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УВОД 

 

   Предмет рада је SWOT aнализа туристичких потенцијала Расинског округа. Циљ 

рада је да се на основу прикупљених података изврши анализа основних снага, 

слабости, могућности и претњи туристичког развоја Расинског округа. 

   SWOT анализом се утврђују садашње и будуће шансе и снаге из окружења, као и 

претње и страхови али се утврђују и сопствене слабости. Појам SWОТ анализа 

означава скраћеницу од четири речи енглеског језика: Strengths-снаге, 

Weaknesses-слабости, Opportunities-шансе, могућности, Threats-претње, 

опасности. 

Снаге и слабости представљају интерне унутрашње факторе, док шансе и 

претње представљају екстерне спољне факторе. Интерна анализа треба да покаже 

шта су предности, а шта недостаци Расинског округа. Екстерна анализа треба да 

покаже шта су шансе, а шта претње овог подручја. Снаге и шансе представљају 

позитивне, док слабости и претње представљају негативне факторе туристичког 

развоја.                                                      

                                   Слика 1.1-Графички приказ SWOT анализе 

       Strengths                   Weaknesses 

 

                                          

                                                  Opportunities                    Threats             (SWOT analiza clip art) 

   Рад се састоји из четири дела. У првом делу посебна пажња посвећена је 

природно-географским карактеристикама Расинског округа. Други део односи се 

на изворне и изведене елементе туристичке понуде Расинског округа. У трећем 

делу посебна пажња је посвећена карактеристикама туристичког промета у 

Расинском округу и карактеристикама туристичког промета у местима и 

општинама датог округа. У четвртом делу пажња је усмерана ка компаративној 

SWOT анализи туристичких потенцијала Расинског округа. 
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I Природно-географске карактеристике Расинског округа 

 

 

1. Географски положај Расинског округа 

 

Расински округ заузима централни положај Балканског полуострва и Србије. 

Заузима површину од 2.668 km
2
. Окружен је планинским ланцем Јастрепца и 

Послонских планина, Гледићем, Жељином, Гочом и масивом Копаоника. Венцем 

ових планина протеже се и граница Расинског округа. Она почиње од Јужне 

Мораве, преко платоа Кревет, обронцима Малог Јастрепца и врха Великог 

Јастрепца, а затим се спушта обронцима Јаворца у Јанковој клисури преко Бруса 

и северних страна Копаоника па све до врхова. Граница се даље наставља преко 

превоја Жељина и Гоча и Попинском реком спушта у долину Западне Мораве. 

Граница пресеца њен ток и преко Гледићких планина иде долином Велике 

Мораве, такође пресеца и њен ток, наставља се ауто-путем Београд-Ниш и 

западним делом Послонских планина силази у долину Јужне Мораве. Расински 

округ на северу се граничи са Поморавским, на западу са Рашким, на југу са 

Топличким и Косовско-Митровачким округом и на истоку са Нишавским 

округом. Средишњим делом округа пролази и железничка пруга Ћићевац-

Краљево са чвориштем у Сталаћу.    

Расински округ налази се на надморској висини од 250 m до 2.017 m (Панчићев 

врх), а његов удео у укупној површини Републике Србије је 3,34 %. Посматрани 

округ обухвата следеће општине: 

1. Општину Крушевац, 

2. Општину Трстеник, 

3. Општину Александровац, 

4. Општину Брус, 

5. Општину Варварин, 

6. Општину Ћићевац. 

 

   Седиште овог округа је у граду Крушевцу. Расински округ има укупно 296.6901 

становника. Крушевац је и највећа општина овог округа. Планине које се налазе у 

Расинском округу су: Копаоник, Јастребац, Гоч, Гледићке планине, Жељин.  

                                                           
1
 http://www.arrro.rs/rasinski-okrug 
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   Посматрани округ има пуно минералних извора (Буци, Мајдево, Слатина, Бела 

вода, Мрмош, Ломница, Читлук, Сеземча, Дворане, Треботин) и једну од 

најпознатијих бања, Рибарску бању. Расински округ има богату историју и много 

културно-историјских споменика: Лазарев град, Црква Лазарица, Манастир 

Љубостиња, Наупаре, Велуће, Дренча, Лепенац, Манастир Свети Роман, 

Манастир Покрова Пресвете Богородице. Овај округ одликује се и по бројним 

рекама као што су: Јужна Морава, Пепељуша, Блаташпница, Велика Морава, 

Каленићка река али  и језеро Ћелије.  

 

Слика 1.2- Расински округ 

 

                                                           Извор: www.komoraks.co.rs 

                                        

 

2. Саобраћајно-туристички положај 

 

   Укупна дужина путева у овом округу је 1.878 km. Најважнија саобраћајница је 

пут Појате-Краљево. Локални путеви заузимају 1.334 km, регионални 478 km и 

магистрални 66 km. Расинки округ је преко Сталаћа повезан и са пругом 

Београд-Бар као и са пругом Београд-Ниш-Скопље-Атина и краком Ниш-

Софија. Од великог значаја је пут М5 Крушевац-Краљево-Чачак-Ужице. Као и 

ауто-пут Е-75 који иначе води до најближег аеродрома у региону ,,Константин 

Велики“.  
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 Слика 1.3- Положај Расинског округа 

                                                  

Удаљеност појединих европских 

градова: 

Софија-350 km, 

Подгорица-435 km, 

Солун-520 km, 

Сарајево-780 km, 

Будимпешта-800 km, 

       Беч-1.055 km, 

                        Атина-1.100 km. 

 

     Извор: http://www.arro.rs/rasinski-okrug/ 

 

3. Клима као фактор развоја туризма у Расинском округу 

 

   Клима је један од битних фактора који привлачи туристе да се одлуче за 

одређену дестинацију. ,,Значај климе је изражен у непосредној атрактивности 

поднебља, али и у посредном утицају на атрактивност других мотива“. 2
 Утицај 

климе на природу и друштво је вишеструк. Расински округ смештен је у области 

умерено-континенталне климе. Са запада и истока ограђен је планинским 

масивима Жељина, Гоча, Копаоника и Јастрепца, а на северу је отворен према 

долини Велике Мораве. 

   Просечне температуре ваздуха најтоплијег месеца у Расинском округу су 

више од 18 
0
C, а најхладнијег више од -3

0
C. И заправо према Кепеновој 

класификацији припада C климату (умерено топлом). D климату припада једино 

                                                           
2
  Његован З., Економика Туризма и сеоског туризма, Пољопривредни факултет, Нови Сад 

2016., стр.93 

http://www.arro.rs/rasinski-okrug/
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Копаоник јер има умерено хладну климу. Максимална температура ваздуха у 

Расинском округу забележена је у Крушевацу 24.07.2007.3 године и износила је 

43,7
0
C, а минимална температура ваздуха -28,1

0
C исто у Крушевцу, 25.01.1963. 

године. Амплитуда између апсолутно минималне и максималне температуре је 

71,8
0
C.  

   Падавине су честе у овом округу па је највећа годишња количина падавина у 

Расинском округу измерена на Гочу (990 m н.в.) – 1005.7 mm.
4
 А највећа 

количина падавина на територији Расинског округа излучује се у топлијем 

периоду године. Ветрови су углавном локални и везује се за неравномерно 

висинско загревање терена. 

   Према свим изложеним подацима може се закључити да Расински округ има 

погодну климу за развој туризма. Топла лета и умерено хладне зиме су 

карактеристичне за ово подручје али увек постоје изузеци. Прелазни периоди 

(пролеће, јесен), трају нешто краће од лета и зиме, што опет погодује развоју 

туризма јер је у неким областима нпр. на Копаонику продужена зимска сезона 

до априла, а на језерима и рекама купалишна сезона траје дуже па има купача и 

до октобра. Што се бања тиче, није све исто као пре десетак година. Услед 

глобалног загревања и великих климатских промена, све је више падавина у 

току зимских месеци. То су углавном кишовити дана, што онемогућава шетњу и 

самим тим има негативан утицај на посетиоце. Јер уз добру лековиту терапију 

добро би им дошла и климато терапија јер су наше бање углавном и ваздушне 

бање. Зато је смањен број посетилаца у току зиме. Без обзира на поједине 

изезутке, овај округ је посећен од стране туриста и има велики туристички 

потенцијал због свог географског положаја и умерено- континенталне климе. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Стричевић Љ.,  Докторска десертација ,,Водни ресурси Расинског округа и њихов утицај на 

регионални развој“, Ниш, 2015., стр. 83 
4
 Стричевић Љ.,  Докторска десертација ,,Водни ресурси Расинског округа и њихов утицај на 

регионални развој“, Ниш, 2015., стр. 88. 
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II Изворни и изведени елементи туристичке понуде Расинског 

округа 

 

1. Копаоник 
 

  Копаоник је највећи планински масив у Србији. Налази се у југозападном делу 

и од Београда је удаљен 270 km, а 118 km од Ниша. Простире се на површини од 

2.750 km
2
.
5
 Пружа се правцем северозапад-југоисток. Највиши врх Копаоника је 

Панчићев врх 2.017 m. Други значајни врхови су Суво Рудиште 1.976 m,  Велики 

Караман 1.936 m, Велика Гобеља 1.934 m... 

Слика1.4- Копаоник 

 

Извор: https://it.depositphotos.com/stock-photos 

   На подручју Копаоника налази се Национални парк Копаоник, проглашен 

1981. године.6 Према дефиницији, усвојеној на генералној скупштини 

Међународне уније за заштиту природе (Њу Делхи, 1969. год.): ,,Национални 

парк је шире просторно подручје (минимум 2.000 ha), које представља један или 

више екосистема, мало или нимало измењених људком делатношћу или 

настањивањем, коме животињске и биљне врсте, геоморфолошки слојеви и 

биљна и животињска станишта дају посебан научни, образовни и рекреативни 

значај или у коме постоје пејзажи велике лепоте. За које је највиша надлежна 

власт земље предузела одговарајуће мере да спречи или уклони, што је могуће 

                                                           
5
 http://www.infokop.net/ 

6
 www.infokop.com 

https://it.depositphotos.com/stock-photos
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пре, његову експлоатацију или вршење такве делатности на целокупном 

подручју и да осигура ефикасну заштиту еколошких, геоморфолошких или 

природних добара посебне лепоте која представљају основ проглашења 

подручја за национални парк и коме је приступ у образовне, културне и 

рекреативне сврхе дозвољен под одређеним условима.“7 Национални парк 

Копаоник обухвата површину од 11.800 ha. Овај Национални парк представља 

један од најзначајнијих центара биодиверзитета ендемичне флоре Србије.  

   Копаоник се простире на подручју сливова Ибра, Расине и Топлице. Копаоник 

представља и највеће рудно подручје Србије. Богато је оловно-цинковним и 

сребрним рудама. 

   Клима је субалпска, а снежни покривач је у трајању од 160 дана годишње. 

Средња годишња температура је 3,3 
0
C. Приближно има 200 сунчаних дана 

годишње, па се назива и ,,Сунчана планина“. На територији Копаоника укупна 

дужина ски путева износи 12.312 m, има 29 алпских ски стаза, 26 ски путева и 

два полигона за обуку почетника. Стазе су опремљене са 25 жичара и 2 

покретне траке.
  

 

 

1.1 Маузолеј др Јосифа Панчића на Копаонику 
 

   На Копаонику, на највишем врху налази се маузолеј др Јосифа Панчића. Јосиф 

Панчић рођен је 5. априла 1814. године у Брибиру.8
 По вокацији је био лекар, 

али по својој наклоности ботаничар. У Будимпешти, где је студирао медицину 

упознао је Вука Караuића који га је наговорио да дође у Србију, где је остао до 

краја живота. Он је био планинар и посећивао је многе планине али је на 

Копаонику био 16 пута и највише га је волео. Из тог разлога му је жеља била да 

на Копаонику буде сахрањен. Жеља му је била испуњена тек 1951. године уз 

помоћ планинара Србије и ,,Српске академије наука и уметности“. Тада су 

пренети земни остаци Јосифа Панчића и његове супруге Милеве. Сахрањени су 

у ковчегу од Панчићеве оморике. Тада највиши врх Копаоника 2017m, постаје 

Панчићев врх (до тог догађаја, врх је носио име Миланов врх по краљу Милану 

Обреновићу).                                                                 

 

 

                                                           
7
 Јовичић Д. ,Развој туризма и заштите природе у националним парковима, Веларта, 1997, 

Београд, стр.24 
8
 Барбарић И.: ,,Винодолски зборник“ , Грижане, 2014, стр. 87  
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                                                               Слика 1.5 Маузолеј Јосифа Панчића 

 На Копаонику се и данас 

налази Маузолеј др Jосифа 

Панчића али је 1999. године, 

за време Нато агресије 

бомбардован и погођен 

пројектилом. Оштећен је и од 

тада се налази под патронатом 

Војске Србије. Ограђен је и 

под стражом тако да није 

могуће прићи му, па поред 

културне вредности из тог 

разлога нема неку туристичку 

вредност. 

                                                                                  Извор: http://www.novosti.rs 

   Постоје планови да у будућности Маузолеј постане слободан за посету и да се 

поред њега сагради комплекс са ботаничком баштом и музејом где ће бити сви 

предмети и документација др Јосифа Панчића. Изградњом овог комплекса 

повећала би се туристичка вредност истог и Копаоник не би био познат само као 

зимски туристички центар, већ и центар културе и историје.  

 

2. Планине Гоч,  Жељин и Јастребац 

 

2.1 Жељин 

 

   Жељин је планина између планина Гоч, Копаоник и Столови. Спада у групу 

копаоничких планина и налази се у централној Србији. Највиши врх Жељина је 

1.785 m. Заправо Жељин има два врха: Роговска чука и Плоча, а налазе се један 

поред другог на удаљенсти од 500 m. Ова два врха штите жупско виногорје од 

ветрова јер се налазе са западне стране Александровачке Жупе. 

   Ова планина је богата рудом олова, као и биљним и животињским светом. 

Некада се на њој и вадила оловна руда. Жељин спада у групу планина богатих 

водом и има пуно минералних извора. Изузетно је занимљива за планинаре и 

љубитеље природе и чистог планинског ваздуха. 
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2.2 Гоч 

 

   Гоч је планина која се налази недалеко од Врњачке бање, јужно од Западне 

Мораве. Спада у групу нижих планина, а највиши врхови су Љуктен 1.216 m и 

Крња Јела 1.127 m. Пружа се у правцу запад-исток, око 10 km. Гоч је богат 

минералним изворима, а на њему се налази и вештачко језеро Селиште. Ову 

планину многи туристи тек откривају. Има велики туристички потенцијал али  

није искоришћен у правом смислу. Гоч има две скијашке стазе и постоји 

могућност израдње нових стаза. Смештајни капацитети су оскудни. Из тог 

разлога Гоч још увек не посећује велики прој туриста. Изградњом хотела, нових 

стаза, као и активирањем забавних садржаја ова планина може бити једна од 

водећих планинских дестинација у нашој земљи јер је богата бистрим 

планинским рекама, изворима, четинарима, пољима обраслим планинским 

травама и пре свега оаза је чистог планинског ваздуха и мира. 

 

2.3 Јастребац 

 

                                                                                                           Слика 1.6- Јастребац-језерo 

Јастребац је најшумовитија и 

најводнија планина овог дела 

Балкана. Налази се у близини 

Крушевца, на 20 km од центра. 

Пространа висораван са 

вештачким језером лежи на 

око 650m надморске висине. 

Највиши врхови су Ђулица 

1.491 m  и Поглед 1.481 m. 

Јатребац има изванредне и  

повољне климатске услове 

(осунчаност током целе               

године, свеже ваздушне струје, незагађена средина).      Извор: www.mapio.net 

 

http://www.mapio.net/
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3.Ћелијско језеро 

 

   Акумулација Ћелије формирана је преграђивањем реке Расине браном висине 

55 m 1972. године,9
  а завршена је 1979. године. Пошто је утврђено да је вода 

високог квалитета, врши се међурегионално и регионално водоснабдевање. 

Језеро Ћелије име је добило по истоименом селу које се налази на његовој 

обали.  

   Површина језера је 3,01 km
2
, а дужина његове обале је око 27 km. Просечна 

дубина језера износи 17 m док је максимална дубина 45 m. За време лета 

провидност воде је и до 4 m. 

 

 

4.Рибарска бања 

 

   На североисточним падинама Јастрепца у долини Рибарске реке налази се 

познато лечилиште и рехабилитациони центар за ортопедска, дегенеративна и 

коштано зглобна обољења. Рибарска бања налази се на надморској висини од 

540 m, а од Крушевца је удаљена 34 km. 10   

   Рибарску бању је на дар за пунолетство добио Стефан Немања у XII веку. 

Интензивни развој почиње тек од 1904. године.11
 Бању су посећивале готово све 

крунисане главе Србије као и многи познати али и обични људи. Један од 

највернијих посетилаца али и пацијената био је и Петар I Карађорђевић. У част 

краљу, у бањи је подигнут бронзани споменик у природној величини. Кнегиња 

Милица такође је у овој бањи проналазила лек за своју болест. 

   Рибарска бања као ,,Специјална болница“ нуди посетиоцима и спа програм 

који садржи и следеће садржаје: отворене и затворене базене, бисерне каде, 

сауне, спортске терене, фитнес салу и аква детокс. Пружају се и услуге 23 врсте 

масажа. Рибарска бања има 4 извора топле воде,  њихова температура је од  35 

дo 41,5°C. Постоје још 2 извора, један је млак 27,5°C, a други је хладан 16,1°C. 

                                                           
9
 Стричевић Љ.,  Докторска десертација ,,Водни ресурси Расинског округа и њихов утицај на 

регионални развој“, Ниш, 2015, стр. 264 
10

 Водич ,,Крушевац-традиција будућности“, ТО града Крушевца, Крушевац, 2010., стр.11 
11

 http://ugoturizam.rs 
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Овај хладан извор користи се за пиће и специфичан је јер је једина акратопега12
 

на целом Балкану.  
 
    У Рибарску бању долазе на лечење људи из готово свих крајева земље, а и 

шире (12% страних гостију).13 Посебно је посећују пацијенти који су доживели 

мождане ударе и саобраћајне несреће, долазе непокретни, а излазе ,,на својим 

ногама“, што показује велики успех лечења у овој бањи, као и велики труд 

запослених. Рибарска бања је и излетиште становника из оближњих места. 

Сваке године посети је око 60.000 људи, због здравствених али и рекреативних 

потреба. Смештај у Рибарској бањи може се сврстати у три категорије: приватни 

смештај, хотелски смештај и смештај у здравственим рехабилитационим 

центрима. 

 

 

 

 

Слика 1.7-  Рибарска бања 

 

   Извор: www.ribarskabanja.info 

 

 

                                                           
12

 Акратопеге- подземно минералне воде, чија температура не прелази 20°C, а минерализација 

износи 500-1000mg/dm
3 

13
 http://www.stat.gov.rs/ 

 

http://www.stat.gov.rs/
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4.1 Културно лето Рибарске бање 

 

   Културно лето Рибарске бање је највећи и најзначајнији догађај у целом 

Расинском округу. Траје од маја до октобра и састоји се из низа манифестација 

и културних дешавања. Сваке године окупи око 3.000 учесника из земље и 

иностранства. За тих пар месеци колико траје ова манифестација, кроз Рибарску 

бању прође око 60.000 посетилаца.14 Један од најлепших догађаја је ,,Дани 

иностране културе“. Тада разни инострани представници представљају своју 

културу и традицију. До сада су своје земље представљали људи из Мексика, 

Малезије, Русије, Грчке и Француске, као и многи други. 

 

 

5. Расина, Јужна Морава, Пепељуша 

5.1 Расина 

 

   Расина је десна притока Западне Мораве. Назив је добила по племену Рас. 

Извире на падинама Гоча и Жељина, под Црним Врхом. Слив Расине је 981 km
2
, 

а дугачка је 92 km. Расина утиче у Западну Мораву, 5 km низводно од Крушевца. 

Расина улази у Крушевачку котлину низводно од Мајдева. Долина јој је 

извијугана и широка, у близини ушћа широка је 35 до 40 m, дубока је до 1 m. 

Расина Западној Морави даје просечно 9 m
3 

воде у секунди. Има карактер праве 

бујице, амплитуде протицаја су јој изразите, а слив јој је изразито асиметричан. 

У априлу је 5,5 пута већа количина протицаја него у августу. Зато је 1979. 

године, у Златарској клисури подигнута брана висока 55m и изграђено језеро 

Ћелије15, да би се ублажиле велике разлике протицаја и зауставио нанос који 

вода носи. Расину називају и златоносна река јер већ деценијама људи на њеним 

обалама испирају златни прах, што је изузетна природна реткост. 

                                                           
14

 http://www.ribarskabanja.rs/index.php/turizam 
15

 https://www.turizamkrusevac.com 
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5.2 Пепељуша 

 

   Пепељуша је река која је потпуно загађена и употреба воде за пиће из ове реке  

је забрањена званично. То је Жупска река. Од Александровца протиче кроз 

двадесетак села и отиче ка Крушевцу. Она широко меандрира у узводнијем делу 

и више се не улива у Мораву, у коју се некад уливала, већ је Морава померила 

њено ушће на запад. Сада је ушће Пепељуше баш тамо где је теме меандра 

Мораве пресекао њен некадашњи ток. Зато се Пепељуша излива само у доњем 

делу. 

 

 

 

5.3 Јужна Морава 

 

   Јужна Морава је река у Србији, која се код Сталаћа среће са Западном 

Моравом и заједно формирају Велику Мораву. Тече правцем југ-север и дугачка 

је 295 km.  Јужна Морава настаје на Скопској Црној Гори, у Македоније, 

северно од Скопља. Токови Кључевске и Слатинске реке стварају реку Голема, 

која је када пређе македонско-српску границу изнад села Бинач на Косову, 

позната као Биначка Морава. После 49 km Биначка Морава састаје се са 

Прешевском Моравицом код Бујановца и осталих 246 km тече као Јужна 

Морава. Јужна Морава припада црноморском сливу и има 157 притока. Неке од 

важнијих су: Јабланица, Ветерница, Пуста Река, Топлица, Врла, Нишава, 

Власина... Јужна Морава има композитну долину.  Њу чине наизменично 

смењивање котлина и клисура ( Врањска котлина, Лесковачка котлина... ). 
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6. Крушевац 

 
   Седиште Расинског округа је град Крушевац. Налази се у Крушевачкој 

котлини, у долини Западног Поморавља, на реци Расини. Простире се између 

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

котлине и Ибарске долине на западу. Налази се на 137 m надморске висине. 

Цела општина са ширим сеоским подручјем има 131.368 становника16, а сам 

град има 73.316 становника. 

   Крушевац се одувек налазио на раскрсници путева који су пресецали Балкан и 

спајали његове периферне делове. Мрежа саобраћајница и данас чини подручје 

Крушевца једним од главних саобраћајних раскрсница у овом делу Балкана. 

Удаљеност од ауто-пута (Е-75) је 27 km, од најближег аеродрома ,,Константин 

Велики“- Ниш је 80 km, аеродром „Никола Тесла“- Београд 210 km и од 

најближе луке Београд 200 km. Од великог значаја је и регионални путни правац 

Крушевац-Краљево-Чачак-Ужице (М5). 

   Крушевац је својом железничком станицом повезан са железничком пругом 

Београд-Бар, преко Сталаћа, највећег железничког чвора у овом делу Србије 

(удаљеног 18 km), са пругом Београд-Ниш-Скопље-Атина и краком Ниш-

Софија. 

Слика 1.8 - Град Крушевац 

    

 

 

 

 

 

 

                                              Извор: http://arhiva.brusonline.com 
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Предање каже да је Крушевац добио име по камену крушцу, облом речном 

камену којим је већим делом град и сазидан. Крушевац је један од градова у 

Србији са богатом  историјом. Подигао га је кнез Лазар 1371. године као своју 

престоницу17. Крушевац се први пут помиње у Повељи18 кнеза Лазара 1387. 

године. Крушевац је у то време било место из кога се руководило државом и 

било је средиште привредног и културног живота.  

  Крушевац заправо постаје престоница вазалне државе после битке на Косову. 

Њоме управља кнегиња Милица, а затим њен син Стефан до 1408. године када 

престоница постаје Београд. Након тога Турци у више наврата освајају 

Крушевац да би га коначно поробили 1454. године. 

   Крушевац је некада био јак привредни центар. Имао је посебно развијену 

метало-прерађивачку и хемијску индустрију („14. октобар“, ХИ „Жупа“, 

„Хајнкел-Мерима“, „Trayal“), као и фабрику алкохолних и безалкохолних пића 

„Рубин“ и фабрику мазива „ФАМ“. Осим великих друштвених колектива, у 

граду је било и 1.200 приватних предузећа и преко 2.500 самосталних радњи 

различитих делатности. Међутим, услед неуспешних приватизација, многе од 

ових фабрика су или затворене или обављају минимални обим посла. 

 

 

 

6.1 Археолошки парк Лазарев град 

 

   Археолошки парк Лазарев град преставља археолошки локалитет, остатак 

средњевековног града подигао је кнез Лазар 1371. године као своју престоницу 

и војно утврђење. Град је постављен у овалном облику 200x300 m. У парку се 

налазе Црква Лазарица, Донжон кула, Споменик кнезу Лазару и Народни музеј. 

 

 

 

                                                           
17

 https://www.turizamkrusevac.com 
18

 Повеља у којој кнез Лазар у својој престоници потврђује раније утврђене трговачке 

привилегије Дубровчанима.  
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6.2 Црква Лазарица 

 

 

   Црква Лазарица саграђена је 1376. године19 у славу прворођеног сина кнеза 

Лазара и уједно наследника престола, деспота Стефана. Представља бисер 

моравске архитектуре. Основа цркве је у облику триконхоса: сажети уписани 

крст са три апсиде и куполом у центру. Црква је посвећена Св. Стефану и Св. 

Богородици. 

 

 

Слика 1.9 -Црква Лазарица 

 

 

   

Извор:www.tripadvisor.com 
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 Недељковић С., Магистарски рад, ,,Економска валоризација туристичких потенцијала 

Расинског округа“, Ниш, 2012., стр. 77 
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6.3 Донжон кула и Кнежев двор 
 

   Донжон кула је главна кула у североисточном делу града. Грађевина је имала 

одбрамбену улогу, нарочито као последњи отпор непријатељу ако би ушао у 

унутрашњост града. Кнежев двор представља цивилну грађевину за коју се 

претпоставља да је служила као двор кнезу Лазару. Систем зидања овог здања је 

сличан цркви Лазарици. Зидан је ломљеним каменом и облутком. У овом двору 

је одржана Кнежева вечера (по епској песми). Из овог здања је кнегиња Милица 

испратила своју најмлађу ћерку Оливеру у Бајазитов харем. То је био залог 

вазалског односа.  

 

 

Слика 2.0- Донжон кулa 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

  Извор:www.mapio.net 
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6.4 Споменик кнезу Лазару 

 

   Споменик кнезу Лазару откривен је 27. јуна 1971. године20, поводом прославе 

шест векова Крушевца. Споменик се налази у источном делу археолошког парка 

Лазарев град. Аутор овог споменика је вајар Небојша Митрић из Београда. 

   Сам лик кнеза Лазара представљен је у седећем ставу са мачем у руци, а 

урадио је према ктиторској фресци из манастира Раваница. Многи орнаменти 

преузети су са Лазареве хаљине. Копија ове хаљине чува се у музеју у 

Крушевцу. На левом рамену фигуре приказане су контуре средњевековног 

града, а обриси Лазарице под пазухом десне руке. 

 

Слика 2.1 Споменик кнезу Лазару 

 

Извор: www.mapio.neт 

 

                                                           
20

 Водич ,,Крушевац-традиција будућности“, ТО  града Крушевца,  Крушевац, 2010., стр. 5 

 

http://www.mapio.neт/
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6.5 Народни музеј 

 

   Народни музеј Крушевац основан је 19. децембра 1951. године.21 Смештен је у 

простору археолошког парка, у близини цркве Лазарице. Делатност музеја је: 

сакупљање, чување, заштита и излагање културних добара и многих остатака 

материјалне културе. Музеј је прво био смештен у кући Симића али због малог 

простора, а све више експоната 1969. године бива премештен у већу зграду 

некадашње крушевачке Гимназије, саграђене 1863. године. Музејска поставка 

има око 23.000 музеалија. Оне су археолошког, природњачког, историјског, 

етнолошког, ликовног и културно-историјског карактера. Експонати су из 

различитих периода, од праисторије па све до средине двадесетог века. 

Поставка се састоји од накита, грнчарије, збирки оружја, оруђа, керамике, 

новца... 

   Музеј представља битно одредиште када је реч о културној и туристичкој 

понуди града Крушевца. У холу музеја је туристичко-информациони пункт са 

сувенирницом, а посетиоцима су на располагању водичи, односно кустоси, који 

само вођење поред српског, могу обављати и на енглеском и руском језику. 

 

Слика2.2 - Народни музеј 

 

Извор:www.nocmuzeja.rs 

                                                           
21 www.nocmuzeja.rs 
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6.6 Кућа Симића 

 

   Кућа Симића представља најстарије очуван објекат у центру града. О овом 

објекту нема поузданих података, о времену када је изграђен али по многим 

карактеристикама и стилу градње може се закључити да је време настанка крај 

XIII и почетак XIX века.22 

   Кућа је била власништво турских бегова, браће Френчевић, а касније ју је на 

поклон добио Стојан Симић, од свог кума, Милоша Обреновића. Стојан Симић 

био је први старешина тек ослобођене вароши и због њега је кућа у народу 

остала позната као ,,Кућа Симића“ 

   Године 1835., у овој кући договорена је Кнез Милетина буна, којом је 

ограничена власт кнеза Милоша. До 1951. године у њој је био Народни музеј 

али је због добијања већег простора, музеј премештен, а Кућа Симића постала је 

,,Мали музеј“. Од 2007. године у њој је изложено покућство и намештај, 

приказујући породичан живот у вароши, почетком XX века. 

 

 

6.7 Уметничка галерија 

 

   Уметничка галерија налази се у објекту породичне куће познатог 

Крушевачког трговца Љотића. Кућа је саграђена двадесетих година прошлог 

века, а претворена је у галерију 1961. године.23 Од тада је у склопу Народног 

музеја. Прилагођена је потребама галеријског излагања, са изложбеним  

простором од око 100 m
2
. Aрхитектура и унутрашње уређење одговара 

уметничком укусу најбогатијег слоја Крушевљана између два рата. Представља 

адекватан простор у коме се често одржавају изложбе ликовних уметника. 

 

 

 

 

                                                           
22

 https://www.turizamkrusevac.com 
23

 Водич ,,Крушевац-традиција будућности“, ТО града Крушевца, Крушевац, 2010., стр. 7 
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6.8 Народни универзитет у Крушевцу 

 

   Народни универзитет саграђен је 1908. године24
 за потребе Женске школе. 

Међутим та школа се одржала све до Првог светског рата када је у овој згради 

оформљена Војна болница. Између два рата ту се налазила школа, затим 

Учитељска школа, па до 1979. године ОШ Јован Поповић. Од тада је Раднички 

или Народни универзитет. Тек прошле године ова зграда добија праву намену 

када је у њој отворен Пољопривредни факултет, Универзитета у Нишу.  

 

Слика 2.3 Народни универзитет 

 

Извор: http://krusevacpress.com 

6.9 Стара чаршија у Крушевцу 

 

  Ова улица представља најстарији део града и потиче још из доба Кнеза 

Лазара. Налази се надомак Кнежевог двора, тј. Лазаревог града. У то време била 

је средиште друштвеног живота тадашњег становништва. Тек 1833. године25 

Кнез Милош издаје наредбу да се варош исели на ,,брдо“. 

 

 

                                                           
24

 Недељковић С., Магистарски рад, ,,Економска валоризација туристичких потенцијала 

Расинског округа“, Ниш, 2012., стр. 105 
25

Недељковић С., Магистарски рад, ,,Економска валоризација туристичких потенцијала 

Расинског округа“, Ниш, 2012., стр. 109 

http://krusevacpress.com/
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7. Александровац 

 

   Александровац је град у Расинском округу и припада општини Крушевац. 

Према попису из 2011. године има 6.228 становника.26 Лежи у котлини између 

Копаоника, Гоча и Жељина, поред Кожетинске реке. По њој се Александровац 

некада називао Кожетин, а данас је тај назив остао само селу у близини 

Александровца. Данашњи назив Александровац, добио је име по краљу 

Александру Обреновићу, указом краља Милана. Након ослобођења 

Александровац постаје средиште виноградарства и тржиште вина, а развијено је 

и воћарство. Компанија Вино Жупа се бави производњом алкохолних и 

безалкохолних пића и значајни је извозник пића. 

 

7.1 Завичајни музеј Жупе 

 

   Завичајни музеј Жупе отворен је 27. јануара 1992. године27 на Светог Саву у 

Александровцу. Музеј се налази у ужем центру града. Смештен је у „кући попа 

Марка“. Ова кућа је под заштитом Завода за заштиту споменика културе из 

Краљева, који је извршио рестаурацију зграде. Површина спратног и 

подрумског дела музеја је 381 m
2
. У музеју има око 3000 предмета. Фототека 

музеја садржи око 6.000 фотографија и негатива. Библиотека музеја има 1.400 

књига. За 25 година постојања овај музеј је заузео важно  место и стекао углед у 

научној и културној јавности. Постао је афирмисана институција у области 

заштите културних добара. Музеј Жупе је прави репрезент Расинског округа у 

ширим културолошким круговима. Музеј је дело ’’Collegiumа historiсumа 

Župa’’.28 Иза њиховог рада прво стоји Завичајна збирка која је смештена у Дому 

културе. Након ње је настао и Завичајни музеј Жупе, који је данас познато место 

у Александровцу. 
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 http://www.stat.gov.rs/ 
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 http://www.toa.rs/zavicajni_muzej_zupe.html 
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 Друштво основано при Гимназији у Александровцу која је током дугогодишњег временског 

периода радила на сакупљању, чувању и презентовању културно–историјског богатства Жупе, 

на челу са професором историје Милославом Бонџићем. 

http://www.stat.gov.rs/
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7.2 Eтно село Латковац 

 

   Село Латковац налази се у Расинском округу, код Александровца, на 5 km од 

центра града. Налази се на 430 m надморске висине, у подножју Копаоника, 

Гоча и Жељина. Од Београда је удаљено 220 km. Пре две деценије напуштени 

засеок Каврићи, данас је туристичко културни центар. Отворен је током целе 

године за све посетиоце и госте. У овом селу сваке године се организују и 

уметничке колоније. А често се одржавају и многе музичке манифестације. То 

су:  

-Етновизија, 

-Фестивал класичне музике, 

-Звуци сећања; 

Сви ови догађаји окупљају велики број посетилаца. 

 

 

7.3 Пољане у Александровачкој Жупи 

 

   Пољане код Александровца су јединствена виноградорска насеља јединствена 

у Европи. Има их преко 20, тачније 24. Смештене су у централном делу жупског 

виногорја. Настале су и остале усред винограда. На први поглед не разликују се 

од села али се види разлика. Сокаци су уски, зграде су прибијене једна уз другу, 

са малим двориштем или га уопште нема. Данас постоје следеће: Ботуњска, 

Боћка, Јарушка, Парчинска, Старачка пољана, затим Борје велико, Борје мало, 

Црвена Јабука, Дренча, Голубовац, Калуђерка, Крушевица, Вуков До, Смонице, 

Ракија мала, Ракија велика, Стањево доње, Стањево горње, Марковина, 

Лукаревина, Куманац, Јежевица, Покреп и Прибојевац. 
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7.4 Жупска берба 

 

   Жупска берба је туристичка манифестација и одржава се сваке године у 

Александровцу. Први пут је одржана 1963. године.29 

   Ову манифестацију одликује нешто несвакидашње, а то је фонтана вина, 

јединствена у свету. Симболизује непресушност Жупског виногорја. За време 

трајања Жупске бербе, цела пешачка зона у Александровцу претвара се у 

Винску улицу. Ту су смештени најбољи виноградари и винари са овог подручја. 

Они излажу своје производе, вина и ракије, а посетиоци дегустирају и купују. За 

време ове манифестације гости посећују и Музеј винарства и виноградарства. 

Овај музеј је посвећен историји вина и виноградара. 

 

Слика 2.4 Жупска берба (фонтана вина) 

 

Извор: https://punjenipaprikas.com/jubilarna 
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8. Манастири у Расинском округу 

 

   У Расинском округу има пуно цркава и манастира. То су Манастир 

Љубостиња, Наупаре, Велуће, Дренча, Лепенац, Манастир Свети Роман, 

Манастир Пресвете Богородице... 

 

 

8.1 Манастир Покрова Пресвете Богородице 

 

   Недалеко од Крушевца, у селу Ђунис, налази се манастир Покрова Пресвете 

Богородице. Године 1898.30
 на месту где је манастир изграђен, јавила се 

Пресвета Богородица девојчици Милојки Јоцић. Девојчици се указала Пресвета 

Богородица и рекла јој да је на том месту лековит извор, да ће се ту исцељивати 

болесници и да на том месту треба подигнути цркву. Године 1934., црква-

брвнара је подигнута. Али је због неких политичких прилика касније срушена. 

Године 1977., започела је градња храма, која је трајала 8 година и прекинута. 

   Тек 1933. године је изградња настављена, а 2001. је у потпуности завршена. 

Ово је првобитно био мушки манастир али је преображен у женски. 

Унутрашњост манастира је живописно осликана, иконостас је рад иконописачке 

велике школе манастира Жича. Сваке године одржава се сабор у манастиру на 

дан Покрова Пресвете Богородице и тада долази много посетилаца из земље и 

из иностранства. У храму се држи света Литургија, а на извору, који је недалеко 

од манастира, служи се акатист Пресветој Богородици. 
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 Водич ,,Крушевац-традиција будућности“ ТО  града Крушевца, Крушевац, 2010., стр. 8 
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Слика 2.5 Манастир Покрова Пресвете Богородице 

Извор: www.mojkutak.org 

 

 

8.2 Манастир Љубостиња 

 

   Манастир Љубостиња налази се у атару села Прњавор, недалеко од Трстеника. 

Припада крушевачкој Епархији. Посвећен је успењу Пресвете Богородице. А 

задужбина је књегиње Милице (монахиња Јефимија, жена кнеза Лазара). 

Манастир је грађен од  XIV31 до почетка XV века. Ово је женски манастир и у 

њему има око педесет монахиња. Манастир је грађен у моравском стилу. 

Живопис је делимично сачуван и рађен је у два наврата. Манастир Љубостиња 

слави Преображење, 19-ог августа. 

 

 

8.3 Манастир Свети Роман 

 

   Манастир Свети Роман налази се на десној обали Јужне Мораве, у селу 

Ђунис, општина Ражањ. Сматра се да је један од најстаријих манастира у 

Србији и да припада манастирима који су подигнути пре Немањића. Овај 

манастир први пут се 
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 Водич ,,Крушевац-традиција будућности“ ТО  града Крушевца, Крушевац, 2010., стр. 9 
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помиње 1020. године32.  У манастиру је живео Роман Синаит па је по њему и 

добио име. У манастиру се и данас налази гроб овог монаха.                                         

                                                                Слика 2.6- Манастир Свети Роман 

Живопис је рађен 1795. године, а 

обновљен је 1831. године. До 2012. 

године ово је био женски манастир, 

а од тада је мушки. Овај манастир 

је јако посећен, а у његовом склопу 

је и производни програм који се 

пласира на тржиште. Производни 

програм се пре свега односи на 

сувенире и опрему за друге 

православне храмове, цркве и 

манастире.                                               

                                                        Извор: /www.utnv.org 

 

 

8.4 Манастир Наупаре 

 

   Манастир Наупаре налази се недалеко од Крушевца, у селу Наупаре по коме је 

и добио име. Подигнут је у XIV веку33, а обновљен је 1835. године. Спада у 

најстарије примерке моравског стила. Манастирска црква посвећена је 

Богородици. Живопис је рађен у два наврата и у XIV и у XV веку. Својом 

лепотом посебно се истиче камена розета на фасади. Сваке године се у Наупару 

одржава сабор и тада долазе посетиоци из различитих крајева Србије у ово село. 
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 Водич ,,Крушевац - традиција будућности“, ТО града Крушевца, Крушевац, 2010., стр. 8 
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 Водич ,,Манастири - Српске православне цркве“, Београд, 2014., стр. 235 
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Слика 2.7- Манастир Наупаре 

 

 

Извор: https://ribarskabanja.com/manastir-naupare/ 

 

9. Mанифестације у Расинском округу 

 

 

   Повећању туристичке потражње може пуно да допринесе манифестациони 

туризам. Манифестације према садржају могу имати: уметнички, забавни, 

образовни, културни и етнографски карактер.  

   Према месту одржавања могу бити: локалне, зонске, националне и 

интернационалне. Обично се одржавају сваке године и трају од једног до седам 

дана. Културни живот у Расинском округу је богат и многе манифестације 

одржавају се у Крушевцу и у другим локалним општинама и местима.  

 

 

https://ribarskabanja.com/manastir-naupare/
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Најзначајније манифестације су: 

- ,,Вече баксуза, угурсуза и намћора“ (крај фебруара, почетак марта- Крушевац), 

- Прослава Светог Трифуна (фебруар- Трстеник), 

- Фестивал ,,Златна кацига“(30. март- Крушевац), 

- Пролећни дан планинара (април- Трстеник), 

- ,,Видовдан“ Свечаности слободе (јун- Крушевац), 

- ,,Беловодска розета“ (јул- Бела вода, Крушевац), 

- ,,Саборни дани Деспота Стефана“ (август- Крушевац), 

- ,,Жупска берба“ (септембар- Александровац), 

- Пољопривредни сајам (септембар- Крушевац), 

- Изложба туристичких публикација (3. и 4. новембар- Крушевац). 

 

 

   Један од најважнијих догађаја у Расинском округу је ,,Културно лето“ у 

Рибарској бањи које траје од маја до октобра. Од пре пар година у Крушевцу се 

за време лета одржава и ,,Фестивал балона“ на Багдали, а у Трстенику се 

одржава ,,Лето на Морави“. 
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III Карактеристике развоја туризма у Расинском округу 

 

 

    1. Карактеристике туристичког промета у Расинском округу 

 

 

   Број туриста који су посетили Расински округ у 2017. години већи је за 10 % у 

односу на претходну годину. Према подацима Регионалне привредне коморе, 

само  Крушевац је за првих 6 месеци остварио приход од 6 милиона динара од 

боравишних такси. Углавном су туристичка кретања иста као и претходних 

година, а туристе највише интересује национални парк Копаоник и културне 

знаменитости. 

   Од боравишних такси највише прихода остварила је општина Брус, 54% од 

укупног прихода од туризма. Посебно је забележен раст здравственог туризма, а 

домаћи и инострани посетиоци најчешће бирају Рибарску бању. 

   Када је реч о туризму, многи конкурси за развој туризма су отворени, као и 

конкурси за очување народне традиције и старих заната. Што се Расинског 

округа тиче, најзначајнији пројекат је уређење планине и излетишта Јастребац. 

За овај пројекат оформљен је и посебан радни тим. 

   У 2018. години, број туриста у Расинском округу (пре свега у Крушевцу, 

Рибарској бањи и Јастрепцу), у првих шест месеци повећан је за 18%. Највише 

је било страних туриста из земаља у окружењу, што је утицало и на пораст 

наплате боравишне таксе за 19%.  

 

 

 

 

 

 

 



SWOT анализа туристичких потенцијала Расинског округа 

36 
 

 

2. Карактеристике туристичког промета у Рибарској бањи 

 

 

  Подаци и сама евиденција о посети гостију бањским лечилиштима води се од 

1860. године, јер тада почиње лечење болесника под надзором лекара. Према 

подацима Туристичке организације града Крушевца,  највећа посета забележена 

је 1906. године34
, пре Првог светског рата, било је 2.184 посетиоца, а у периоду 

између два рата, године 1938., бању је посетило 2.804 туриста. Тада су бању 

посећивали богати, који су одмор проводили више у разоноди и уживању, него 

у лечењу. Рибарска бања је после Другог светског рата постала климатско 

опоравилиште, у које је Завод за социјално осигурање слао болеснике који су 

прележали туберкулозу. Године 1971., у лечилишту је боравило око 7.000 

оболелих, при чему је забележено преко 150.000 болесничких дана. 

Табела 1: Промет туриста у периоду 1997-2017 

 

 

Година 

 

туристи 

укупно домаћи страни 

1997. 4359 4359 - 

1998. 4695 4695 - 

1999. 4256 4256 - 

2000. 5208 5208 - 

2001. 5924 5924 - 

2002. 5992 5992 - 

2003 6014 6014 - 

2004. 6243 6219 24 

2005. 6943 6889 54 

2011. 9176 9000 176 

2013. 7703 7074 629 

2015. 7538 6772 766 

2017. 10680 10345 335 

Извор:РЗС 
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Према подацима Републичког завода за статистику Рибарску бању је 1997. 

године посетило 4.359, а 20 година касније, 2017. године посетило је 10.680 

туриста. Ако се посматра дата табела, може се закључити да се број туриста из 

године у годину повећавао и да се за 20 година удвостручио. Међутим, како 

године пролазе, долази до промена, све је већи број људи који бању посећује 

као излетиште, а не као лечилиште, па је мање туриста који у бањи остају, а све 

више посетилаца који долазе на један дан.  Број страних туриста расте из године 

у годину и према овим подацима можемо закључити да се овај број вртоглаво 

повећао, од године када бању није посетио ниједан страни туриста до сада када 

бању посети пар стотина странаца. Ако анализирамо све приложене податке 

можемо закључити да се број туриста у Рибарској бањи повећава.  

 

 

3. Карактеристике туристичког промета на Копаонику 

 

   Према приложеним подацима можемо доћи до закључка да број туриста на 

Копаонику из године у годину варира али има тенденцију повећавања, како 

домаћих тако и страних туриста. 2002. године Копаоник је посетило 119.000 

туриста, а онда се наредних година тај број смањује до неких 60.000, 2011. 

године. Затим се опет овај параметар увећао на око 100.000 туриста, 2017. 

године. Број домаћих туриста такође варира али се број страних туриста 

константно повећава, осим 2011. године када је забележен блажи пад. Ипак, 

Копаоник постаје све атрактивнија планина за стране туристе.  

Табела 2: Промет туриста на Копаонику у периоду од 2002. до 2017. године 

Копаоник 

Туристички промет у периоду од 2002. до 2007. године 

2002. 2005. 2008. 2011. 2014. 2017. 

Домаћи туристи 119000 79878 82455 59350 61498 107417 

Страни туристи 5000 5368 8044 6524 10937 23761 

Укупан број 

туриста 
124000 85246 90499 65872 72433 131178 

Извор:РЗС 
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4. Карактеристике туристичког промета на Гочу 

 

 

   Планина Гоч последњих година постаје атрактивна за туристе. Број туриста се 

од 2012. године смањивао али је од 2016. године почео да варира. Ако обратимо 

пажњу на табелу, може се уочити да је у првих шест месеци 2018. године Гоч 

посетило више од 5.000 туриста, што би значило да уколико се тај тренд 

настави, Гоч ће ове године посетити више од 10.000 туриста, што би значило да 

се може достићи и број од 60.000 ноћења. Страних туриста на Гочу и даље нема. 

Што се тиче броја туристичких ноћења, овај број такође варира и на врхунцу је 

био 2012. године., а 2014. године забележен је мањи пад броја туристичких 

ноћења.  

Табела 3: Туристички промет у периоду од 2012. до 2018. 

ГОЧ 

Туристички промет у периоду од 2012. године до прве половине 2018. године 

2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 
(I-VI) 

2018. 

Домаћи 

туристи 
10055 8031 6985 7606 9379 8360 5656 

Ноћења 

домаћих 

туриста 

55505 49241 39638 44459 49506 46265 31307 

 

Извор:РЗС 
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5. Карактеристике туристичког промета у Крушевцу 

 

   Крушевац је град у коме варира туристички промет, тј. варира број туриста. 

Међутим, број домаћих туриста се из године у годину повећава. Ако се 

посматра следећа табела, уочиће се да се број домаћих туриста повећава, док 

број страних туриста варира. Број туристичких ноћења се такође повећава али 

број страних, туристичких ноћења варира. 

Табела 4: Туристички промет у периоду од  2015. до 2018. године. 

Крушевац 

 

Туристички промет у периоду 2015., 2016., 2017.  и прва половина 2018. 

године 

 

2015. 2016. 2017. IV-I 2018. 

Домаћи туристи 15244 15731 19216 11450 

Страни туристи 6584 5188 6227 2542 

Укупан број 

туриста 
21828 20919 25443 11450 

Ноћења домаћих 

туриста 
69128 73407 82601 32791 

Ноћења страних 

туриста 
12999 10987 13864 6203 

Укупан број 

ноћења 
82127 84394 96465 38994 

 

Извор:ТО Крушевац 
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IV Компаративна SWOT анализа 

 

   SWOT анализа представља један од инструмената који се користи у креирању 

стратегије. Творац анализе je  A. S. Humphrey35. Појам SWOT анализа представља 

скраћеницу од четири речи енглеског језика:  

Strengths - снаге,  

Weaknesses - слабости,  

Opportunities - шансе, могућности,  

Threats - претње, опасности. 

 

 Она као квалитативна, анлитичка метода кроз ова четири елемента заправо 

представља снаге и слабости, могућности и претње одређене појаве или 

ситуације. Ово је заправо субјективна метода.  

  Снага је ресурс који нека област може да употреби да унапреди своју 

конкурентност и свој систем. Слабост је грешка, односно недостатак који 

спречава неку област да унапреди свој територијални систем. Могућност је 

повољна ситуација у датој области. Претња је неповољна ситуација у датој 

области. Она може и да угрози стратегију. 

  Ова анализа никад није потпуна и детаљна. Подаци добијени на овај начин су 

од значаја за идентификовања стратешких праваца даљих активности. SWOT 

анализа је основа за наставак планирања даљих активности. Када се све снаге, 

слабости, прилике и претње идентификују, онда се треба приступити 

максимизирању снага и минимизирању слабости, искоришћавању могућности и 

избегавању претњи. ,,Основна идеја SWOT анализе је да се њоме омогући такво 

развојно понашање предузећа у туризму које ће обезбедити максимално 

коришћење снага и шанси предузећа са једне и минимизирању претњи и 

слабости таквом развоју са друге стране”36 

 

                                                           
35

 Albert S.Humphrey (1926-2005) је аутор и  TAM (Team, Action, Management) методе у 

планиранју рада организације. Био је послован човек, радио у неколико најпознатијих компанија 

у свету, као и на универзитетима Станфорд и Илиноис, а био је и директор Европског програма 

у Асоцијацији професионалних консултаната у САД. 
36

 Стефановић В. (2010.), Туристички менаuмент, Природно математички факултет, Ниш, 

стр.124 
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1. Компаративна SWOT анализа туристичких потенцијала 

Копаоника и Јастрепца 

 

    Копаоник представља најпопуларније скијалиште и планински центар у 

Србији и један од регионално најпрепознатљивијих брендова. Са друге стране, 

Јастребац је планина са великим туристичким потенцијалом али потпуно 

туристички неискоришћена. Ако се изврши компаративна SWOT  анализа, могу 

се уочити разлике између планине која је на врху туристичке понуде и 

посећености и планине која има потенцијала да постане веома посећен 

туристички центар. 

 

 SWOT анализа туристичких  

потенцијала Копаоника 

 

 

SWOT анализа туристичких  

потенцијала Јастрепца 

 

 

СНАГЕ 

 

СНАГЕ 

 

-Копаоник је међу најпосећенијим дестинацијама 

Србије 

-Уређеност скијашких стаза 

-Значајан квалитет смештајних капацитета 

-Добра обученост људства 

-Очувано шумско подручје 

-Термални и минерални извори у окружењу 

 

-Очуваност шумских предела 

-Висок степен биолошке разноврсности 

-Спортско рекреативни садржаји (тениски терени, 

терени за кошарку...) 

-Незагађен ваздух 

-Близина градског центра 

 

 

 

СЛАБОСТИ 

 

СЛАБОСТИ 

 

-Занемарљиво мало учешће страних туриста 

-Низак ниво искоришћености смештајних капацитета 

(око 30 процената на годишњем нивоу) 

-Цене услуга су изнад просека у односу на ниво услуге 

- Дивље депоније 

-Лош водоводни систем (недостатак воде) 

-Дивља градње 

 

-Недовољно смештајних капацитета (скоро да их нема) 

-Лош квалитет услуге 

-Непостојање објеката за снабдевање (храна, пиће, 

основне животне намирнице) 

-Недовољно запослених у туризму 

-Илегални лов 

-Недостатак еколошке свести   локалног становништва                                                       
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ПРИЛИКЕ 

 

ПРИЛИКЕ 

 

-Све више честих, а краћих одмора 

-Већа туристичка препознатљивост Копаоника у 

односу на друге планине 

-Сарадња са осталим регијама у Србији 

-Раст популације у урбаним подручјима 

-Изградња комплекса на Панчићевом врху 

-Постављање топова са вештачким снегом (скијање и 

без снежног покривача) 

-Континуирано развијање и летње сезоне 

 

 

 

-Тренд одмора базираних на природи 

-Учење на позитивним искуствима сличних 

дестинација 

-Постојање плана о реновирању постојећих и 

изградњи нових смештајних капацитета 

-Улагања локалних инвеститора 

 

 

ПРЕТЊЕ 

 

ПРЕТЊЕ 

 

-Неконтролисани раст некретнина 

-Конкуренција са планинским дестинацијама у широј 

регији 

-Очекивања високог квалитета услуга 

-Опасност од девастације простора 

-Опасност од непланираног коришћења природних 

ресурса 

-Веома високе цене за домаће посетиоце 

-Копаоник све више губи идентитет зимског 

туристичког центра, постаје ,,град“ 

 

 

-Опасност од загађења животне средине                           

-Висок ниво конкуренције због веће туристичке 

понуде 

-Успорени процес приватизације (90-их година 

велике фабрике имале су на овој планини 

одмаралишта за раднике, данас су то напуштене виле 

због лоших приватизација).                                                             
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 Ако се анализирају разлике између Копаоника и Јастрепца, може се закључити 

да је Копаоник атрактивнији за туристе, да је посећен и у зимској и летњој 

сезони јер пружа много видова забаве. Посећују га и домаћи и страни туристи. 

Квалитет услуге је на знатно вишем нивоу од Јастрепца.  

   Јастребац има предности у томе што нема гужве, погодан је за туристе који 

желе мирнији одмор и шетњу. Клима је блажа и зими нема пуно снега. За 

разлику од  Копаоника, нема велики проблем са дивљом градњом па га краси 

очуваност шумских предела..  

   За Копаоник се може рећи да је сада у фази када се његове перспективе 

развоја и шансе опредељују за успех на међународном туристичком тржишту. 

Из тог разлога мора се прецизно и јасно дефинисати стратешки правац развоја. 

Потребно је дефинисати стратешке предности и недостатке. Стратешке 

предности су: препознатљивост бренда ,,Копаоник“ на регионалном нивоу, 

добре топографске карактеристике за развој скијалишта, интерес инвеститора за 

улагања на овој планини, регија је орјентисана на туризам. Стратешки 

недостаци су: дивља изградња, лоша саобраћајна повезаност, нема планског 

развоја, слаба куповна моћ домаћих туриста. Копаоник се треба тржишно 

позиционирати, тако што ће користити оно по чему је најпознатији: активну 

спортску планину и добре стазе, забаву и разоноду, опуштање и рекреацију и 

Национални парк. Производи планинских дестинација су напредовали од 

обичних одморишно-рекреацијских садржаја па све до захтевнијих 

диверзификованијих производа. Копаоник се треба фокусирати на нове 

производе као што су: wellness/spa туризам, пословни састанци и когреси, 

брдски бициклизам и скијање као и други зимски спортови. 

   Јастребац је планина која је још увек неразвијена као планински туристички 

центар али има велики туристички потенцијал. Стратешке предности ове 

планине су: Јастребац је најшумовитија планина овог дела Балкана, ваздух је 

незагађен, нема дивље градње, очуваност предела је на завидном нивоу. Два 

основна стратешка недостатка су: недовољно смештајних капацитета и 

недовољно људских ресурса запослених у туризму. Да би се Јастребац 

позиционирао на тржишту, мора се определити за развој нових видова туризма 

јер је тренутно развијен само излетишни туризам. Већ је у плану изградња ски 

стазе која ће бити покривена вештачким снегом и изградња нових хотела са 

wellness/spa садржајима. Уз све то треба запослити и стручне кадрове. Тиме би 

Јастребац постао планина која може да се позиционира на тржишту као права 

планинска, туристичка дестинација. 
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2. SWOT анализа туристичких потенцијала Ћелијског језера 

 

   Ћелијско језеро има туристички потенцијал да постане атрактивно за туристе, 

како из земље, тако и за туристе из иностранства. Краси га незагађена вода и 

богат водени свет али му обалу нарушава дивља градња и неуређеност плаже. 

Уколико би се уложило више новчаних средстава и труда локалних 

организација, ово језеро би могло бити једна занимљива туристичка атракција. 

 

 

SWOT анализа туристичких потенцијала Ћелијског језера 

 

 

СНАГЕ 

 

СЛАБОСТИ 

 

-Незагађена вода 

-Близина града и туристичког центра Копаоник 

-Значајан водени регионални ресурс 

-Богат водени свет 

-Tопла вода у време летњих месеци 

 

 

 

-Неуређеност плаже 

-Дивља градња 

-Недовољно смештајних капацитета 

-Несавесно понашање купача 

-Нема забавних садржаја ,,на води“ 

 

 

 

ПРИЛИКЕ 

  

ПРЕТЊЕ 

 

-Савремени туриста тежи ка новим и узбудљивим 

дестинацијама 

-Утицај интернета на промоцију дестинација 

-Одржавање манифестација и игара на води 

 

 

 

-Све већи број нових интересантних дестинација 

-Очекивање услужних садржаја 

-Неконтролисана изградња објеката на обали 

-Замућеност воде и таложење муља 
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   Стратешке предности Ћелијског језера су чиста и незагађена вода као и 

близина великог туристичког центра Копаоник. За будући развој Ћелијског 

језера може се применити стратегија диференцирања производа. У овом случају 

производ би била незагађена и чиста вода. У Србији има много језера и многа 

од њих су посећенија, а не могу се похвалити чистом водом. Нпр. једно од 

најпосећенијих језера у Србији је Палићко језеро које има велики проблем са 

загађеном водом као и Завојско језеро у које Хидроелектрана Пирот испушта 

воду. Много је оваквих примера у Србији. Зато Ћелијско језеро може да се 

развија тако што ће пласирати на тржишту свој најквалитетнији производ, који 

се разликује од многих, а то је чиста и незагађена вода, коју чак и становници 

Расинског округа користе за пиће. Близина Копаоника је такође важна за ово 

језеро јер се може повећати број посетилаца тако што би се организовали излети 

и посете са Копаоника. Сарадњом туристичких организација Рашке и Крушевца, 

може се повећати туристички промет Ћелијског језера. 

 

3. SWOT анализа туристичких потенцијала Рибарске бање 

 

 

  Рибарска бања као једна од најатрактивнијих дестинација у Расинском округу 

привлачи велики број туриста. Красе је извори топле воде, спа центри и 

занимљиви садржаји, међутим мањак смештајних капацитета, лошији квалитет 

смештаја и мноштво других услова нарушавају бањску идилу. SWOT анализом 

могу се сагледати све снаге и слабости, као и прилике и претње у овој бањи. 
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   Промене на туристичком тржишту условљавају и промене у самим 

туристичким дестинацијама. Бањски туризам није више на истом нивоу као пре 

неколико деценија. Више није довољно да бања пружа услуге лечилишног 

карактера већ су потребне и другачије услуге. Да би се ова бања стратешки 

развијала потребно је извршити сегментацију тржишта. Потребно је извршити 

поделу туриста према одређеним карактеристикама и утврдити која су им 

интересовања. Бању више не посећују стари и болесни, већ и особе које желе 

опуштање и рекреацију. Ако би се извршила подела на основу демографских 

фактора, утврдиле би се потребе одређених група туриста. Старијим и болесним 

пружала би се медицинска нега, а младима би се пружале wellness и spa услуге. 

У Рибарској бањи постоји државни базен са топлом водом чије су услуге 

повољне и приватни хотели са базенима који пружају и друге услуге (сауна, 

масажа...) али су цене услуга високе. Ако би се извршила подела туриста према 

 

SWOT анализа туристичких потенцијала Рибарске бање 

 

 

СНАГЕ 

 

СЛАБОСТИ 

 

-Извори топле и хладне воде 

-Добра обученост запослених 

-Занимљиви садржаји за све генерације 

-Могућности рекреације и лечења 

-Уређеност бање 

-Спа центар  

-Саобраћајна повезаност са градом и аутобуска 

линија 

-Бања је затвореног типа и нема приступа 

аутомобилима 

 

 

-Мањак смештајних капацитета у самој бањи 

-Туристи и пацијенти немају могућност избора (1 

продавница, 1 ресторан) 

-Смештај у околним селима је лошијег квалитета 

-У спа центру немате могућност уноса хране, а ни 

куповине или услуге у истом                 

 

 

ПРИЛИКЕ 

 

ПРЕТЊЕ 

 

-Развој манифестационог туризма 

-Привлачење страних туриста 

-Промовисање бање за дневни одмор и рекреацију 

-Базирање на посетиоцима којима је потребан викенд 

одмор у близини места становања 

-Повезивање са земљама у региону и развој 

здравственог туризма 

 

 

 

-Близина других бања са више садржаја (у овом 

случају Врњачка бања) 

-Политичке прилике које утичу на саму управу и 

развој бање 

-Очекивања високог квалитета смештаја 

-Нарушавање природне средине изградњом нових 

објеката 
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куповној моћи, онима који имају слабију куповну моћ могу се такође понудити 

услуге али нешто нижег квалитета, а повољнијих цена.  

 

 

4. Компаративна SWOT анализа туристичких потенцијала 

Крушевца и Александровца 

 

   Крушевац и Александровац су градови у Расинском округу који се разликују 

по величини, броју становника,  развоју индустрије, броју манифестација, 

културно-историјских споменика и наравно по туристичком промету. 

Компаративном  SWOT анализом сагледаће се и упоредити све снаге и слабости, 

као и прилике и претње у ова два града Расинског округа. 

 

 

SWOT анализа туристичких  

потенцијала Kрушевца 

 

SWOT анализа туристичких потенцијала града 

Александровца 

 

СНАГЕ 

 

СНАГЕ 

 

 

-Повољан саобраћајно -географски положај 

-Богата историја и постојање културно историјске 

баштине 

-Културне институције 

-Мноштво манифестација 

-Индустријска традиција 

-Задовољавајућа квалификација радне снаге у туризму 

 

 

 

-Одржавање традиционалних манифестација 

-Традиција у воћарству, виноградарству и винарству 

-Постојање адекватног простора за одржавање 

скупова и семинара 

-Манифестација Жупска берба и фонтана вина 

(јединствена у свету) 

-Повољан географски положај и повољни климатски 

услови за развој пољопривреде и туризма 

-Посете Музеју Жупе 

-Јединственост постојања виноградарских насеља 

(Пољана) у Европи 
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СЛАБОСТИ СЛАБОСТИ 

-Политичке прилике 

-Старење становништва 

-Миграција и ,,одлив мозгова“ 

-Недостатак стручних кадрова 

-Недостатак луксузних хотела са 5* 

-Изостанак иностраних туриста 

 

-Нестабилна економска ситуација 

-Монопол на тржишту 

-Бољи услови у другим дестинацијама 

-Депопулација 

-Очекивање боље услуге 

 

 

ПРЕТЊЕ 

 

ПРЕТЊЕ 

 

-Низак степен коришћења капацитета 

-Невалоризовани културно историјски 

споменици 

-Неуређено грађевинско земљиште 

-Велика незапосленост 

-Одсуство нових кадрова у туристичкој 

делатности(непостојање туристичких школа и 

смерова који ће оспособљавати нове кадрове) 

-Неповољна старосна структура становништва 

 

 

-Недовољно развијени туристички и 

смештајни капацитети 

-Недовољно развијена инфраструктура 

-Удаљеност од великих градских центара 

-Неповољна старосна структура за 

започињање нових послова (одлазак младих 

из општине) 

-Недовољно финансијских средстава за 

отварање нових смеештајних и угоститељских 

објеката 

-Недовољна обученост особља које се бави 

пружањем услуга у туризму 

 

 

 

ПРИЛИКЕ 

 

ПРИЛИКЕ 

 

-Одржавање нових манифестација (Крушевац 

је од маја 2012. карневалски град) 

-Активирање младих људи и спровођење нових 

идеја 

-Реновирање старих и запуштених хотела 

(тренутно у току) 

-Учешће на сајмовима и промовисање богате 

културно историјске баштине 

-Примена новина у туристичкој 

инфраструктури 

 

 

 

-Отварање нових хотела 

-Рестаурација старих објеката и адаптирање 

зграда за смештај гостију 

-Постојећи програми за унапређивање 

винарства, пољопривреде и туризма 

-Брендирање производа са географским 

пореклом 

-Промоција манифестација и у земљама из 

окружења 

-Привлачење страних туриста 
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   Предности Крушевца у односу на Александровац огледају се у томе што је 

Крушевац већи град, има богатију историју, више културно историјских 

споменика, забавних садржаја, манифестација и других елемената атрактивних 

за туристе. Због свих тих елемената Крушевац има велики развојни потенцијал. 

Има доста потребних ресурса и атракција које може понудити туристима, како 

домаћим, тако и страним који су заинтеросавани за градски одмор. Крушевац на 

тржишту треба да понуди производе који се заснивају на властитим 

вредностима. То би биле манифестације, културно наслеђе, забавни садржаји и 

др.  Јако важна стратегија развоја у Расинском округу је сегментација тржишта. 

Треба извршити поделу туриста према одређеним карактеристикама, при чему 

би били сврстани у одређене групе према потребама и интересовањима. 

Потребно је креирати понуду која би могла да одговори на потребе већег броја 

туриста. Туристи заинтересовани за градски туризам, посете галеријама, 

позориштима, определили би се за Крушевац. Док би се за Александровац 

одлучили љубитељи сеоског туризма. Александровац има других предности. 

Мањи је и мирнији град, нема пуно буке, погодан је за туристе који желе 

мирнији одмор. У Александровцу се одржавају и многе традиционалне 

манифестације, огранизују се посете околним селима и виноградима, зато 

љубитељима сеоског туризма  пружа угођај. Александровац и Жупа су познати 

по производњи јако квалитетног вина. Пласирањем тог свог производа на 

инострано тржиште, овај крај може постати познат и ван граница Србије. Самим 

тим се може повећати туристички промет и број страних туриста. 
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Закључак 

 

   На основу изнетих чињеница о Расинском округу, можемо закључити да овај 

округ има велики туристички потенцијал и вољу локалног становништва за 

развојем туризма.  Красе га бројни културно историјски споменици, занимљиве 

локације, лековити извори, бање, прелепе планине, велики број манастира и 

цркава и заправо мноштво туристичких и атрактивних мотива. Сви ови мотиви 

уз програм и план, као и уз већа финансијска улагања могу добро да се 

искористе за развој културног, здравственог, религиозног, рекреативног и 

манифестационог туризма. Повољан саобраћајно географски положај иде у 

прилог развоју туризма овог краја. 

   У овом округу туризам није развијен у мери у којој би могао бити. Многе 

природне и антропогене вредности су неискоришћене. Један од главних разлога 

неразвијеног туризма је што се пажња увек више посвећивала привреди, 

индустрији, а много мање самом туризму и валоризацији туристичког простора. 

Још један од битних недостатака је и смањен број смештајних капацитета. 

   У овом Мастер раду посебна пажња је посвећена снагама и шансама као и 

слабостима и претњама туристичког потенцијала целог Расинског округа и 

многих туристичких мотива. 

   Да би туризам био на оном нивоу колико заправо и има туристичког 

потенцијала, потребно је много труда, финансијских средстава, добар план и 

стратегија развоја као и добра воља, самим тим и овај округ биће на оном месту 

на ком заслужује бити у туристичкој понуди Србије. Потребно је више уложити 

у промоцију, интензивирати учешће на сајмовима, како у земљи, тако и у 

иностранству. 

   Како би се све до сада наведено испунило потребна је велика подршка 

Министарства туризма и Туристичких организација. 
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