здравственог 

http://www.zlatar-jelena.rs/
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туризма. Камена Гора нуди 6 маркираних стаза од око 80 километара. Шетајући њеним 

пропланцима одморићете своја плућа и напунити позитивном енергијом која је карактеристична за 

људе овог краја. 

Бициклизам је уз пливање један од најзахтевнијих спортова, који ангажује највећи 

проценат мишићних група човековог тела. Планински бициклизам је спорт у коме се бициклом 

вози ,,off road“, односно ван асфалта, у буквалном преводу. Стазе које се користе у планинском 

бициклизму су шумске, брдске, планинске стазе, преко пропланака, пољана и ливада, баш као што 

изгледа крајолик Камене Горе. 

Околина Нове вароши позива на уживање у природним лепотама и реткостима Увца и 

Ваљушнице, јер планинарење поред кањона реке Увац и пределима Златара, проверено јесте право 

задовољство. Стаза у дужини од 7 km повезује два прелепа језера – Златарско и Радоињско. 

Полазна тачка је код Кокиног Брода, где се у близини налази визиторски центар, а завршна, на 

плажи у Радоињи. Већим делом стаза пролази кроз пределе Специјалног резервата Увац, а како се 

у близини налази етно село Вранеша, пешачење се може комбиновати са обиласком овог села, 

одласком до видиковца, као и посетом визиторском центру. 

Сплаварење - Увац пружа сјајне услове за рафтинг и сплаварење, јединствен доживљај са 

повишеном дозом адреналина. Између северних падина Златара и јужних обронака златиборског 

масива тече смарагднозелена река. Као руком исцртани укљештени меандри део су божанствене 

лепоте кањона реке Увац, лепоте у чију истинитост се морате својим очима уверити. Сплаварење 

на Увцу, незаборавно путовање кроз магичне меандре, популарно се назива „Регата кањоном 

Увца“, полази од Увачког језера, одакле се пружа предиван поглед на господаре неба и њихово 

станиште на високим литицама. 

6.2. Културни туризам 

 

Општина Сјеница је општина и истоимени град, која се налази у југозападном делу Србије, 

на пространој Сјеничко-Пештерској висоравни. Сам град, простире се на десној обали реке Увац и 

смештен је дуж реке Грабовице, у Сјеничкој котлини, на надморској висини 1.000-1.030 метара 

надморске висине. Сјенички крај се налази у планинском окружењу планине Голије, Јадовника, 

Озрена, Златара, Гиљеве, Жилиндара, Јавора, Нинаје, Јарута и других планинских венаца, с једне, 

и пространих котлина Сјеничког, Пештерског (Угљанског), Коштанског и других поља.  
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Граничи се са општинама Бијело Поље (ова општина припада Црној Гори), Пријепоље, 

Тутин, Нови Пазар, Ивањица и Нова Варош.58 

Са знатног дела висоравни воде подземно отичу и појављују се у виду јаких крашких 

врела, од којих настају површинске реке. Познато је Сјеничко, Ступско, врело Вапе, Камешнице и 

других река. У околини Сјенице има десетак река понорница, од којих је Бороштица (23 km) 

најдужа понорница Пештера.  

Термалне воде се сврставају у значајне потенцијале овог краја. Позната термална врела су 

Бањица и Бања. Термалне воде се не експлоатишу. 

 У околини Сјенице шуме су мешовите, a преовладавају четинари. Од зимзелених врста 

дрвећа заступљени су: бор, јела, смрча и клека, а од листопадних бреза, леска, јесика, дрен, граб, 

буква на вишим теренима, а поред река јова и врба. Шуме су богате високом и ниском дивљачи 

што ствара изузетне услове за развој ловног туризма.59 

Манастир Увац 

Манастир Увац се налази у селу Стубло, у дну кањона реке Увац на 520 метара надморске 

висине. На површини од 40 x 50 m, 1994. године су откривене и откопане зидине цркве 17 x 12 m. 

Манастирски комплекс Увац сведочанство је о постојању духовног центра у овом крају. Изнад 

котлине на Орлићу и Ораховици манастир је поседовао пашњаке за манастирска стада. Прилаз 

манастиру Увац могућ је макадамским путевима са две стране, Прибојске и Златиборске. Иако је 

прилаз са Прибојске стране доста лакши, чешће су посете путем од стране Златибора, обзиром на 

негову популарност и богате туристичке садржаје, ипак је веома захтеван за вожњу јер је стрм и 

кривудав. Манастир Увац потиче из средњег века, предања кажу да је манастир задужбина 

Немањића, да је саграђен током 12. и 13. века.  

 

 

 

 

 

                                                      
58 Група аутора (2011): „Стратегија одрживог развоја општине Сјеница (2010.-2020.)“ ,Сјеница 
59 Група аутора (2011): „Стратегија одрживог развоја општине Сјеница (2010.-2020.)“ ,Сјеница 
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Слика бр.12 -  Манастир Увац 

 

Извор : http://www.zlatibor.org 

 

Током свог средњовековног постојања манастир Увац је важио за један од богатијих 

манастира, окружен плодном земљом коју плави река Увац. Предања такође кажу да је Манастир 

имао позамашна стада, богате усеве и винограде. Познато је да је више пута рушен и саниран, 

последњи поуздани подаци кажу да је манастир Увац порушен 1698. године. Манастирска црква 

заузимала је централни део. У порушеном, запуштеном и шибљем обраслом стању остаје све до 

1994. године, када га у центар пажње јавности ставља Народни музеј из Ужица. 

Манастир Дубрава 

Манастир Дубрава спада у манастире чија је историја врло необична. Подаци о тачном 

времену градње нису познати, као ни о ктитору, али постоји податак да су рушевине манастира 

откривене уз помоћ сна Оца Данила, монаха са Хиландара. Он је 1999.године уснио сан у коме му 

се приказао патријарх Герман који му је поручио да пронађе изгубљени манастир у којем се крије 

велико благо. Тако се Отац Данило обрео у манастиру Увац по благослов игумана Јулија. 

Отац Данило је основао братство које ће бринути о манастиру Увац, и често је боравио у 

колиби поред данашњег манастира Дубрава. Једног дана угледао је стабло храста које му је 

привукло пажњу. Убрзо је у близини храста открио остатке некадашње  Дубраве. Археолози су 

пронашли и помињано благо, негде око 260 добро очуваних златника, које је држава откупила и од 

којег је новца подигнут манастир Дубрава. 

Претпоставља се да је манастир Дубрава првобитно изграђен у 13.веку. 

http://www.zlatibor.org/
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Слика бр.13 -  Манастир Дубрава и црква Јања 

 

Извор : http://manastiriusrbiji.com/manastir-dubrava/ 

http://www.panoramio.com 

 

Манастир Јања  

Црква Јања (манастир Св. Јоакима и Ане) припада групи малих гробљанских храмова који 

су подизани с краја XVI и у првој половини XVII века у околини Рашке, Новог Пазара и Нове 

Вароши. Зидина је од локалног белог камена и сиге и после рушења с краја XVII века до краја 

прошлог, била је обрасла у шуму и шипраг и није никада обнављана. Народни музеј из Ужица 

започео је 1993. године, истраживачке радове на локалитету цркве Јање у Рутошима, када је 

локалитет наткривен и привремено заштићен од 2009. до 2011. године, заслугом и ангажовањем 

Милешевске епархије обновљена је црква Јања у селу Рутошима која је постала манастир и новим 

освећењем посвећена је Светом Јоакиму и Светој Ани.   

 То је грађевина скромних димензија која је у једном времену била и женски манастир. 

Попут многих других цркава и манастира у колективној свести народа овога краја то је 

светилиште које је посвећено митској чудотворци Јањи, чију је славу више од других пророчица, 

пронела епска песма. У случају ове мале цркве у долини реке Увца неки топоними дају повода 

основаности ове идентификације, тако се једна стена недалеко од места где је црква живела зове 

Јањина стена, а вир на Увцу испод манастира зове се и данас Јањин вир. 

 

http://manastiriusrbiji.com/manastir-dubrava/
http://www.panoramio.com/
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6.3. Mанифестациони туризам 

 

Материјална и духовна култура, као и бројне археолошке локације и манифестације, 

пружају добру основу за развој туризма на простору СРП Увац и околине.  Постоје различити 

пројекти за унапређивање туризма на овом простору али су они још увек у недовољној мери 

активни и међусобно повезани.  Посебну пажњу треба посветити природним ресурсима јер је то 

потенцијал развоја туризма . Такође посебну пажњу треба усресредити на сакралне објекте као 

што су манастир Милешева, манастир Увац,  Дубница и црква Јања које привлаче не само домаће 

већ и многобројне стране туристе. Од манифестација је најзначајнији ,,Златарфест“. 

„Златарфест“ је манифестација установљена 2013. године са циљем да на једном месту, у 

исто време, крајем јула представи све туристичке и привредне потенцијале Нове Вароши и 

Златара. 

Овом смотром обједињене су Сиријада, Регата, Златне руке Златара и Дани меда, Сабор 

певања извика, који су се до тада одржавали засебно, и у различитом временском периоду.  

Становници градића под Златаром, али и њихови гости туристи, у том периоду, уз кришку 

сира, који је један од производа којима се наш крај највише дичи, али и чашицу ракије из лампека 

неког од локалних домаћина, могу уживати у различитим догађајима који промовишу културу, 

традицију, привреду и туристичку понуду Нове Вароши. У оквиру „Златарфеста“, одржавају се 

позоришне представе, изложбе, трибине, спортски турнири, сплаварење Увачким језером, а једно 

од централних дешавања су и музички концерти на Тргу војводе Петра Бојовића. 

Златарска сиријада 

Прва златарска сиријада одржана је 12. јула 1997. године у Булатовићима, на фарми 

земљорадничке задруге из Нове Вароши. Нема писаних трагова о учесницима, али је по сећању 

организатора било око двадесетак такмичара - произвођача златарског сира. 

До сада је одржано укупно 18 златарских сиријада, од чега највећи број у селу Божетићи. 

Од 2013. године златарска сиријада се одржава у Новој Вароши, у оквиру манифестације 

Златарфест, која обједињује већи број мини манифестација. 



Туристички потенцијалu специјалног резервата природе Увац 

 

 

57 

 

Златарски сир је један од најпознатијих и најквалитетнијих аутохтоних млечних производа 

у Србији. Припада групи белих меких сирева, а по садржају млечне масти сврстава се у групу 

пуномасних сирева. Вековима се справља на традиционалан начин у сеоским домаћинствима 

подно Златара, у околини Нове Вароши. Једна од главних карактеристика златарског сира је та да 

се производи од пуномасног крављег млека. 

Поднебље Златара, климатски услови и састав трава, међу којима се налазе и бројне 

лековите биљке, омогућили су да Златарски сир има посебан укус. Млеко потиче са надморске 

висине од 800 до 1.500 метара. Вековна традиција у начину производње допринела је да његова 

специфичност буде већа. Тајна производње је у малој количини произведеног млека, подсиравању 

одмах након муже крава, начину дозревања и надморској висини на којој зри. Није га могуће 

индустријски произвести у квалитету који има традиционална производња. 

Златарски сир се прави тако што се у свеже помужено млеко дода маја, а након једног сата 

кроз масу се прође кашиком како би се сурутка што боље одвојила од сира. Онда се сачека још 

један сат и сир се ставља у газу у којој опет стоји још један сат. Онда се, још увек у гази, сир 

ставља под дрвени круг који се притисне каменом и тако стоји 4 до 5 сати. После тога се сече на 

кришке, дебљине до једног центиметра, слаже у канте и редом соли. Сир се држи на топлом око 40 

до 45 дана док не сазри.  

Слика бр.14 -  Златарски сир и златарски мед 

 

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

Златарски мед 

Производња меда у златарском крају има дугу традицију. Мед са овог подручја је одличног 

квалитета јер је произведен у природном амбијенту брдско-планинског подручја које је очувано од 

индустријског загађења. Највише се производи ливадски , шумски и багремов мед који се све више 

http://www.zlatarskisir.co.rs/
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меша са сувим воћем и орасима и износи на тржиште у мањим паковањима. Поред меда производе 

се и други пчеларски производи ( прополис, поленов прах, пчелињи млеч, восак) који у мешавени 

са медом представљају препарате на бази меда који имају широку примену у поспешивању имуног 

система. 

 

6.4. Сеоски туризам 

 

Етно село Штитково  

Етно село Штитково је било познато још у доба Немањића. Карактеристично је по 

очуваној архитектури, a позната по кућама од камена и дрвета са датумом изградње. Штитково је 

било седиште чувених кнезова Рашковића, српске властеле од пре боја на Косову пољу. Име 

датира из тог времена, јер су се овде ковали штитови за војску. Само село је изложбеног карактера, 

са изложеним традиционалним предметима и амбијентом. Могуће је организовање ручкова 

традиционалне националне кухиње за групе. 

Етно село Вранеша 

Етно село Вранеша се налази у нетакнутој природи четинарске шуме са погледом на 

Златарско језеро. Од овог етно села стазе воде до видиковаца са погледом на Радоињско језеро. 

Етно село Вранеша располаже са бунгаловима и апартманима, укупног капацитета 26 особа. Све 

собе у свим апартманима и бунгаловима имају одвојене кревете који се могу спајати. У склопу 

објекта се налазе ресторан националне и вегетаријанске кухиње, базен, wellness центар.   

Слика бр.15 -  Кућа на Орловој стени 

 

Извор : http://www.serbiaecotour.rs/ 
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Кућа на Орловој стени 

Сеоско домаћинство Милисава и Љубинке Гујанић. Ово домаћинство нуди смештај, 

домаћу кухињу, а у случају већих група могуће је камповање. У близини куће се налази видиковац 

који гледа на орлову стену где се могу видети гнезда орлова и кањон Увца. Породица Гујанић у 

близини видиковца организује пикник варијанте са традиционалним производима : пита хељда, 

кисело млеко, кајмак, чај, кафа, итд. 

Слика бр.16 -  Вилови парк 

 

Извор : http://www.serbiaecotour.rs/ 

 

Вилови парк за одмор 

На путу до Јадранског мора, на обронку планине Златар на 1 200 метара надморске висине, 

налази се незаобилазни парк за одмор у природном окружењу као из бајке. Парк за одмор вилови 

се налази у истоименом селу 5 km од Нове Вароши, недалеко од Златарског и Увачког језера, у  

оквиру Специјалног резервата природе ,,Увац“ где се налази једно од највећих станишта 

Белоглавог супа у Европи. Смештај је обезбеђен у допадљивом апартманском објекту или у 

брвнарама и представља јединствен доживљај јер су у потпуности од дрвене грађе, стрмих 

степеница, а прозори из спаваћих соба гледају у крошње густе борове шуме. Посебан 

гастрономски доживљај даје домаћа трпеза са локалним специјалитетима хељдопита, злтарски сир, 

мирисна пршута и ракија. 

Вила Мандић 

Етно домаћинство породице Мандић, село Вилови – Нова Варош. Објекат је нове градње и 

поседује три дуплекс апартмана. У понуди је услуга пуног пансиона. Љубазни домаћини ће вам 

учинити одмор назаборавним у природном окружењу планине Златар уз специјалитете овог краја. 

http://www.serbiaecotour.rs/
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Не треба изоставити ни видиковце као места од великог значаја у доживљавању лепоте 

наших крајева. Свакако неки од најпознатијих у СРП ,,Увац“ су видиковци ,,Молитва“ и 

,,Вранеша“. 

Видиковац Молитва 

До видиковца се долази преко Сјенице. Са видиковца молитва се пружа невероватан 

поглед на цео систем меандара, пештерску висораван, Златар и Јавор. Видиковац се налази на 

самој стени и обезбеђен је заштитном оградом. До видиковца се стиже одлично уређеном 

пешачком стазом, која почиње од кампа у Превинама, 8 km од Сјенице, и креће се низводно, 

десном обалом језера све до видиковца подно врха Молитва који је једно од најбољих места са 

којих се виде меандри Увца. Дужина стазе је 4,5 km, а укупан успон је 378 m. Стаза је одлично 

уређена, лако је проходна и нема могућности да се забуните и залутате. Висинска разлика између 

највише и најниже тачке на стази је око 100 m, али због увала између брда укупан успон је скоро 

четири пута већи. Ипак, сама стаза је лагана и не тражи неки велики напор. Овоме доприноси и то 

што је на сваком кораку нешто занимљиво тако да се праве честе станке због разгледања и 

фотографисања. За одлазак до видиковца потребно је око 2 сата хода, док је за повратак потребно 

нешто мање времена. 

Слика бр.17 -  Видиковац Молива 

 

Извор : http://www.androidvodic.com 

Видиковац Вранеша 

Са видиковца Вранеша се пружа прелеп поглед на Радоињско и Златарско језеро. До 

видиковца се стиже преко села Вранеша код етно села Вранеша. Видиковац је обезбеђен 

заштитном оградом. 
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6.5. Екотуре на подручју СРП ,,Увац“ 

 

Кањон реке Увца представља комбинацију различитих природних облика, који су добра 

база за развој екотуризма. На овом подручју се налази више вештачких језера која су изменила 

природни изглед кањона, али је он и даље јединствен на подручју Србије. На ободу реке налазе се 

бројне пећине и други рељефни облици, који употпуњују екотуристички потенцијал. Потребно је 

нагласити да на овом подручју постоји разноврстан биљни и животињски свет, од кога је 

најзначајнији белоглави суп, који једино живи на овом подручју. Све то пружа добру основу за 

развој образовног и истраживачког екотуризма. Посебан значај овог кањона и реке Увац је што 

она повезује два велика екотуристичка простора: Пештерску висораван и планину Златар, тако да 

је то у Србији најрентабилније и најперспективније екотуристичко средиште.  

Еко туре на подручју СРП ,,Увац“ су : 

• Шетња мрежом дискретно обележених излетничких стаза, уз евентуално 

уређивање појединих деоница за вожњу бицикла. Постоји уређена пешачка стаза у 

дужини од око 20 km која се просторе ободом Увачког језера. 

• Вожња чамцем или кватромаранима. Резерват Увац д.о.о., стараоц над СРП ,,Увац“ 

поседује више чамаца на сва три језера- Увачком, Златарском и Радоињском. На 

кватромаранима се налазе столови, столице, шанк и wc. Како се на поменутим 

језерима налазе и чамци то је на ова језера могуће правити туре од 50-так или  

нешто више људи. 

• Посматрање птица и друге дивљачи,  њихово фотографисање, учешће у прихрани 

белоглавог супа и у другим организованим активностима заштите биљног и 

животињског света и чистоће предела. Свакако најзначајнији становник СРП 

,,Увац“ је белоглави суп. Процена је да сада на подручју резервата обитава око 500 

јединки ове врсте и истима је током 2010.год изнето око 120 тона хране на 

хранилишта ,, Манастирина“ и ,,Лупоглав“. Важно је истаћи да на подручју 

резервата борави око 140 различитих врста птица. 

• Поред богатства орнитофауне, резерват је изузетно богат разноврсним сисарима, 

попут вукова , медведа, дивљих свиња, лисица, јазаваца итд. 

• Спортски риболов и учешће у порибљавању. Карактеристично је изузетно 

богатство ихтиофауне. Најзначајније врсте риба су : младица, златовчица, поточна 

пастрмка, смуђ, шаран, клен, скобаљ, итд. 
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• Брање печурака, лековитих биљака и сакупљање шумских плодова уз пратњу 

водича; 

• Купање у рекама и водоакумулацијама. Језера су изузетно чиста, запремине око 

500 милиона кубика пијаће воде. 

• Посета пећинама: Ушачкој, Баждарској, Тубића, Буковик, уз минималне радове на 

уређењу туристичке стазе, са или без увођења електричног осветљења. Ушачки 

пећински систем је један од најдужих у Србији, 6 185 метара.  

• Пењачке активности у природном окружењу 

• Биваковање, тј.преноћиште под шаторима или у колибама које су грађене у старом 

грађевинско-архитектонском стилу.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
60 www.zeleniaktivista.com 

 

 

http://www.zeleniaktivista.com/
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7. SWOT анализа туристичког потенцијала СРП ,, Увац“ 

 

ПРЕДНОСТИ 

 

НЕДОСТАЦИ 

 

• Очувани природни ресурси планинских 

области изузетне лепоте погодни за разне 

активности на отвореном целе године; 

• Богатство водним потенцијалима ( језера, 

реке, потоци,врела); 

• Повољне климатске карактеристике; 

• Богатство културних, верских и 

историјских споменика; 

• Достигнут степен развоја и 

организованости сеоског туризма; 

• Водопривредна функција 

 

• Недовољна заштита главних природних и 

културних ресурса; 

• Недостатак смештајних капацитета; 

• Недовољна понуда излета у оквиру 

дестинације; 

• Неодговарајућа саобраћајна повезаност; 

• Непостојање савремених здравствених 

установа; 

• Неодговарајућа квалификациона структура 

запослених у туризму на свим нивоима; 

 

ШАНСЕ 

 

ПРЕТЊЕ 

 

• Позиционирање Србије као туристичке 

дестинације на међународном 

туристичком тржишту; 

• Усвајање и поштовање регулатива 

везаних за просторно уређење и 

коришћење локалитета у оквиру 

дестинације; 

• Инвестиције у побољшању друмске и 

железничке инфраструктуре; 

• Инвестиције у подизању нивоа квалитета 

смештајних објеката; 

• Едукација запослених у туризму на свим 

нивоима; 

 

• Трајна девастација угрожених врста на 

подручју СРП ,, Увац“; 

• Изостанак инвестиција за улагање у развој 

туризма; 

• Недовољна сарадња између локалних и 

републичких нивоа власти; 

• Недовољна улагање у маркетинг и 

промоцију на нивоу Србије; 

• Елеминисање трајних загађења 

(канализација,суспендоване материје, 

неконтролисане депоније) 
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Закључак 

 

На основу изнетих чињеница о Специјалном Резервату Природе ,,Увац“ , може се 

закључити да туристички потенцијал и заинтересованост становништва за бављење туризмом 

постоји. Као и што је раније наведено у овом раду на територији СРП ,,Увац“  постоје значајни 

природни и  културно-историјски мотиви који могу уз адекватан план и програм да се искористе 

за развој, религиозног, планинског, излетничког и рекреативног туризма. 

Перспектива планинског туризма је свакако планина Златар, ваздушна бања овог дела 

Србије са значајним и непроценњивим туристичким потенцијалом у виду непрегледних борових 

шума. Оне у комбинацији са надморском висином су значајне с аспекта лечилишног, тј. 

здравственог туризма, па су на овој планини изграђени бројни стационари. Најпознатија је 

специјална болница за превенцију и рехабилитацију кардиоваскуларних обољења. 

Такође врло значајан је и развој верског туризма, који се заснива на православним црквама 

и манастирима, мада су бројни и исламски сакрални објекти. Најпознатије у оквиру СРП ,, Увац“ 

су манстир Увац, Дубрава и Јања које одолевају времену и сведоче о прошлости. 

Излетнички и рекреативни туризам представља окосницу развоја туризма у СРП ,, Увац“, 

са разноврсним турама и посетама бројним локалитетима у оквиру Резервата, као што су шетње 

уређеним пешачким стазама, вожња чамцем језерима, посматрање птица са изузетних видиковаца 

и посета пећинама. 

Манифестациони и сеоски туризам су веома значајни за развој туризма и привлаче сваке 

године све већи број како домаћих, тако и страних туриста, нудећи све богатији садржај у оквиру 

постојећих манифестација и квалитетнији смештај у сеоским домаћинствима. 

Како би се туризам развијао плански, а не стихијски, неопходна је израда стратегије 

развоја туризма. Развој туристичких потенцијала СРП ,,Увац“, како нових тако и постојећих 

туристичких производа, захтева обликовану визију и стратегију развоја. Урађен је велики број 

пројеката који су послати надлежним министарствима. Неки су прихваћени и реализовани а неки 

још увек чекају одговоре. 
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Туристичке организације градова Нова Варош и Сјеница су показале велико интересовање 

и предузела значајне кораке у циљу промоције, представљања и унапређење туризма на 

територији СРП ,,Увац“. Такође значајно је развијен и сегмент заштите природне средине и 

популације Белоглавог супа.  

У овом мастер раду су указане предности и шансе за развој екотуризма и уопште туризма 

на подручју СРП ,,Увац“, а такође су приказани недостаци и одређене претње које отежавају 

развој туризма и туристичких кретања. 
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