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САЖЕТАК  

 

Анализа различитих облика туризма који су представљени у овом раду 
засновани су на природним ресурсима заштићеног подручја Парка природе Голија и 
Резервата Биосфере Голија – Студеница у делу који се простиру на територији града 
Краљева,  разноврсности биодиверзитета, богатој  културно историјској баштини која 
се налази под заштитом УНЕСКО-а, и постојећим капацитетима у сеоском туризму. 

Према спроведеној анализи у оквиру овог рада може се закључити да је 
посматрано подручје изузетно погодно за развој сеоског туризма, посебно у сегменту 
еко туристичке понуде,  која је од великог значаја за друштвени развој локалне 
заједнице, јер доприноси локалном економском развоју и задржавању становника на 
руралном подручју. Афирмација концепта одрживог туризма је од дугорочног значаја 
за за развој подручја  уз очување и заштиту природног окружења. 

Анализом постојеће екотуристичке понуде и потенцијала локације уочено је да 
постоји могућност за планирање нових атрактивних екотуристичких садржаја који се 
односе на специјалне интересе туриста попут посматрања птица, упознавања са 
животом у природи, спортско рекреативним садржајима у природи и сл. Кроз овај рад 
дат је предлог нових еко туристичких садржаја који се ангажовањем свих локалних 
капацитета и међусобном сарадњом свих локалних актера могу реализовати и тиме 
допринети унапређењу еко туристичке понуде подручја. За њихову реализацију 
неопходно је ангажовање и сарадња свих учесника што подразумева и реализаторе 
програма и пружаоце услуге у туризму. 

Кључне речи: Парк природе Голија, резерват биосфере Голија - Студеница, 
природне вредности, екотуризам.
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1. Увод 

 

Одрживо коришћење природних ресурса представља основни предуслов 
одрживог локалног развоја. Једна од најбржерастућих привредних грана у последњем 
периоду је туризам,  чији развој превасходно зависи од расположивости и квалитета 
природних ресурса подручја. Посебно значајан сегмент развоја туризма на локалном 
нивоу, представља развој руралног/сеоског туризма. Рурални туризам има значајну 
улогу у подстицају пољопривредних и непољопривредних активности на селу и 
представља важну компоненту одрживог локалног развоја.  Развојем руралног туризма 
доприноси се унапређењу услова за запошљавање и задржавање становништва на селу, 
бољем пласману пољопривредних производа и развоју економских активности 
заснованих на производњи традиционалних занатских и прерађивачких производа. 
Стратегијом развоја туризма у Србији и Стратегијом руралног развоја Србије  рурални 
туризам се третира као приоритетан у оквиру оних видова туризма који су везани за 
посебна интересовања туриста. 

Рурална подручја у Србији одликује очувана природа, незагађен ваздух, чиста 
вода, богатство вегетације, а поједина подручја се налазе и под одређеним режимом 
заштите, што погодује унапређењу услова за развој руралне екотуристичке понуде. 
Екотуризам представља концепт одрживог развоја туризма који подразумева јачање 
интеракције и повезаности човека са природним и културним вредностима подручја и 
очувањем животне средине. 

Актуелни трендови у туризму на територији ЕУ указују на све веће 
интересовање туриста за екотуризам и специфичне понуде и доживљаје екоруралних и 
заштићених подручја  у складу са специјалним интересима туриста. Заштићена 
природна добра (национални паркови, резервати природе, паркови природе, резервати 
биосфере) данас су све актуелније дестинације савременог туризма. Екотуризам 
подразумева планирање и развој туристичких програма заштићених подручја у 
комбинацији са специфичним руралним доживљајима и производима посебних 
интереса. Основу за развој екотуризма Србије представљају заштићена подручја 
природе: пет националних паркова,  два резервата 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. Екотуристичке понуде су се  у Србији 
развиле углавном у планинским подручјима у етно и еко сеоским домаћинствима, као и 
на салашима на подручју Војводине.  

Међутим, треба имати у виду да  туризам може представити и значајну претњу 
за очувану и заштићену природу, што указује на потребу  интегралног стратешког 
планирања мера одрживог развоја туризма, што подразумева успостављање равнотеже 
између развоја туризма и заштите природе и природних ресурса. Развој одрживог 
сеоског екотуризма кроз валоризацију еколошких потенцијала подручја доприноси 

локалном економском развоју и побољшању животног стандарда локалног 
становништва, уз минималан утицај на животну средину и локалну културу 
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2. Предмет рада 

 

Предмет овога рада је истраживање могућности за развој и унапређење 
одрживог туризма заснованог на очуваним природним ресурсима на подручју Парка 
природе Голија, у делу који се налази на територији  града Краљева. 

Подручје дела Парка природе Голија, које је предмет овог рада налази се на 
територији града Краљева и обухвата планине Голију, Радочело и јужне делове 
Чемерна. Подручје одликују изузетна природна богатства – густе шуме, богаство 
пашњака и ливада, значајни водни ресурси, као и изузетна разноврсност фауне. Услед 
погодних климатских карактеристика насеље Рудно, које је део подручја обухваћеног 
овом анализом, познато је као ваздушна бања погодна за лечење респираторних 
обољења и болести крви. У непосредном окружењу подручја обухваћеног овим радом 
налазе се најзначајнији српски средњовековни споменици – манастири Студеница,  
Градац,  Жича и средњовековни град Маглич. Предметно подручје  обухвата 12 насеља, 
међутим према подацима између два последња пописа уочава се значајан одлив 
становништва (за око 20%). Одлив становништва са села у град је општи тренд у 
Србији, а разлоге пре свега можемо пронаћи у пропадању сеоске економије, лошој 
инфраструктурној опремљености и недостатку услова за основни животни стандард. 
Препознајући могућности и услове за развој сеоског туризма на овом подручју данас је 
регистровано око 35 сеоских домаћинства за бављење сеоским туризмом, док се остало 
становништво углавном бави пољопривредним активностима.  

Кроз овај рад планирамо да анализирамо услове и потенцијале подручја дела 

Парка природе Голија на територији града Краљева, који су од значаја за унапређење 
услова и даљи развој сеоског туризма, као начина за економски развој подручја. 

Посебан акценат ће се ставити на анализу еко потенцијала, односно природних 
вредности, како у погледу формирања нових туристичких производа, тако и у циљу 
њихове заштите од штетног деловања човека и последица туристичког развоја 
подручја. 

 

3. Циљ рада 

 

Циљ овога рада je утврђивање услова и потенцијала дела Парка природе Голије који 
се налази на подручју града Краљева за развој одрживог туризма заснованог на 
очуваним природним ресурсима. 

Циљ рада ће бити остварен кроз следеће задатке рада: 

 идентификација  природних вредности на истраживаном подручју, на основу 
којих је могуће креирати нове туристичке производе и туристичке атракције, 
које могу бити предмет специјалних интерсовања потенцијаних туриста; 
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 идентификација инфраструктурних и комуналних  недостатака подручја, чијим 
отклањањем би се обезбедили бољи услови како за заштиту животне средине и 
тако унапређење екотуристичке понуде; 

 анализа  заинтересованости и спремности локалног становништва за бављење 
туризмом заснованом на очуваним природним ресурсима, као додатним видом 
делатности и остваривања прихода, као и анализа кључних недостатака у 
погледу капацитета и неопходних услова; 

 идентификација постојеће туристичке понуде и предлог нових туристичких 
садржаја који би обогатили постојећу понуду; 
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4. Методе рада 

 

Методолошки рад  је заснован на анализи доступних литературних података и 
објављених резултата спроведених истраживања која се односе на подручја Голије. У 
циљу што објективнијег сагледавања постојећег стања поред анализе литературних 
података и  објављених резултата истраживања, извршен је обилазак терена и 

анкетирање становништва насеља на подручју Краљева на коме се налази Парк природе 
Голија. У току израде рада, како би се обезбедило што свеобухватније сагледавање 
проблема и идентификација мера које ће бити применљиве, обављени су разговори и 
консултације са Канцеларијом за локално економски развој града Краљева. 

Рад представља теоретску анализу засновану на анализи доступних података и 
истраживању мишљења локалног становништва и локалних институција, на основу 
којих се могу даље планирати мере од значаја за економску валоризацију еко 
потенцијала подручја кроз развој сеоског туризма које су усаглашене са условима и 
могућностима животне средине и доприносе побољшању квалитета живота локалне 
заједнице. 

У циљу анализе проблема и приоритета у области еко сеоске туристичке понуде 
поред анализе расположивих података прибављених од надлежних установа и из 
постојећих студија, извршено је анкетирање становништва са овог подручја. 
Анкетирање је спроведено у периоду мај јун 2019. године, при чему је обухваћено 11 

домаћинстава, што представља око 30% домаћинстава, која су регистрована  на овом 
подручју  за пружање услуга у сеоском туризму и која поседују искуство у пружању 
услуга у области сеоског туризма. Осам анкетираних домаћинстава се налази на 
подручју Рудна, а остала анкетирана домаћинства су са подручја околних насеља 
Дражинићи и Бзовика. 

Упитник садржи 12 питања полуотвореног типа, што подразумева да је део 
питања конципиран тако да анкетирано домаћинство може да изнесе свој став и своје 
мишљење и сугестије, док је други део упитника конципиран са понуђеним 
одговорима. Питања су груписана у пет група, тако да су анкетирањем прибављени 
одговори на следеће групе питања:  

I Питања везана за стање туристичке инфраструктуре у оквиру сеоских 
домаћинстава: На основу наведене групе питања добићемо слику о тренутном стању 
туристичке инфраструктуре у сеоским домаћинствима на подручју обухваћеном 
анализом.  

II Питања везана за врсту туристичких услуга које се пружају у функцији 
сеоског туризма: На основу ове групе питања размотриће се искоришћеност 
анализираних потенцијала подручја у оквиру овог рада у туристичке сврхе, као и 
могућност унапређења и развоја нових туристичких услуга, у складу са потенцијалима 
подручја. 

III Питања везана за демографску структуру домаћинстава која се баве или 
су заинтересована се баве сеоским туризмом: Кроз овај део анкете добићемо 
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информације о члановима домаћинства који су радно ангажовани на пружању услуга у 
оквиру сеоског туризма, што ће нам помоћи да сагледамо потенцијале за унапређење и 
развој постојеће туристичке понуде подручја. 

 IV Питања везана за туристичке посете и нето приходе од бављења сеоским 
туризмом:  На основу наведеног моћи ћемо да сагледамо значај сеоског туризма као 
извора прихода у домаћинству и могућност за бољу промоцију и остварење бољих 
прихода од сеоског туризма. 

V  Питања везана за потребе унапређења комуналне и остале јавне 
инфраструктуре: У оквиру овог дела упитника ће се добити на одговоре шта су 
најзначајнији инфраструктурни и комунални недостаци подручја, који отежавају услове 
за бављење сеоским туризмом, као и који су недостајући јавни садржаји који би 
омогућили боље услове за развој сеоског туризма на овом подручју.  

 На основу спроведеног истраживања и разговора са представницима 
Канцеларије за локални економски развој, као и на основу података прикупљених са 
терена,  статистике, планских и програмских докумената Републике Србије и града 
Краљева, извршена је анализа снага, слабости, шанси и ограничења за даљи развој 
сеоског туризма на подручју обухваћеном анализом, и идентификовани су предлози 
нових екотуристичких садржаја и мера за заштиту животне средине од негативног 
утицаја развоја туризма. 
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5. Резултати и дискусија 

5.1 Појам одрживог туризма 

 

Концепт развоја одрживог туризма подразумева развој туристичких активности уз 
одговорно понашање према животној средини и коришћењу природних ресурса. Према 
дефиницији Светске туристичке организације UNWTO (2005), одрживи туризам 
обезбеђује потребе посетилаца, туризма као привредне делатности и локалних 
заједница уз заштиту и очување животне средине. Одрживи туризам подразумева 
одрживи развој свих сегмената и видова туризма, а његов развој се везује за Агенду 21 
која дефинише мере са циљем да се у 21 веку постигне одржив развој планете. Одржив 
развој подразумева развој који обезбеђује рационално коришћење природних ресурса 
на такав начин да се обезбеди њихова расположивост и будућим генерацијама. Да би 
туризам био одржив неопходно је да гарантује оптимално коришћење природних 
ресурса и биодиверзитета, да штити и промовише животну средину, локално социо-

културно наслеђе и културну баштину, и да обезбеди дугорочан економски развој 
локалне заједнице и носиоца туристичке понуде. Очекује се успостављање позитивних 
односа између економије, задовољства туриста, социјалног и културног наслеђа 
локалне заједнице са што мањим негативним ефектима на животну средину. Сви 
наведени елементи имају подједнак значај на одрживи развој туризма, што се може и 
шематски представити путем једнакостраничног петоугла.1

 

 

Слика бр 1. Шематски приказ одрживог туризма (Извор: Г. Дражић 2018 – Одрживи 
туризам) 

Одрживи туризам подразумева одговорно понашање према природним 
ресурсима и животној средини, чиме се доприноси очувању туристичког производа и 
туристичке понуде. Успостављање и примена принципа одрживог туризма је у 
интересу свих заинтересованих страна. Туристе интересује боравак и понуда 
очуване животне средине, што указује и на интерес носилаца туристичке понуде, 

јер само очувана животна средина омогућује успешан развој туризма. 

                                                           
1
 Гордана Дражић, Универзитет Сингидунум – Факултет туристички и хотелијерски менаџмент, Београд, 

2018  
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Сеоски  и екотуризам 

 

Према процени2
 Републичког завода за статистику на територији Републике 

Србије  2.828.304 становника живи на руралним подручјима, што чини 39,86 % укупног 
броја становника. Рурална подручја карактерише  низак животни стандард, неразвијена 
инфраструктура, негативна демографска кретања. Привредна активност  руралних 
подручја углавном је заснована на коришћењу природних ресурса и пољопривредној 
производњи.  

У последњем периоду у земљама ЕУ рурални развој добија нову димензију 
развоја, која је  усмерена на јачање конкурентности, одрживо управљање ресурсима, 
заштиту животне средине и диверзификацију и подизање квалитета економских 
активности у оквиру сеоских домаћинстава. Политика руралног развоја мора бити 
прилагођена локалним ресурсима, интеграцији пољопривредних и економских 
активности, чиме ће се допринети бољој валоризацији руралних ресурса, и побољшању 
економског стања руралних становника. Наведени концепт интегралног руралног 
развоја се може применити и на руралним подручјима Србије. 

Агендом 2000 (2009. године) постављени су основни стубови заједничке аграрне 
политике. Први стуб представља конкурентна и одржива мултифункционална 
пољопривреда, у којој фармери нису само произвођачи хране, већ и чувари природних 
ресурса и животне средине. Други стуб представља рурална економија, финансијски 

подржавана кроз политику руралног развоја, којом се гарантује трајна виталност 
руралних заједница. Концепт овог модела се може примениту и у условима руралног 
развоја у Србији.

3
 

Концепт одрживог руралног развоја у складу са принципима постављеним кроз 
Агенду 21, обухвата широк спектар економских, еколошких и социо-економских 
активности. Један од циљева постављених у области ефикасног коришћења и процене 
поновног успостављања пуне вредности добара и услуга које обезбеђују шуме и 
шумска и шумовита земљишта је: ''(д) Стимулисати свеобухватније коришћење и 
економске доприносе подручја под шумом, инкорпорисањем еко-туризма у планирање и 
управљање шумама.'' Такође, Агендом 21 постављен је и циљ који се односи на 
стимулисање интегралног развоја и алтернативних могућности издржавања 
становништва, кроз унапређење активности које производе доходак, као што је 
одрживи туризам које треба да су усаглашене са условима и могућностима животне 
средине и доприносе побољшању квалитета живота локалне заједнице. 

Имајући у виду тренд све већег интересовања туриста за специфичне понуде и 
доживљаје екоруралних и заштићених подручја и специјалних интереса, на руралним 
подручјима која одликују изузетне природне вредности, од посебног значаја је развој 
                                                           
2
http://data.stat.gov.rs/Home/Result/18010502?languageCode=sr-Cyrl 

3
 Економски погледи, 1/2010, стр. 45-54, Приказ, UDC (308) ИНТЕГРАЛНИ РУРАЛНИ РАЗВОЈ КАО ФАКТОР 

СМАЊЕЊА СИРОМАШТВА, Мирослав Мирковић, Нови Пазар 



 

 

12 

 

екотуризма. Екотуризам подразумева планирање и развој туристичких програма 
заштићених подручја у комбинацији са специфичним руралним доживљајима и 
производима посебних интереса. На територији Републике Србије под заштитом је  
662.402 ha, односно 7,48 одсто територије Србије4, док је Просторним планом 
Републике Србије планирано да се до 2020. године под заштитом налази 12% 
територије државе. Природна добра која су у режиму заштите пружају добру основу за 
интегрални еколошки и економски развој руралних локалних заједница. 

Појам екотуризма 1996. године је уведен од стране Светске уније за очување 
природе (World Conservation Union). Екотуризам5

 представља активности везане за 
посете туриста подручјима са очуваним природним вредностима, са циљем уживања и 
одмора и циљем промоције заштите и очувања природних вредности. Основу 
екотуризма чине принципи одрживог туризма. Доприноси очувању и промоцији 
природне и културне баштине локалног подручја, кроз активно учешће локалне 
заједнице. Екотуризам6

 представља поткомпоненту одрживог туризма заснованог на 
природи, укључујући и руралне и културне елементе туризма. Екотуризам подразумева 

одговорно понашање свих заинтересованих страна (пружаоца услуга, туриста и др), 
који својим деловањем покушавају да минимизују ефекте на животну средину и 
постигну еколошке, друштвене, културне и економске критеријуме одрживости.  

Према извештају Светске туристичке организације из 2017 (UNWTO, 2017) 
екотуризам је у успону и постаје један од најпопуларнијих видова одмора.  Екотуризам  

својим активностима има за циљ да: 

- привуче туристе у природна окружања,  

- обезбеди занимљиве и едукативне активности са циљем очувања природе,  

- да допринесе подизању еколошке свести локалне заједнице,  

- да допринесе економском развоју подручја кроз развој предузетништва и 
повећање услова за запошљавање локалног становништва.7   

Екотуристичка понуда мора да буде заснована на природи, сви њени облици 
треба да су еколошки одрживи, да је едукативног карактера, да укључује локалну 
заједницу и да туристи пружи безбедан јединствен доживљај. За савременог туристу 
веома је важна пријатна атмосфера дестинације, здрава клима, културни аспекти 
животне средине,  аутентично окружење, домаћа храна, могућност организовања 
спортско рекреатвних и других сктивности у природи. 

                                                           
4
http://www.zzps.rs 

5
 Екотуризам, др Радмила Новаковић Костић, др Љиљана Трумбуловић, Висока пословно техничка школа 

струковних струковних студија, Ужице, 2016 
6
 Бошковић Н., Докторска дисертација, Одрживо коришћење природних ресурса као основа развоја 

туризма Србије, Универзитет у Крагујевцу Економски факултет Крагујевац, 
7
 Селективни облици туризма, проф др Бранислав Работић, Висока туристичка пкола струковних студија, 

2012 



 

 

13 

 

 

Слика бр 2. Компоненте, функције и ефекти екотуризма8
 (Извор: Б. Работић 

2012 – Селективни облици туризма) 

За екодестинацију важно је постојање природних вредност у оквиру 
заштићеног подручја, туристичка понуда која не угрожава животну средину, 
развој малих локалних привредника, развој локалних фестивала у складу са 
културном баштином локалне заједнице, развој смештајних капацитета у оквиру 
сеоских домаћинстава. 

Уколико се приступи планским и контролисаним  развоју туризма у заштићеним 
просторима не само да се не исцрпљују природни ресурси, већ се доприноси и заштити 
природних добара и уређивању подручја. Кроз различите облике туристичког 
активирања свих учесника у екотуризму доприноси се подизању еколошке свести о 
потреби заштите и очувања природе. Приходи који се остварују кроз туристичку 
понуду могу допринети подизању квалитета живота локалне заједнице и унапређењу 
услова за заштиту и очување природе. 

Према садржају понуде екотуризам се може разврстати на више облика9
: 

Научно-истраживачки – подразумева организовање стручних скупова, 
омладинских и еколошких кампова и сл, у циљу организованог проучавања и 
посматрање природних вредности; 

Културно-образовни – подразумева организовање едукативних, атрактивних и 
рекреативних понуда у заштићеним природним добрима у складу са интересовањима 
туриста. То подразумева на пример разгледање и снимање природних вредности, затим 
’’bird watching’’ – посматрање птица, као и рекреативне активности у очуваној природи 
и сл. 

                                                           
8
  Селективни облици туризма, проф др Бранислав Работић, Висока туристичка пкола струковних студија, 

2012 
9Екотуризам, др Радмила Новаковић Костић, др Љиљана Трумбуловић, Висока пословно техничка школа 
струковних струковних студија, Ужице, 2016 
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Авантуристички – подразумева посебно осмишљене  авантуристичке и 
спортске садржаје и доживљаје у природи. Представља релативно нов вид туризма у 
Србији и према информацијама туристичких агенција изазива врлико интересовање 
туриста. 

Манифестациони – подразумева унапред организована дешавања која својим 
садржајем и квалитетом имају способност да привуку посетиоце, независно од 
атракција које се налазе у близини места догађаја. 

Екскурзиони – представља вид едукативног и сазнајног туризма и могућност 
упознавања деце са природнив и културно историјским вредностима, и животом 
становништва на руралном подручју. 

Ловни и риболовни туризам представља туризам специфичних интересовања. 
Поштовање закона који регулишу ову област су кључни како би се обезбедио одрживи 
развој локалне заједнице. 

Сеоски туризам  - представља одмор на селу, упознавање са животом у сеоским 
газдинствима и боравак у чистој природној средини. Развој овог вида туризма 
представља основ за развој руралних подручја јер доприноси јачању руралне економије 
и унапређењу квалитета живота у руралним срединама. Пољопривредни производи 
подручја се кроз туристичку услугу могу  одмах да пласирају на тржиште.  Сеоски 
туризам унапређује локалну привреду кроз допунски доходак домаћинстава, кроз 
унапређење сарадње локалних привредника и кроз унапређење и развој локалне 
инфраструктуре. Сеоски екотутизам представља комбинацију сеоског и екотуризма, а 
подразумева боравак туристе у сеоским срединама које карактерише очуваност 
природних добара и вредности у комбинацији са активностима везаним за учествовање 
у животу сеоске заједнице и за боравак у природи или организацији едукативних и/или 
рекреативних и других активности. 

Понуда у оквиру сеоског туризма мора да испуњава све аспекте који се односе 
на атрактивност природних ресурса подручја, као и на живот у локалној заједници, 
културу и обичаје, топлину сеоског амбијента. 

Просечан екотуриста  углавном избегава масовна путовања и посете популарним 
дестинацијама и путује у мањим групама (до 25 особа) или индивидуално. Екотуриста 
се занима за понуду која за њега има посебне вредности и доприноси посебном 
доживљају у складу са његовим интересовањима. 

 

Према начинима путовања и према интересовањима разликујемо:  

- Екотуристе који путују појединачно, одседају у разноврсним типовима 
смештаја и имају велику покретљивост у простору. Путују у мањим групама, али ретко 
појединачно јер могу бити изложени разним ризицима и опасностима. Њихова сфера 
интересовања је одмор и рекреација у чистој природи; 
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- Екотуристе који путују у организованим групама, што  подразумева 
групне посете са  организованим туристички програмом и садржајима на одређеним 
дестинацијама; 

- Екотуристи који путују у оквиру студијских и научних група, што 
подразумева мање групе туриста специјалних интересовања, које се баве истраживањем 
дестинација и реализацијом едукативних програма. 

Основни предуслови за развој екотуризма на одређеној локацији су: 

а) Еколошко окружење – постојање заштићеног природног добра или очувана 
природна средина, који могу бити занимљива екотуристичка дестинација; 

б) Интересовање екотуриста - Екотуризам је туризам  малог обима, што 
представља кретања малог броја туриста, који су заинтересовани за одмор, рекерацију и 
друге активности у заштићеним подручјима и очуваној  природи и природним 
лепотама.  

в ) Могућност ангажовања локалних капацитета - Да би одређена локација 
била погодна за развој екотуристичке понуде неопходно је да постоји могућност 
ангажовања локалних смештајних, услужних и капацитета производње здраве хране. 
Смештајни капацитети екотуристичке понуде се граде од  природних локалних 
материјала, што доприноси развојулокалне економије.  Имајући у виду потребе 
организације и вођења екотуристичких програма постоји могућност  да се кроз 
професионалну едукацију локалног становништва које најбоље познаје терен, 
допринесе њиховом радном ангажовању.  Такође, развој екотуризма омогућава 
локалном руралном становништву да своје пољопривредне производе  пласира на 
екотуристичко тржиште и тиме унапреди свој економски статус.  

г) Развијена екотуристичка понуда – екотуристички садржаји, шетња кроз 
природу, разгледање природе и природних лепота, спортски садржаји – турно скијање, 
планински бициклизам, авантуристички излети и сл. 

д) Развој инфраструктуре у циљу што мањег утицаја на животну средину  - 

У екотуристичким дестинацијама неопходно је обезбедити потребну комуналну 
инфраструктуру како би се заштитила животна средина од загађања. Препорука да се 
користе средства еколошког превоза са што мањим негативним утицајем на животну 
средину. 

 

 

5.2 Утицаји туризма на локалну заједницу 

 

Туризам и животна средина су међусобно повезани. Развој туризма зaвиси и oд 
стaтусa прирoдних дoбaрa, тако да је за његов развој посебно важно да се одржи 
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квалитет животне средине на виском нивоу.10
 Систем туризма подразумева више 

различитих делатности које морају бити у корелацији са потенцијалима и услугама 
екосистема. То су ланци снабдевања (пољопривреда, производња хране и пића, 
занатски производи и сл), затим  туристичке услуге (смештај, угоститељство, 
организација рекреативних садржаја, туристичке агенције, транспорт и логистика и сл), 
и функционалне услуге (што подразумева обезбеђивање комуналних услуга, 
водоснабдевање, сакупљање комуналног отпада и сл).  

.  

Слика бр 3.11Корелација услуга екосистема и система у области туризма (Извор: 
М.Лазић, 2019, према ЕЕА, 2014) 

Основни индикатор утицаја туризма на локалну заједницу и животну средину 
представља интензитет, односно број долазака и ноћења туриста, трендови у броју 
долазака и ноћења и туристички промет.  

Имајући у виду да су сеоски туризам и  екотуризам малог обима, екотуризам не 
може да буде високопрофитабилан облик туризма, али  може, као додатна делатност, да 
допринесе економском развоју подручја у којем се организује. Истовремено мали обим 
екотуризма указује и на низак утицај на животну средину. Екотуризам, као и сви остали 
видови туризма, може имати и позитивне и негативне ефекте на локалну заједницу и 
животну средину. 

Позитивни утицаји 

Позитивни утицаји екотуризма на се могу сврстати у: 
                                                           
10Утицај туризма на животну средину и заштићена подручја, презентација Министарства за заштиту 
животне средине, други састанак поводом израде 6. извештаја према конвенцији о  иолошкој 
разноврсности Фрушка гора, 5 – 6. фебруар 2019, Маја Крунић Лазић 
11

 Утицај туризма на животну средину и заштићена подручја, презентација Министарства за заштиту 
животне средине, ДРУГИ САСТАНАК ПОВОДОМ ИЗРАДЕ 6. ИЗВЕШТАЈА ПРЕМА КОНВЕНЦИЈИ О  
ИОЛОШКОЈ РАЗНОВРСНОСТИ Фрушка гора, 5 – 6. фебруар 2019, Маја Крунић Лазић 

Услуге екосистема 

Ланци снабдевања: 

- пољопривреда 

- производња хране и 
пића 

- производња занатских 
производа и сувенира 

- остали  производи 

 туристичке услуге:          - 
смештај,  
- угоститељство,  
- организација 
рекреативних садржаја, - 
туристичке агенције,  
- транспорт и логистика и 
сл 

Функционалне услуге: 
- водоснабдевање 

- снабдевање 
електичном енергијом, 
-управљање отпадом 

-канализација 
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- економске – развој економских активности и повећању радних места, повећање 
прихода локалног становништва, диверсификованост и развој локалне економије, 

- Заштита природне и културне баштине,  

- унапређење квалитета живота становника. 

Поред позитивних утицаја туризма на друштвено-економски развој локалних 
подручја и ширег окружења, туризам омогућава валоризацију природних ресурса и 
простора које за многе делатности немају значајан интерес. Екоуризам не врши 
неповратну експлоатацију природних ресурса, а својим позитивним ефектима туризам 
може допринети њиховој заштити. Посебно позитивну улогу туризма видимо на 

заштићеним подручјима, јер се кроз бројне екотуристичке активности доприноси 
подизању свести о заштити природе, природних вредности и значају здраве и очуване 
средине.  

Негативни утицаји 

Екоуризам може да оствари позитивне ефекте на животну средину само у 
случају да је развој стратешки планиран уз сагледавање свих позитивних и негативних 
ефеката према специфичностима локације, као и уз активно учешће свих 
заинтересованих страна (управљача простором, стручњака и струковних удружења, 
локалне самоуправе, представника локалних привредника, предузетника, невладиних 
организација и заинтересованих грађана и др) у планирању развоја. Један од ризика 
који може довести до угрожавања животног окружења је развој туризма који не прати 
развој комуналне инфраструктуре, као и недовољна едукација о начинима заштите 
природних вредности. 

Убрзани развој и неконтролисани туристички промет могу имати значајан 
негативан ефекат на животну средину, што се може огледати кроз загађивање вода, 

земљишта, ваздуха, нарушавање пејзажа, угрожавање биодиверзитета, прекомерну 

потрошњу. Како би се осигурао одржив рурални развој, кроз развој екотуризма у 
заштићеним подручјима, неопходан је интегрални, партиципативан стратешки приступ 
у припреми програма развоја. То подразумева идентификацију и укључивање свих 
кључних актера (управљача заштићеним природним добром, локалну самоуправу, 
месне заједнице, локалне привреднике и предузетнике, мештане, невладин сектор), 
како у креирање тако и у спровођење програма развоја и управљања. Пружаоци услуга 
у екоруралном туризму морају стећи потребна знања како би кроз екотуристичке 
програме обезбедили  примену мера заштите подручја. Локалне заједнице морају 
обезбедити потребне инфраструктурне капацитете и мере како се обезбедили услови за 
заштиту природних и културних ресурса. 
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5.3 Опис истраживаног подручја 

 

Град Краљево се налази у централном делу Србије и по површини је једна од 
највећих јединица локалних самоуправа у Србији (1.530 км2

). На територији града 
Краљева живи 125.488 становника, од чега 45,20 % живи на руралним подручјима. 

Према постојећим планским документима (Стратегија развоја туризма РС), 

комплетно планинско подручје Голије представља примарну туристичку 
дестинацију са целогодишњом туристичком понудом (регионална целина 
интегрисане понуде унутар туристичког кластера „Средишња и Западна Србија“) и 
представља стратешко  питање привредног и социјалног развоја Централне и 
Западне Србије. Планирано је да се развој базира на презентацији и одрживом 
коришћењу културних и природних вредности, развоју туристичке 
инфраструктуре и ресурса, као и интегрисању у шире туристичке просторе 

(планинска зона I реда „Увац-Голија-Копаоник“;  Ивањичко-Голијски туристички 
комплекс; туристички појас "Долина јоргована" – део европског пута културе 
"Трансроманика"). 

Подручје које је предмет овог рада је одабрано за анализу из следећих 
разлога: 

- Подручје  се налази у оквиру заштићеног подручја Парка природе Голија и Резервата 
биосфере Голија Студеница (што представља потенцијал за развој екотуристичке 
понуде), 

- Представља компактну руралну целину града Краљева са сличним карактеристикама 
(представља компактну целину чији инфраструктурни и локални развој је у 
надлежности локалне самоуправе), 

- На подручју је у развоју сеоски туризам (постоје регистрована и категорисана 
домаћинства за обављање делатности смештаја у сеоском туризму), 

- Град Краљево последње три године спроводи Програм подршке развоју сеоског 
туризма (што указује на опредељеност локалне самоуправе за подршку руралном 
развоју кроз развој сеоског туризма), 

- Град Краљево има успостављене административне и финансијске капацитете за 
управљање и заштиту животне средине (што   је предуслов за планирање одрживог 
развоја). 

 

Географске и демографске карактеристике подручја 

 

Подручје које се посматра кроз овај рад се налази на планини Голији. Планина Голија, 

се налази у југозападном делу Србије и пружа се у дужини од 52km, преко територије 

пет локалних самуправа. 
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Слика бр 4. Подручје планине Голија, 

На  подручју Голије проглашен  је Парк природе Голија, који заузима површину 
од 759,13 км2

 и простире на територији пет локалних самоуправа и то: два града 
(Краљева и Новог Пазара) и три општине (Рашка, Ивањица и Сјенице). Подручје Парка 
природе Голија 51,6% чини шумско земљиште, 44,9% пољопривредно земљиште и 
3,5% чини неплодно и остало земљиште. 

      

Слика бр 5.  Приказ граница Парка природе Голија и Резервата биосфере ''Голија – 

Студеница'' 12
 (Извор: Завод за заштиту природе РС) 

На делу Парка природе од стране УНЕСК-а, проглашен је Резерват биосфере 

Голија - Студеница. Резервати биосфере су подручја екосистема, која су међународно 
призната у оквиру UNESCO-вог програма Човек и биосфера (Man and Biosphere-MAB). 

Мрежа резервата је иницирана 1976. године и данас обухвата 631 резервата у 119 
земаља.  

Површина Парка природе је категорисана на три зоне, са три различита режима 
заштите. У првој зони заштите налази се  0,7% површине парка, у зони са другим 

                                                           
12Завод за заштиту природе Републике Србије 
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степеном заштите 5,2%, а трећој, либералнијој  зони заштите налази се 94,10% укупне 
површине парка природе. 

        

Слика бр 6 . Приказ граница  режима заштите ПП Голија и РБ ''Голија – Студеница'' 13
 

(Извор: Завод за заштиту природе РС) 

Анализом у оквиру овог рада обухваћено је подручје дела Парка природе 
Голија и Резервата биосфере, које се просторно налази  на подручју града 
Краљева и  обухвата планине Голију, Радочело и јужне делове Чемерна. Границе 
Парка природе Голија дефинисане су Уредбом о заштити Парка природе "Голија" 
("Службени гласник РС", бр. 45/01) и на подручју града Краљева обухвата територију 
12 катастарских општина и то; Брезова, Бзовик, Врх, Долац, Дражиниће, Милиће, 
Ушће, Река, Рудно, Засад, Орља глава и Савово. На територији града Краљева, границе 
Парка природе се поклапају са границама Резервата биосфере Голија – Студеница. 
Посматрано подручје Парка природе и Резервата биосфере које се налази на територији 
града Краљева заузима површину од 115,5 km

2, што чини 15,37% подручја Парка 
природе и 21,1% Резервата биосфере. 

                             

Слика бр 7.  Део заштићеног подручја који се налази на територији града Краљева и 
које је предмет овог рада (Извор: Завод за заштиту природе РС) 

 

                                                           
13Завод за заштиту природе Републике Србије 
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Слика 8. - Парк природе Голија на подручју града Краљева (Извор: Просторни план 
подручја посебне намене Парка природе Голија) 

Посматрано подручје се према Стратегији развоја туризма налази у зони 
туристичке регије Копаоник – Голија, подручју изузетних природних вредности од 
посебног националног значаја, које поред планинских масива Голије, Чемерна и 
Радочела обухвата и подручја приоритетне зоне средњовековног културног наслеђа 
Студенице, који се налази на листи светске културне баштине. У непосредном 
окружењу посматраног подручја налазе се и други значајни српски средњовековни 
споменици – манастири  Градац,  Жича и средњовековни град Маглич.   

Хидрографију подручја чини река Студеница са својим већим десним 
притокама: Брусничка, Брадуљичка, Граичка река и Мланча.  

Подручје одликују изузетна природна богатства – густе шуме, богаство пашњака 
и ливада, значајни водни ресурси, као и изузетна разноврсност фауне. Услед погодних 
климатских карактеристика подручје Рудна, које је део подручја обухваћеног овом 
анализом, је познато као ваздушна бања погодна за лечење респираторних обољења и 
болести крви.  

У непосредној околини прво веће насеље које располаже одређеним урбаним 
садржајима је Ушће. Кроз насеље Ушће пролази важна магистрална саобраћајница – 

Ибарска магистрала, која чини основну саобраћајну повезаност подручја, и која 
повезује Београд са Црном Гором, а која је уједно и један од прилаза највећем 
планинском туристичком центру у Србији - Копаонику.  

Подручје је локалном саобраћајницом повезано и са Ивањицом, која се налази на 
око 40 км од Студенице и око 30 км од Рудна. Ова саобраћајница је изузетно значајна у 
контексту планиране трасе будућег аутопута Е-736. Међутим кроз посматрано подручје 
не постоји уређена мрежа локалних саобраћајница.  

Регионална саобраћајница Р 233 Брвеник – Горњи Градац -  Рудно – Девићи је 
само делимично асфалтирана и то у дужини од око 6 km, док је преосталих око 20 km  
са туцаничким застором, незадовољавајућег квалитета, без решеног одводњавања и 
саобраћајне опреме. 

Железнички саобраћај функционише једноколосечном пругом  Београд - 

Краљево – Рашка – Нови Пазар – Бар. 
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За посматрано подручје значајне су локације постојећих и планираних 
аеродрома: аеродром Морава у Лађевцима код Краљева и  Поникве на Златибору. 
Очекује се да ће први летови са аеродрома Морава кренути  до краја 2019. године. 

На основу наведеног може се закључити да подручје има  услове  добру 
саобраћајну повезаност из правца града Краљева, путем магистралне саобраћајнице, 
међутим неопходно је да се приступи изградњи  савремене саобраћајнице од Студенице 
у дужини од око 15 км. Изградња ове саобраћајнице је предуслов за развој не само 
сеоског туризма већ и целог подручја. 

 

Слика број 9. Приказ мреже путева на подручју Голије 

 

 

 

 

5.4 Идентификација  природних вредности на истраживаном подручју 

 

Законом о заштити природе Парка природе је дефинисан као ''подручје добро 
очуваних природних вредности са претежно очуваним природним екосистемима и 
живописним пејсажима, намењено очувању укупне геолошке, биолошке и предеоне 
разноврсности, као и задовољењу научних, образовних, духовних, естетских, 



 

 

23 

 

културних, туристичких, здравствено-рекреативних потреба и осталих делатности 
усклађених са традиционалним начином живота и начелима одрживог развоја''.

14
 

На основу информација управљача природним добром Парком природе Голија - 
ЈП ''Србија шума'' подручје је стављено под заштиту ради очувања:  

- вредности шумских екосистема и биолошке разноврсности: ретких, 
ендемичних и реликтних врста;  

- разноврсности предела и изванредне лепоте пејзажа;  
- културно историјског наслеђа (манастир Студеница и манастир 

Градац);  
- квалитета основних природних ресурса (воде, земљишта и биљног 

покривача). 

Већи део Парка природе Голија је проглашен за Резерват биосфере Голија 
Студеница. Резервати биосфере према дефиницији  представљају подручја 
међународно признатих екосистемау оквиру UNESCO-вог програма Човек и биосфера 
(Man And Biosphere - MAB). Сви признати Резервати биосфере заједно чине светску 
мрежу. 

Основни циљ Резервата биосфере је да допринесе заштитити разноврсности 
екосистема са посебним вредностима, а да истовремено допринесе и унапређењу 
економског статуса становништва. То подразумева успостављање развнотеже између 
заштите природних ресурса и њиховог одрживог коришћења. Према Севиљској 
стратегији (1995) сваки резерват биосфере треба да испуни три основне функције: 

- Функцију заштите, 
- Функцију развоја и  
- Функцију подршке (образовање у области заштите животне средине, 

истраживање, пилот пројекти и сл). 

Површина Парка природе Голија је категорисана на три зоне, са три различита 
режима заштите. У првој зони заштите налази се  0,74% површине парка, у зони са 
другим степеном заштите 5,16%, а трећој, либералнијој  зони заштите налази се 94,10% 
укупне површине парка природе. У трећој зони заштите  дозвољено је обављање 

одређених делатности и  изградње (шумарство, пољопривреда, посебно сточарство, 
туризам) уз прописане режиме коришћења и еколошког концепта одрживог развоја. 

Сви заштићени објекти и просторне целине  су специфични по својој 
реткости, атрактивности (ретке и угрожене врсте, сложени екосистеми, простори 
посебне естетике пејзажа и сл.) и представљају природна добара изузетних 
вредности и одлика. Као такви сврставају се у научне, културне, едукативне, 
здравствено-рекреативне и туристичке вредности међународног значаја. Као 

                                                           
14

 Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016 и 95/2018 
- др. закон) 
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таква природна добра Голије на територији града Краљева се могу туристички 
валоризовати посебно кроз развој сеоског екотуризма. 

 Квалитет основних природних ресурса на истраживаном подручју 

а) Река Студениица са својим притокама 

Кроз планинско подручје Парка природе на територији града Краљева река 
Студеница је усекла корито у уску долину са неколико мањих клисура. Студеница 
извире на надморској висини око 1600 м где се  налазе  изворишта Црне реке и 
Студенца које граде реку Студеница. На горњем току реке  Студенице услед нагиба 
терена, корито реке је доста уско са многобројним брзацима и слаповима. Тече између 
планина Голије и Радочела формирајући клисуру, све до ушћа у реку Ибар код места 
Ушће. Студеница је погодна за поточну пастрмку, која је заступљена у већој мери и 
липљена, који је нажалост веома редак. Рибљи фонд је знатно испод капацитета ове 
реке. Десна притока реке Студенице је река Изубра, коју одликује живописна 
клисураста долина обрасла високом буковом и мешовитом шумом. У доњем току реке 
налазе се три водопада укупне висине око 20 метара.  

                                 

Слика број 10. – Слапови реке Изубре (Извор: http://www.extremecanyoning.com) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n28a8MhIYCc 

У циљу заштите водотокова од изградње малих хидроелектрана мештани су покренулу 
акцију против изградње малих хидроелектрана. 

''Инвеститори деривационих малих хидроелектрана нисте фобродошли!!! Ово је  наш 
елолошки рај. Овде вековима живе заједно људи, пастрмке, речни ракови и остали 

живи свет. Дозволу за изградњу од стране народа нисте добили. 

БРАНИЋЕМО СЛОЖНО НАШУ РЕКУ!'' 

https://www.youtube.com/watch?v=n28a8MhIYCc
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То указује на чињеницу да су мештани препознали значај заштите животне средине за 
локални развој. 

                                  

Слика бр 12. Слоган грађанског активизма постављен на прилазној саобраћајници 

(Извор: Фотографија са терена) 

б) Планински предео и клима 

                                           

Слика бр 13.  Предео Голије (Извор: интернет презентација Голије ) 

Карактеристика Голије су ливадско-пашњачки екосистеми. Подручје одликује 
екосистемска разноврсност, лепота пејзажа који обилују изворима, потоцима и честим 
видиковцима, што битно доприноси естетским и туристичким вредностима предела. 
Комбинација брдско планинских предела покривених ливадама и шумама представља 
најзначајније и најлепше природне еколошко-пејзажне, здравствено - рекреативне и 
спортско -рекреативне вредности Голије. 

Битне одлике климе Голије одређене су првенствено географским положајем, 
разноврсношћу рељефа, надморске висине, вегетације и других фактора. На овом 
подручју сусрећу се ваздушне струје са Медитерана и планинске подручја централне 

Србије, мешајући мирисе мора и столетних четинара. Таква клима овом подручју даје 
епитет ваздушне бање. 

Вредности шумских екосистема и биолошке разноврсности 

Голија је због своје биолошке разноврсности, један од важних европских 
центара орнитолошке специјске и генетичке разноврсности. У флори Голије до сада је 
утврђено 729 врста васкуларних биљака, а новијим истраживањима Завода за заштиту 
природе Србије је утврђено присуство неколико нових врста.  
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Шуме 

На основу података Завода за заштиту природе на Голији се уочава  
разноврсност шумског екосистема.  Евидентирано је око 20 шумских заједница, са око  
више од 45 врста дрвећа.  

                                          

Слика бр 14. Фотографија ЈП Србијашуме, Голија (Извор: Србијашуме) 

У дрвном фонду бројније су лишћарске од четинарских врста, а доминира буква 
(са 63,3% по запремини и 54,0% у укупном запреминском прирасту). Међу очуваним 
природним реткостима издваја се ендемична дрвенаста врста планинског јавора 
(Acer heldreichii), који је синоним за флору Голије. Остале значајније врсте стабала 
су: горски јавор, бели јасен, планински брест, пољски брест, млеч, дивље воће (дивље 
трешње, дивље крушке ...)  као и ретке и карактеристичне врсте жбуња и приземне 
флоре које се јављају у овим шумама. Такође, у дворишту Манастира Студенице 
налази се Споменик природе - Стабло Зеленике. 

                                   

Слика бр 15. Планински јаворAcer heldreichii         Слика бр 16. Стабло Зеленике 

Међу четинарским стаблима доминира смрча (са око 19,5% у укупној запремини 
и 23,0% у укупном прирасту), а далеко је скромније учешће јеле, црног бора, китњака и 
цера (од 1-7%). Остале врсте дрвећа су незнатно заступљене, испод 1%, али доприносе 
биодиверзитету шумских екосистема.  
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Слика бр 17. Предео са Голије (Извор: Интернет презентација Голије) 

 

Ливаде и пашњаци 

Подручја која чине чиваде и пашњаци се  наизменично смењују са  шумским 
подручјима и у односу на висински положај имају брдски, брдскопланински и 
планински карактер. На Голији је видентирано 15 ливадских фитоценоза. 

Према подацима Завода за заштиту природе15
 у природне реткости Голије 

убрајају се:  

- Планински јавор - Acer heldreichii,  

- Зеленика,  

- божиковина, Ilex aquifolium,  

- Шумски љиљан - Lilium martagon, 

- Срцасти чопотац - Listera cordata,  

- Пречица – Lycopodiumclavatum, 

- Каћунак смрдљиви - Orchis coriophora, 

- Округлолисна крушчица - Pirola rotundifolia,  

- Пискавац -Succisa pratensis 

                             

Сл бр 18. Божиковина,           Сл бр19.  Шумски љиљан,       Сл бр 20.  Срцасти чопотац  

(Извор: Фотографије Завода за заштиту природе) 

 

                                                           
15Биљана Крстески, Завод за заштиту природе Србије, Студеница, 21.12.2018. год. 
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Врсте Панчићева бедреница (Pancicia serbica) и Адамовићева мајчина душица 
(Thymus adamovicii) имају обележје локалног ендемита и за очување биодиверзитета 
имају међународи значај. 

                           

Слика бр 21. Панчићева бедреница (Pancicia serbica) Слика бр 22. Мајчина душица 

(Извор: Фотографије Завода за заштиту природе) 

Фауна 

Према подацима Завода за заштиту природе попис фaуне Голиjе није коначан, 
jep нису вршена посебна истраживања.  

Орнитофаунистичке вредности планине указуjу на велику биолошку 
разноврсност, па се oвaj планински комплекс може сматрати важним европским 
центром орнитолошке специjске и генетичке разноврности. На Голији је регистровано 
130 врста птица, међу којима неке имају статус заштите птица од европског и 
светског значаја. 90 врста птица су кандидати за Црвену књигу птица Србије, и 
забележено 45 врста птица које спадају у групу природних реткости као што су 
риђи мишар, змијар, дугорепа сова и кос огрличар. Змијар је једна од врста која Голију 
сврстава у међународно значајна подручја за птице (IBA) са 3 до 5 гнездећих парова.  
Најбројније су зебе, црноглаве грмуше, црвендаћ, кос, Сури орао, Сиви соко, Орао 
змијар, Лештарка, Велики тетреб, Шумска шљука, Планински детлић, Кос огрличар, 
Пузгавац, Лешњикара. 

                             

Слика бр 23. Птице Голије (Извор: Фотографије Птице Голије - КАПД ''Балкан'' ) 
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Слика бр 24. списак забележених врста прица на подричју ПП Голија (Извор: 
Краљевско академско природњачко друштво ''Балкан'' и ЈП Србијашуме) 

 

Што се тиче ихтиофауне, најзначајнији представник је поточна пастрмка, која је 
са липљаном, најцењенија врста риба за спортски риболов.  У последњем периоду 
дошло је и до продирања мање цењених врста риба из Ибра у низводне делове 
Студенице (скобаља, клена и др.), што се негативно одразило на ихтиофауну висинских 
вода. 

Фауна сисара броји око 22 врсте међу којима су најзначајније медвед, алпска 
ровчица, јеж, кртица, видра, лисица, ласица,дивља свиња, шарени твор, вук, слепи 
мишеви ... 

Фауна водоземаца броји 19 врста (шарени даждевњак, алпски 
мрмољак,мрмољак, обична крастача, зелена крастача) и гмизаваца (смук,смукуља, 
белоушка, речна змија, поскок). 

На Голији постоје добри услови и за развој ловног туризма. Одређене врсте 
ловне дивљачи су заштићене трајном или привременом забраном лова, а на поjедине 
врсте лов је стално дозвољен. Најраспрострањеније, економски и ловно најзначајније 
врсте су: крупна длакава дивљач (срна и дивља свиња), ситне длакаве дивљачи (зец, 
куна златица, белица и др.) и пернате дивљачи (пољска јаребица фазан, јаребица 
камењарка, голуб гривњаш, грлица, гугутка, препелица шумска шљука, креја и др.). На 
подручју Голије стално су присутни: вук, лисица, дивља мачка и твор, повремено се 
срећу медвед и велики тетреб, а планира се поновно насељавање јеленске дивљачи. 
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5.5 Идентификација инфраструктурних и комуналних  недостатака подручја 

 

Инфраструктурна уређеност подручја је основни предуслов како локалног 
економског развоја подручја, тако и предуслов заштите животне средине од негативних 
ефеката обављања делатности. Под инфраструктурном уређеношћу подразумева се 
основна комунална инфраструктура неоподна за свакодневне активности и обављање 
делатности (снабдевање електричном енергијом, водоснабдевање, одвод отпадних вода, 
управљање комуналним отпадом и др), као и уређеност саобраћајне инфраструктуре и 
јавног превоза. 

Мастер планом за развој Голије утврђено је да је наслеђена туристичка 
инфраструктура Голије није пословно одговарајућа нити омогућава туристички развој, 
па су пројекти туристичке инфраструктуре кључни за развој имиџа ове туристичке 
дестинације. Такође, Мастер планом је идентификована и потреба обнове постојећих 
смештајних капацитета и изградње нових. Као једна од активности која је планирана је 
ревитализација села Рудно у концепт квалитетног еко-етно села, што подразумева 
усмеравање постојеће иницијативе ка изградњи услуга и смештаја високог квалитета и 
развоју одговарајућих активности. 

Подручје Парка природе Голија и Резервата биосфере Голија- Студеница које се 
налази на територији града Краљева је опремљено инфраструктуром за снабдевање 
електричном енергијом, која обезбеђује снабдевање електричном енергијом. 

Снабдевање водом на овом подручју је обезбеђено делом са сеоских водовода, а 
делом са сопствених, појединачних изворишта. Проблем сеоских водовода се налази у 

чињеници да не постоји одговорни система управљања водоснабдевањем, који треба да 
обезбеди заштиту и редовну контролу исправности, што утиче на безбедност и 
сигурност водоснабдевања.  

Проблем представља недостатак изграђене канализационе мреже и система за 
пречишћавање отпадних вода. Недостатак система за сакупљање и пречишћавање 
отпадних вода у насељима на овом подручју утиче на појаву изливања непречишћених 
отпадних вода у канале, потоке и друге површине, чиме утичу на загађење животне 
средине и повећавају ризик од појаве и ширења заразних болести. 

Такође, на овом подручју није успостављен систем селекције, сакупљања и 
одвожења комуналног отпада, што узрокује појаву дивљих депонија, а самим тим и на 
загађење и деградирање животне средине.  

Анализирајући стање комуналне инфраструктуре уочава се да је у циљу развоја 
одрживог туризма неопходно обезбедити потребну комуналну инфраструктуру, која ће 
обезбедити заштиту животне средине и смањити негативан утицај делетности на 
животну средину. Уређењем комуналне инфраструктуре обезбеђују се услови за 
заштиту и очувањем животне средине, што свакако утиче и на очување квалитета 
туристичке понуде. 
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5.6 Анализа  заинтересованости и спремности локалног становништва за 
бављење туризмом заснованом на очуваним природним ресурсима 

 

На подручју  12 насеља града Краљева која су делимично или у потпуности 
обухваћена границама Парка природе, према подацима из Пописа 2011. године живи 
3.537 становника.  

Табела број 1. Приказ броја становника по насељима на подручју града Краљева у 
оквиру Парка природе Голија 16

 

Насеље Број становника 2011 Број становника 2002 

Брезова 350 482 

Бзовик 183 205 

Врх 68 94 

Долац 151 198 

Дражиниће 79 108 

Милиће 228 293 

Ушће 1881 2040 

Река 153 166 

Рудно  211 302 

Засад 84 109 

Орља глава 70 131 

Савово 79 166 

УКУПНО 3537 4294 

Извор: Републички завод за статистику 

Поредићи резултате пописа  2002. и 2011.  године, уочава се да је на овом 
подручју  дошло до смањења броја становника за 757, што указује на значајан одлив 
становништва. Одлив становништва са села у град је општи тренд у Србији, а разлоге 
пре свега можемо пронаћи у пропадању сеоске економије, лошој инфраструктурној 
опремљености и недостатку услова за основни животни стандард на руралном 
подручју. Конкретно везано за ово подручје значајан је проблем недостатак 
саобраћајнице, јавног аутобуског превоза, недостатак основне комуналне 
инфраструктуре, неконтинуалан рад сеоске амбуланте. Поред инфраструктурних и 
комуналних проблема проблем за развој овог подручја се огледа и у недовољној 
сигурности пласмана пољопривредних производа који се могу успешно произвести на 
овом подручју, као и у све старијим домаћинствима јер млади углавном одлазе у град, 
што свакако утиче на смањену могућност примене агротехничких мера у производњи и 
примени развоју економских активности у оквиру газдинстава. 

Анализом података о регистрованим домаћинствима за бављење сеоским 
туризмом која се налазе на територији 12 насеља која су предмет овог рада, уочава 

                                                           
16Републички завод за статистику, Попис 2011 
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се да су већином сконцентрисана у насељу Рудно, које броји око 200 становника, и 
које шредставља центар сеоског туризма. У непосредном окружењу налазе се насеља 
сличних карактеристика, у којима је могуће покренути разввој сеоског туризма: 
Брезова (са око 350 становника), Милиће (са око 220 становника), Долац, Река, Бзовик. 
Део насеља се налази на граници територије града Краљева са општином Ивањица (од 
Ивањице су удаљени око 30 км) у којој  је сеоски туризам у значајној мери развијен, 
што указује на могућност међуопштинске сарадње  на унапређењу услова за даљи 
развој и заједничку промоцију. Истовремено сва домаћинства из непосредног окружења 
представљају потенцијалне добављаче здравих органских пољопривредних производа, 
занатских производа и сувенира, што ствара услове за локални економски развој целог 
подручја. 

                              

Слика бр 25. Приказ насеља лоцираних у непосредној близини манастира Студенице са 
бројем  становника (Извор: Ортофото - снимак подручја) 

Развој сеоског екотуризма има вишеструки значај за све чиниоце локалне 
заједнице.  Све заинтересоване стране смо груписали у три кључне групе: 

приватни сектор - пружаоци услуга у туризму са својим добављачима,  
јавни сектор  - локална самоуправа, локална и републичка јавна предузећа и 

управљач заштићеним природним добром и  
цивилни (невладин) сектор, стручна јавност и научно образовне установе. 
Локална сеоска туристичка домаћинства, пољопривредни произвођачи, 

привредници и други прижаоци услуга имају улогу обављања делатности у циљу 
повећања прихода и постизања економског развоја. 

Јавни сектор, локална самоуправа, локална и републичка јавна предузећа и 
управљач заштићеним природним добром има улогу подршке одрживом развоју, 
заштити животне средине, развоју комуналне инфраструктуре  и контолну функцију 
одрживог развоја. 

Цивилни (невладин) сектор, стручна јавност и научно образовне установе 

имају кључну улогу у едукацији и подизању свести о заштити животне средине и 
одрживог коришћења природних добара, праћењу и проучавању природе и примене 
мера заштите. 
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Слика бр 26. Шематски приказ улоге свих локалних учесника у развоју сеоског екотуризма  

Приликом прикупљања података о досадашњим резултатима сеоског туризма на 
локални развој, уочено је да не постоје званични подаци о броју туриста који су 
били смештени у оквиру понуде сеоског туризма, што нам онемогућава детаљну 
анализу постојећег интересовања. На нивоу локалне самоуправе постоје само збирни 
подаци о броју наплаћених боравишних такси, а не и подаци колико је боравишних 
такси наплаћено на основу смештаја у сеоском туризму. На основу информација од 
власника сеоских туристичких домаћинстава последњих година се уочава све веће 
интересовање страних туриста за сеоски туризам, што је утицало на интересовање 
домаћинстава за повећање смештајних капацитета. Такође, локална самоуправа је 
обезбедила подршку развоју сеоском туризму кроз спровођење подстицајних програма 
за развој сеоског туризма. 

Имајући у виду велику заинтересованост и домаћих и страних туриста за ово 
подручје, постоји потреба за проширење понуде  и на остала сеоска насеља која се 
налазе на овом подручју. То подразумева инвестицију у адаптацију и опремање 
домаћинстава у циљу унапређења услова за пријем туриста, уређење прилазних стаза и 
дворишног простора и едукацију становништва. 

У последње три године град Краљево буџетом планира подстицајна средства за 
развој сеоског туризма у износу од око 8 милиона динара годишње, као вид подршке 
пољопривредним домаћинствима за унапређење смештајних капацитета. Град је донео 
Правилник којим се прописује се врста подстицајa,услови, критеријуми, начин и 
поступак доделе подстицајних средстава из буџета градаКраљева, документација која 
се уз захтев подноси, максимални износ подстицајних средстава, образовање и 
надлежност Комисије за доделу подстицајних средстава и поступакконтроле употребе 
одобрених средстава. Подстицајна средства имају за циљ унапређење и развој сеоског 

локални привредни 
субјекти, домаћинства 

, пружаоци услуга - 
приватни сектор 

НВО сектор, образовне 
институција 

јавни сектор - ЈП и ЛС 

Развојна компонента 

Едукација и подизање 
свести о заштити животне 

средине 

Подршка развоју, развој 
комуналне инфраструктуре  

и контолна функција 
одрживог развоја 
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туризма и обезбеђење квалитетних угоститељских услуга у домаћој радиности или 
сеоским туристичкимдомаћинствима на територији града Краљева, а самим тим и 
унапређење руралне економијеи квалитета живота на сеоском подручју. 

У протеклом периоду спроведена су три јавна позива кроз које је подржано 58 
сеоских домаћинстава. Анализом локација најзначајнијих капацитета у сеоском 
туризму уочава се да су две најважније локације Рудно, које се налази у Парку природе 
Голија и Лопатница која је смештена у близини Богутовачке Бање. Према извештају 
Службе за управљање пројектима и локално економски развој сеоска домаћинства 
средства користила углавном за проширење смештајних капацитета, доградњу или 
адаптацију купатила, опремање у циљу побољшања квалитета туристичких услуга. 

Град Краљево у сарадњи са туристичком организацијом спроводи активности на 
промоцији сеоског туризма кроз израду промотивног материјала и учешће на 
сајмовима. 

 

 

 

 

5.7 Идентификација постојеће туристичке понуде 

 

 (а) Постојеће туристичке целине  

Према природним карактеристикама, расположивим туристичким ресурсима, 
географско-саобраћајном положају и планираним садржајима на подручју Парка 
природе Голија на територији града Краљева Просторним планом диференциране су 
следеће Туристичке целине:  

i) Долина Ибра  је некада била важан средишњи део средњовековне српске 
државе. Ова целина се налази на подручју које се посматра кроз овај рад и просеца 
Планинску зону и погодан је за развој културног, манифестационог, едукативног и 
истраживачког туризма. Део ове целине – насеља која гравитирају између Ушћа и 
Студенице се налазе  на подручју Парка природе, на територији града Краљева.  

ii) Планинска зона првог реда - Голија, Копаоник, Жељин, Столови и околина 
која се надовезује на планине суседних региона. Део ове целине (Жељин, Столови и 
околина) се налази на подручују које се анализира кроз овај рад. 

У складу са планским документима на посматрном подручју се налазе следећа 
насеља са израженим туристичким функцијама која се налазе на  делу територије Парка 
природе и града Краљева су:  

Насеље Ушће, које представља улазни пункт у планински центар и Парк 
природе "Голија" (са Ибарске магистрале). Истовремено насеље представља 
административни и урбани центар подручја у коме су смештене јединице јавних 
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установа полиција, амбуланта, Месна заједница, и друге услужни објекти - бензинска 
станица, пијаца, продавнице, апотеке и сл. 

Насеље Студеница (подручје заштићене околине манастира Студеница, са 
припадајућим насељима у КО Засад, Ушће, Брезова и Долац). Манастир Студеница 
(заједно са манастирима Жича, Градац, Ђурђеви Ступови и Сопоћани – групација 
споменичког наслеђа долине Ибра) представља део међународне културно-туристичке 
руте "Трансроманика", која је уврштена у програм "Главни европски путеви културе".17

 

• Насеље Рудно представља секундарни центар у непосредној близини 
манастира Студеница и Градац. Ово насеље представља центар руралног туризма овог 
подручја. 

(б) Културно историјска баштина подручја 

На подручју Парка природе Голија налази се манастир Студеница који се 
простире на површини од 1,16 ha (простор унутар кружног зида). Представља споменик 
културе изузетног значаја.  

Манастир Студеница је уписан 1986. год. у Листу Светске културне и природне 
баштине18. Студеница је културни и духовни симбол српског народа. Унутар 
манастирске кружне ограде налази се низ значајних споменика: цркве, трпезарије и 
монашки конаци из периода од XIII до XVIII века. У Студеници су посмртни остаци 
родоначелника династије Немањића и оснивача Студенице, Стефана Немање (Св. 
Симеона) и његове супруге Анастазије, као и посмртни остаци, покров и ковчег првог 
српског краља, Стефана Првовенчаног. 

 У заштићеној околини Манастира налази се низ цркава и испосница, каменолом 
мермера од кога су исклесани блокови Богородичине цркве, као и остаци 
средњовековног насеља за обрађиваче камена.  

(в) Спортска инфраструктура 

На подручју које је обухваћено овим радом спортско рекреативни објекти се 
углавном налазе уз школске објекте и подразумевају терене за фудбал и кошарку. На 
подручју насеља Рудно, где постоје озбиљни зачетци развоја руралног туризма 
изграђени су отворени спортски терени, који се користе за локалне потребе, али и за 
потребе повремене припреме спортиста. На подручју Рудна обележено је 12.3 km 

планинских бициклистичких стаза, ___ km планинарских стаза. Постоје идеални услови 
за обележавање турно-ски стаза, као и за изградњу базена за потребе туриста 
смештених у приватном смештају. 

(г) Смештајни капацитети на посматраном подручју 

На подручју насеља Рудно налази се Регионални центар за обуку припадника 
цивилне заштите. Објекат располаже смештајним капацитетом од 30 лежаја. Објекат је 
почео са радом 2014. Године и у објекту се спроводе обуке из области цивилне заштите 

                                                           
17Просторни план посебне намене Манастир Студеница 
18

 под бројем 389 (UNESCO) 
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за полазнике из градова на сливу Западне Мораве. Такође, у објекту се спроводи и 
теренска настава за студенте Факултета Футура у оквиру предмета климатске промене. 

На подручју насеља Брезова у оквиру Конака Манастира Студеница 
располаживо је 70 лежајева. Објекат ради током целе године и углавном је намењен за 
смештај туриста посетилаца манастира и других културно историјских добара на овом 
подручју. Према потребама које су исказали туристи у плану је да се у непосредној 
локацији Манастира изгради савремени аутокамп. 

У насељу Мланча изграђен је мотел ''Радочело'' који располаже са 35 лежајева. 
Мотел се налази на северозападним обронцима планине Радочело, у кањону реке 
Студенице, на магистралном путу Ушће, Студеница – Ивањица. Мотел је смештен на 
идеалном месту за спровођење активног одмора – шетње, планински бициклизам по 
планинама Радочело, Чемерно и Голија, као и посете споменицима српске културне 
баштине – манастиру Студеница и испосници Светог Саве. 

                     

Слика бр 27. Мотел Радочело                       Слика бр 28. Дрво у непосредној околини 
мотела 

 

Смештај у сеоском туризму 

 

Препознајући могућности и услове за развој сеоског туризма на овом подручју 
данас је један број сеоских домаћинства који живена подручју Голије је унапредио 
своје смештајне капацитете за бављење сеоским туризмом, како би поред прихода од 
пољопривреде обезбедили и додатне приходе изове услужне делатности. Према 
подацима Одељења за привреду и финансије града Краљева, које је надлежно за 
категоризацију објеката за бављење сеоским туризмом, на подручју Парка природе 
Голија и Резервата биосфере Голија - Студеница које се налази на територији града 
Краљева,  35 домаћинстава се категорисало и регистровало за бављење сеоским 
туризмом, од чега 27 на територији насеља Рудно. 

У табели испод приказани су подаци о броју сеоских туристичких домаћинстава 
са посматране локације, који су за обављање услуга склопили уговор са Туристичком 
организацијом Краљево. Поред броја категорисаних домаћинстава приказан је и број 
соба и укупан број лежајева. Према наведеним подацима на посматраном подручју у 
оквиру сеоског туризма укупан број лежајева је 190.  
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Табела бр 2. - Број категорисаних домаћинстава за пружање туристичких услуга 
на подручју града Краљева, у оквиру Парка природе Голија 

Насеља на подручју Голије 
Краљево 

  Број 
категорисаних 

објеката 

Број 
соба 

Број 
укуп, 

лежаја 

Рудно 

 

 

 

СТД 16 52 117 

  

куће 7 19 44 

  

собе 4 10 21 

  

Апартман 1 3 5 

  

Укупно  28 84 187 

  

  
  
             Студеница 

  
  
  

СТД       

куће 1 1 2 

собе       

Апартман       

  1 1 2 

             Милићи  СТД        

Куће       

Собе 1 1 1 

Апартман       

 Укупно 1 1 1 

 Извор: евиденција ТО Краљево према броју склопљених уговора 

Према подацима Града Краљева – Одељења за привреду и финансије на 
посматраном подручју има 35 регистрованих објеката за обављање делатности сеоског 
туризма. Од наведених 35 објеката, 12 је регистровано у оквиру сеоских газдинстава на 
којима се обавља и пољопривредна делатност, као сеоско туристичко домаћинство 
(СТД), док 5 регистрованих објеката представљају ненастањене куће или викендице 
које се могу издавати туристима. Међутим, обиласком терена уочено је да се сеоским 
туризмом активно бави само 4 домаћинства, остали повремено примају туристе на 
смештај. Уочава се и да је у протеклом периоду дошло до унапређења смештајних 
капацитета и то како у погледу броја лежајева, тако и по квалитету понуде. 

Табела бр 3. Списак категорисаних домаћинстава на посматраном подручју 

 Категорисана сеоска туристичка 
домаћинства 

Насеље Врста смештаја 

1 Чоловић Родољуб Рудно Кућа 

2 Мартић Александар Рудно  Собе 

3 Марић Игрутиновић Марина Рудно СТД 

4 Ладолеж Ненад Рудно  СТД 

5 Милошевић Марко Рудно Кућа 
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6 Јасмина Ана Рудно СТД 

7 Милошевић Растко Рудно Кућа 

8 Шеклер Богољуб Рудно СТД 

9 Ћировић Предраг Рудно Собе 

10 Радовановић Милијан Рудно Кућа 

11 Вилимоновић Драгица Рудно Кућа 

12 Вучићевић Драгица Рудно СТД 

13 Чоловић Раде Рудно Собе 

14 Рашовић Маринко Рудно СТД 

15 Милошевић Родољуб Рудно Собе 

16 Сревановић Ратко Милићи Собе 

17 Мартић Недељко Рудно Кућа 

18 Балтић Стеван Ушће СТД 

19 Дугалић Иван Дражинићи Собе 

20 Маринковић Далибор Бзовик Собе 

21 Павловић Богољуб Бзовик Кућа 

22 Вилимоновић Небојша Рудно Кућа 

23 Драгојловић Милисав Бзовик  СТД 

24 Андрић Љиљана Рудно Собе 

25 Андрић Радослав Рудно СТД 

26 Александрић Мирко Рудно СТД 

27 Андрић Петар Рудно СТД 

28 Андрић Томо Рудно Собе 

29 Миљковић Миланка Бзовик Кућа 

30 Миљковић Милун Рудно Собе 

31 Миликић Сретовић Слађана Рудно СТД 

32 Вучковић Горан Ушће Собе 

33 Гајтановић Иван Рудно Кућа 

34 Вилимоновић Иван Рудно Кућа 

35 Вилимоновић Дејан Рудно Кућа 

 Извор: Извод из евиденције категорисаних објеката за пружање услуге у 
сеоском туризму – Град Краљево 

Мањи број регистрованих домаћинства је у предходном периоду стекао значајно 
искуство у области сеоског туризма и своју понуду ускладили са савременим захтевима 
екотуристе. Међутим, већи број домаћинтава је тек препознао могућност пружања 
услуга у сеоском туризму и извршио унапређење сопствених капацитета уз спровођење 
категоризације објеката. 

На основу наведеног може се закључити да је на подручју града Краљева у делу 
на коме се простире Парк природе Голија заступљено велико интересовање 
домаћинстава да своју пољопривредну активност допуне развојем сеоске туристичке 
делатности. До сада је 35 домаћинстава извршило категоризацију својих објеката (45% 
има 1 звездицу, 30% две звездице и 25% три звездице). Обиласком терена уочени су 
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примери добро организованих домаћинстава у насељу Рудно и то на пример код: 
домаћинство Шеклер са 30 лежајева (три звездице), Домаћинство Милошевић - Вила 
Селена (три звездице) са 17 лежајева и Пансион Небо – домаћинства Миликић (три 
звездице) са 16 лежајева. Наведена домаћинства имају вишегодишње искуство у овој 
делатности. 

 

Домаћинство Растко Милошевић, Вила Селена, Рудно 

 

Домаћинство Милошевић је сеоско домаћинство, које се према изјави власника 
првенствено бави пољоривредном производњом, а туризмом се бави као допунском 
делатношћу. Своју понуду представљју првенствено као екотуристичку понуду 
истичући природна богатства Парка природе и Резервата биосфере,  климатске 
карактеристике подручја које се сматра ваздушном бањом, смештајне капацитете, 
понудом домаће кухиње и смештаја у аутентичним планинским брвнарама изграђеним 
од природног материјала. Туристима пружају могућност да се упознају са производњом 
домаћих производа у домаћинству (производња сира, кајмака и др). 

                      

                 

Слика  бр 29. Вила Селена Рудно(Извор:Фотографије са терена) 

Домаћинство на свом интернет порталу туристима нуди посету културно 
историјским знаменитостима у окружењу, представља природне вредности у 
окружењу. Из разговора са власником добили смо информацију да су туристи највише 
заинтересовани за културно историјску баштину локације. 
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Слика бр 30. Приказ интернет презентације домаћинства Милошевић 
19

 (Извор: 
интернет презентација домаћинства) 

 

 

 

 

 

                                                           
19

http://www.domacinstvo-milosevic.com 
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Домаћинство Шеклер, Рудно 

 

Домаћинство Шеклер броји 11 чланова, поседују угоститељски објекат и 

располажу капацитетима за смештај у аутентичним брвнарама, које се налазе на 
висоравни Рудна. Ово домаћинство  у оквиру презентације своје туристичке понуде, 

такође  првенствено истиче  боравак у изворно здравој, чистој и природној средини. У 
својој презентацији посебно истичу враћање својим коренима и упознавање са њима, 
оживљавање породичне традиције и домаћег огњишта, уживање у специјалитетима 
домаће кухиње и здраве хране, проналажење изгубљеног мира, поновно успостављање 
душевне, духовне и физичке равнотеже, бекство из градске вреве и буке у богату и 
прелепу природу, мир и одмор, дружење са добрим домаћинима, срдачним и отвореним 
људима, као и упознавање бројних скривених лепота наше земље, могућност учења и 
предавања о лековитом биљу, спорт и рекреацију, излете и  упознавање са источницима 
наше духовности – манастирима и црквама. Једном речју представљају се као најлепши 
дар нашем здрављу и здрављу наших ближњих. 

            

            

Слика бр 31. Домаћинство Шеклер Рудно (Извор: Фотографије са терена) 

 

Пансион Небо – Рудно 

Пансион Небо представља смештај у аутентичним планинским брвнарама, са 
услугом домаће здраве хране. У својој понуди посебно истичу благодати Резервата 
Биосфере, чисту животну средину, повољну климу и културно историјско богатсво у 
непосредном окружењу. До овог објекта води пут из центра насеља Рудно, који је у 
прилично лошем стању. 
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Слика бр 32 –Пансион Небо Рудно (Извор: Фотографије се интернет презентације 
домаћинства) 

Поред наведених домаћинстава која се озбиљно баве сеоским туризмом, на овом 
подручју се налази и већи број малих домаћинстава која су тек започела са понудом 
смештаја у сеоском туризму и која су у поступцима испуњавања стадарда неопходних 
за пружање услуге. 

У оквиру анализа проблема и приоритета у области еко сеоске туристичке 
понуде поред анализе података који су приказани у предходним поглављима, извршено 
је анкетирање становништва са овог подручја. Анкетом је обухваћено око 30% 

домаћинстава, која су регистрована  на овом подручју  за пружање услуга у сеоском 
туризму.  

Анкетом су  се добили одговори на то како мештани виде постојеће стање и 
могућности даљег развоја сеоског туризма, приоритете у области заштите животне 
средине, и шта су интересовања туриста, шта су им највећи проблеми које је потребно 
решити и сл.  

 

Резултати спроведене анкете 

 

У циљу прибављања детаљнијих информација о постојећим капацитетима 
туристичког смештаја анкетирањем 11 домаћинстава која се баве сеоским туризмом на 
подручју Рудна, Бзовика и Дражинића добили смо следеће информације: 

I Питања везана за стање туристичке инфраструктуре у оквиру сеоских 
домаћинстава: Постојећи смештај код анкетираних домаћинстава је различитог типа и 
подразумева сеоска туристичка домаћинства са изграђеним брвнарама у планинском 
стилу (4 домаћинства), затим реновиране собе у оквиру сеоских домаћинстава (3 

домаћинства), као и ненастањеним кућама и  викендицама (4 домаћинства) које се 
налазе на датој локацији. Објекти су категорисани од стране надлежног органа локалне 
самоупреве и међу анкетираним углавном са једном или две звездице, док три 

домаћинства имају три звездице.  

Сва анкетирана домаћинства су у периоду од последњих 5 година имала 
инвестицију у унапређење смештајних капацитета кроз повећење броја лежајева или 
унапређење квалитета смештаја и понуде. За инвестицију су конкурисали за доделу 
подстицаја од стране локалне самоуправе. Такође, постоји интересовање за даље 
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инвестирање у смештајне капацитете, јер у току сезоне попуне све постојеће 
капацитете. 

II Питања везана за врсту туристичких услуга које се пружају у функцији 
сеоског туризма: Анализом на основу одговора анкетиранох домаћинстава на ову 
групу питања утврђено је да сеоска туристичка домаћинства у највећем броју случајева 
туристима нуде само смештај и храну (72%), док мањи број домаћинстава туристима 
нуди и излете и обиласке објаката културно историјског наслеђа, изнајмљивање 
бицикли и информисање о обележеним пешачким и бициклистичким стазама. Поједини 
власници домаћинства воде госте у брање гљива, шумских плодова и лековитог биља. 
Уочава се недовољна повезаност пружаоца туристичких услуга са локалним 
произвођачима традиционалних производа и рукотворина, и недовољна повезаност са 
локалним невладиним организацијама као организаторима разних догађаја и програма, 
чиме би се допринело на квалитету понуде.  

Према изјавама анкетираних домаћинстава домаћи туристи се углавном 
интересују за смештај, одмор у природи, спортско рекреативну понуду, обилазак 
манастира. Интересовања страних туриста се делимично поклапају са интересовањима 
домаћих туриста, али и се односе и на екстремније интересовање за авантуристичке 
садржаје и упознавање са биодиверзитетом  и културом подручја. Страни туристи 
понуду сеоског туризма проналазе на интернет порталима и специјализованим 
порталима за заказивање термина, међутим проблем са услугама страним туристима 
представља слабо познавање језика од стране домаћина. Поједина домаћинства за 
комуникацију користе интернет преводиоце – google translate. 

III Питања везана за демографску структуру домаћинстава која се баве или 
су заинтересована се баве сеоским туризмом: На основу информација о старосној 
структури домаћинстава која се баве сеоским туризмом уочава се да у овим 
домаћинствима  радно ангажовани и старији – преко 60 год (55%) и млађи чланови 30 - 

60 год (45%). Оваква старосна структура је карактеристична само за подручје Рудна, 
где се већ дужи низ година становништво бави сеоским туризмом, док се остала насеља 
сусрећу са проблемом старачких домаћинстава, што је неповољно за развој туристичке 
делатности. На подручју Рудна постоје случајеви повратка младих после школовања, 
што указује  на ефекте сеоског туризма и унапређене услове за локални развој. 

IV Питања везана за туристичке посете и нето приходе од бављења сеоским 
туризмом:  Према информацијама прибављеним кроз анкету за овo подручје влада 
велико интересовање страних туриста посебно из Русије, Француске  Италије, Немачке, 
Аустрије, Словеније, Швајцарске и других европских земаља. Кад су у питању домаћи 
туристи најчешће долазе из Београда и Новог Сада, као и туристи који користе ваучере 
од стране државе. Домаћи туристи су углавном породице које привлаче чист ваздух, 
природне лепоте подручја и борових шума и културно историјска баштина подручја. 
Цена услуга у сеоском туризму је прилично атрактивна (од 15 до 30 евра за пун 
пансион по особи). 

Туристичка понуда овог подручја се може пронаћи на интернет страницама, на 
којима појединачна домаћинства нуодине де смештај, као и на интернет страницама 
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туристичке понуде Србије.   Такође, на подручју Рудна, како би се обезбедила што већа 
видљивост понуде у последње две године се организује сајам сеоског туризма. 

Припремљен је и одређени промотивни материјал, међутим не постоји обједињена 
понуда подручја, нити се промовише еко туристичка понуда. 

На основу података прибављених са терена може се прерачунати да једно 
домаћинство које располаже са 4 лежаја, који су у току године издати у капацитету од 
30%, може да оствари додатни приход од 7.200 евра годишње, односно 600 евра 
месечно, што значајно може да допринесе побољшању квалитета живота. Такође, 
слична рачуница се може извести на основу података о броју наплаћених боравишних 
такса у предходној години које у оквиру једног од домаћинстава износи 530. 

V  Питања везана за потребе унапређења комуналне и остале јавне 
инфраструктуре:  На основу спроведене анкете и разговора са мештанима закључено 
је да мештани као кључне проблеме за развој овог подручја виде следеће: 

- Недостатак уређене саобраћајнице према Манастиру Студеница, 
потребна је изградња/реконструкција саобраћајнице Студеница – 

Рудно, 

- Недостатак комуналне инфраструктуре: система за водоснабдевање, 
система за пречишћавање отпадних вода, система селекције и 
сакупљања комуналног отпада, 

- Недостатак редовне (бар једном дневно) аутобуске линије, 
- Недостатак свакодневног рада здравствене амбуланте, 
- Неуређеност насеља и недостатак туристичке сигнализације и 

еколошких информативних табли, 
- Одлив младих са села,  
- и недостатак лица која познају страни језик. 

Поред наведених инфраструктурних проблема уочена је и потреба изградње 
инфраструктуре од значаја за организацију спотрских активности у природи (авантура 
парк у природи, стазе за турно скијање и сл), специјализовани терени, кампови, 
еколошки амфитеатар и сл. 

Према свему наведеном може се закључити да су мештани препознали 
могућности економске валоризације природних ресурса кроз развој сеоске 
туристичке понуде, али постоји проблем што се развоју није приступило 
координисано  и плански, јер је очигледно да се са једне стране развија сеоски 
туризам, а са друге стране  се уочава недостатак кључне инфраструктуре чији је 
задатак да смањи негативан утицај туризма на животну средину.  

Развој инфраструктуре је кључан за развој одрживог туризма, односно за развој 
туризма са минималним утицајем на животну средину. Како би се обезбедио развој 
комуналне инфраструктуре неопходно је обезбедити координацију и сарадњу 
представника локалне зеједнице, управљача заштићеног подручја и представника 
локалне самоуправе. Кроз сарадњу свих кључних учесника, обезбедиће се планирање и 
релизација инвестиционих пројеката на локалном и националном нивоу у складу са 
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приоритетима развоја еко сеоског туризма и заштите заштићеног подручја Парка 
природе Голија. 

Уколико би се развој туризма водио искључиво на основу економских 
параметра развоја, у циљу остварења што већег профита без примене мера које се 
односе на заштиту животне средине, дошло би до угрожавања очуваних природних 
вредности и изгубила би се посебност туристичке дестинације, на чијим темељима 
се туризам развија. Према томе уколико развој туризма уништи животну средину 
и природне ресурсе, убрзо би дошло и до урушавања туристичке понуде. 
Приликом планирања одрживог развоја неопходно је да се уваже и права и 
потребе локалног становништва, њихов животни стил и култура, као и право да 
учествују у планирању развоја њихове локалне заједнице.  

Приликом планирања екотуристичке понуде процена туристичке валоризације 
подручја се може сагледати кроз следеће индикаторе: 

- Степен препознатљивости подручја, 
- Привлачност природног подручја за специјалне потребе, 
- Реткост природног добра - постојање комплементарних природних и 

културних добара у окружењу, 
- Значај за локални развој 
- Удаљеност и саобраћајна приступачност природном добру, 
- Услужне погодности. 

На основу анализе и оцене подручја према наведеним индикаторима може се 
закључити да је:  

- Подручје обухваћено овим радом је изузетно препознатљиво, јер је део Парка природе 
Голија, део мреже Резервата биосвере, да се на подручју налази културно историјско 
добро које је увршћено на УНЕСКО-ву листу светске културне баштине и да је у 
једном од насеља значајно развијена сеоска туристичка понуда.  

- Парк природе Голија одликује изузетна разноврсност биодиверзитета, који још увек 
није у потпуности пописан, тако да има и образовни и научно истраживачки значај. 
Подручје је погодно за развој специјалних активности јер омогућава развој бројних 
едукативних, истраживачких, спортско рекреативних, авантуристичких и других 
туристичких активности у природи. 

- Подручје је део целине заштићеног подручја планине Голија која се простире на 
територији 5 локалних самоуправа и као такво је јединствено по својим природним и 
антропогеним карактеристикама. Подручје карактерише реткост природног добра и 
репрезентативност за дестинацију. 

- Повољан географски положај локације и делимично добра саобраћајна повезаност 
регионалним саобраћајницама, међутим недостаје изграђена локална саобраћајна 
инфраструктура, што негативно утиче на развој туристичке понуде; 

- Развој еко туристичке понуде на подручју Парка природе од великог значаја за 
друштвени развој локалне заједнице, јер кроз развој привредних активности и 
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могућности запошљавања, доприноси локалном економском развоју и задржавању 
становника на руралном подручју; 

- Повољност развоја сеоског туризма је већ препозната од стране локалног 
становништва, и већ су у појединим насељима изграђени смештајни капацитети и 
делимично је развијена еко туристичка понуда. 

- На подручју је успостављен систем управљања природним добром и мониторинг. 

- Међутим, због неразвијене комуналне инфраструктуре постоји могућност негативног 
утицаја развоја туризма на животну средину. 

Према наведеним индикаторима може се закључити да је у насељима која 
се налазе на подручју Парка природе Голија, на територији града Краљева 
изузетно погодно за развој туризма, посебно у сегменту еко туристичке понуде.  

На подручју Голије на територији града Краљева у складу са  Просторним 
планом издвајају се центри будућег разбоја туризма: Рудно – кроз развој сеоског 
екотуризма, Студеница – културно историјски екотуризам и Радочело – Милићи кроз 
развој спортско рекреативног екотуризма.  

                        

Слика бр 33. центри будућег развоја туризма - Рудно, Студеница, Милићи 

(Извор: обрађена мапа подручја) 

 

Све наведено указује на потребу подстицања даљег развоја сеоског туризма кроз: 

- Подршку локалне самоуправе у инфраструктурном и комуналном 
уређењу; 

- Подршку локалним домаћинствима у унапређењу туристичких 
капацитета и припреми туристичке понуде у области еко туризма; 

- Умрежавању локалних домаћинстава, привредника, 
пољопривредника, НВО и јавног сектора у циљу активног 
учешћа у процесима планирања локалног развоја, 

- Планирању и развоју нових екотуристичких садржаја, 
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- Успостављање обједињене презентације и маркетинга еко 
туристичке понуде и формирање локалних задруга произвођача 
хране и традиционалних занатских производа, 

- Едукацији локалних пружаоца услуга о стандардима заштите 
животне средине и одрживом развоју туризма. 
 

Табела бр.4 Анализа екотуристичких понуда Голије, постојећих недостатака и 
негативних утицаја на животно окружење дата је у следећој табели: 
Понуда (постојећи и 
потенцијални 
програми) 

погодности 
локације за 
реализацију 
програма/ 

природни ресурси 

Недостаци локације 
за реализацију 
програма 

Потенцијални 
негативни 
ефекти 

реализације 
програма на 
животну 
средину 

еко едукативни 
програми 
упознавања и 
проучавања 
биодиверзитета 
подручја (еко 
кампови, 
преживљавање у 
природи,  излети, 
научне туре, 
посматрање птица) 

Биолошка 
разноликост 
подручја 

Недовољна 
едукованост локалних 
водича и НВО сектора 

Недостатак 
организованих тура 

 

Потенцијално 
загађење 
средине 
комуналним 
отпадом, 

угрожавање 
биодиверзитета 

спортско 
рекреативна понуда 
(авантуристичке 
туре, турно скијање, 
планинарење, 
кањонинг на реци 
Изубри, параглајдинг, 
планински 
бициклизам, стазе 
здравља и сл), 

-Обележене пешачке 
и планинарске стазе 

-Обележене 
планинске 
бициклистичке стазе 

-Организоване туре 
кањонинга на реци 
Изубра 

-постојање 
спортских удружења 
заинтересованих за 
организовање и 
вођење спортско 
туристичких тура 

 

-Недостатак 
саобраћајне  и 
комуналне 
инфраструктуре 

-Недостатак 
авантуристичких 
садржаја 
(инфраструктура, 
понуда) 
-Недостатак 
обележених стаза и 
обучених водича за 
турно скијашку 
понуду 

-Недостатак обучених 
водича у природи 

-Недостатак 

Потенцијално 
загађење 
средине 
комуналним 
отпадом 

 

Узнемиравање 
заштићених 
животињских 
врста 
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организованих 
програма, понуде и 
промоције 

одмор и релаксација 
у здравој природној 
средини  

-Постојећи смештај 
у сеоском туризму 
на Рудном и 
околним насељима 

-Унапређење 
квалитета услуге 
смештаја, 
-Едукација власника 
домаћинстава, 
-Умрежавање 
пружаоца услуга и 
локалних 
привредника, 
пољопривредника и 
НВО из окружења 

-Потенцијално 
загађење 
средине 
комуналним 
отпадом 

-Недовољно 
познавање и 
непоштовање 
прописа који 
регулишу 
заштиту 
животне 
средине    

здравствени 
програми (ваздушна 
бања, хипотерапија, 
апитерапија и сл...) 

Повољно природно 
окружење 

-Недостатак 
организованих  
програма  
-Недостатак 
промоције 

-Недовољно 
познавање и 
непоштовање 
прописа који 
регулишу 
заштиту 
животне 
средине    

одрживи ловни 
туризам 

Постојећи 
капацитети  

Едукативни програми  Недовољно 
познавање и 
непоштовање 
прописа који 
регулишу 
заштиту 
животне 
средине    

сеоски туризам 
(одмор у сеоским 
туристичким 
домаћинствима, 
упознавање са 
животом на селу и 
производњом 
домаћих производа, 
излети у природу и 
сакупљање 
лековитог биља и 

Постојећи смештај у 
сеоском туризму на 
Рудном и околним 
насељима 

Гастрономска 
понуда домаће 
органске хране 

-Едукација локалних 
пружаоца услуга у 
циљу унапређења 
понуде 

-Умрежавање свих 
локалних актера ради 
покретање 
иницијативе за 
сарадњом  
 

-Загађење 
животне 
средине 
неодговорним 
обављањем 
делатности    
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шумских плодова и 
сл) 
упознавање са 
богатим културно 
историјским 
наслеђем 

Богатство културно 
историјског наслеђа 
подручја 

-Организација посета 
и обилазака културно 
историјског наслеђа 

-Организација 
културно историјских 
манифестација 

-Промоција 

Недовољно 
познавање и 
непоштовање 
прописа који 
регулишу 
заштиту 
животне 
средине    

Позитивни и негативни фактори који утичу на стратешко опредељење развоја 
сеоског туризма  на подручју Парка природе Голија у Краљевачкој општини, 
представљени су кроз SWOT анализу. 

Табела бр. 5: SWOT анализa 

Позитивни фактори локације 

Снаге 

Негативни фактори 

Слабости 

o повољан географски положај локације 
– препознатљивост Голије као 
туристичке дестинације, 

o Потенцијал очуваних природних 
вредности  

o Статус Резерват биосфере 

o Заштићено подручје Парка природе 

o разноврсност биодиверзитета и 
заштићене врсте  

o повољни климатски услови – познато 
подручје као ваздушна бања 

o Позитиван став локалне заједнице у 

стимулисању развоја одрживог туризма 

заснованог на природним ресурсима 

o успостављени смештајни и 
туристички капацитети на 
подручјунасеља Рудно  

o имиџ сеоског туристичког 

o традиционални пољопривредни 
производи подручја 

o богато културно наслеђе – локација 

o Недовољан број и неадекватна 

стручност кадрова који управљају 

развојем туризма у планинским 

подручјима 

o недостатак планских докумената за 
изградњу и планирање инфраструктуре 

oнеефикасност у  управљању 

развојем туризма у планинским 

подручјима 

o економска неразвијеност  

o недовољни капацитети домаћинстава за 
пружање квалитетне услуге страним 
туристима 

o Недовољно коришћење природних 

ресурса у изградњи туристичких 

производao неасфалтирани локални 
путеви 

o стихијски и неорганизовани 

рад у области туризма 
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између два средњовековна манастира – 

Студеница и Градац 

o делимично уређена спортско 
рекреативна инфраструктура - 
обележене планинарске и 
бициклистичке стазе 

o мини ски стаза (350м) 

o недостатак комуналне инфраструктуре 

o недостатак перманентне еколошке 
едукације 

o недостатак финансијских 

средстава за значајнија улага- 

ња у заштиту и унапређење 

животне средине 

o неразумевање концепта одрживог 
развоја 

Шансе Претње 

o заинтересованост домаћих и страних 
туриста за  екотуризам 

o могућностформирања бројних 
производаодрживог туризма током целе 
сезоне 

o заинтересованост туриста за  
еколошке кампове, излете  у природи и 
спортско рекреативне садржаје у 
нетакнутој природи 

o могућност коришћења доступних 
националних и међународних фондова 
за унапређење инфраструктуре и 
постојећих капацитета 

o могућност повезивања у кластере и 
задруге 

o недостатак законске регулати- 

ве у области туризма 

o депопулација и одлив младих и стручних 
кадрова 

o негативан утицај на животну средину у 
случају непланског развоја туризма и 
недостатка инфраструктурног и 
комуналног развоја 

 

На основу анализе која је представљена у овом раду уочава се да се развој може 
обезбедити кроз економску валоризацију природних ресурса, али да би се постигао 
одржив развој неопходно је да се предузму следеће мере како би се постигли следећи 
циљеви: 

- Подршка локалне самоуправе у инфраструктурном и комуналном уређењу; 

- Подршка локалним домаћинствима у унапређењу туристичких капацитета и 
припреми туристичке понуде у области еко туризма; 

- Умрежавању локалних домаћинстава, привредника, пољопривредника, НВО и 
јавног сектора у циљу активног учешћа у процесима планирања локалног развоја, 
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- Успостављање обједињене презентације и маркетинга еко туристичке понуде и 
формирање локалних задруга произвођача хране и традиционалних занатских 
производа, 

- Едукацији локалних пружаоца услуга о стандардима заштите животне средине и 
одрживом развоју туризма. 

                  

Слика бр 34. Преглед мера од значаја за развој одрживог екотуризма на подручју Голије 

(Извор: табеларни приказ закључака) 

 

 

 

 

5.8 Предлог нових туристичких садржаја 

 

Имајући у виду предходно описане природне вредности заштићеног природног 
добра - Парка природе Голија и Резервата биосфере Голија Студеница. уочава се да 
постоји  добар основ за развој интегралне екотуристичке понуде која може обухватати 
следеће туристичке активности засноване на природним ресурсима: 

- Опште активности у природи (пешачњење, бициклизам, скијање на 
мини стази и турно скијање, јахање и сл) 

- Активности везане за воду на реци Студеници и њеним притокама 
(пецање, кањонинг Изубром и сл) 

- Спортске активности (пењање по стенама, сналажење у природи, 
спортске активности у природи и сл) 

- Активности у ваздуху (параглајдинг, вожња змаја и сл) 
- ''пасивне'' активности (релаксација у руралном амбијенту, проучавање 

природе на отвореном укључујући и фотографисање, уживање у 
вредностима природног окружења, посматрање птица, ecobreak, 

едукација 

умрежава
ње 

унапређење 
туристичких 
капацитета 
еко сеоског 
туризма 

развој 
инфраструкту
ре у циљу 
смањења 
загађења 
животне 
средине 
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робинзон, overland, екокараван, екокамп, екофитофармаколошки и 
екогастрономски и сл). 

Све наведене активности  могу бити саставни део  сеоске  и културно историјске 
туристичке понуде овог подручја. Сеоска туристичка домаћинства су део 
екотуристичке понуде у складу са захтевима туриста већ покренула, међутим уочава се 
недостатак капацитета за континуалну и свеобухватну понуду. Како би се развили 
екотуристички садржаји неопходно је успостављање мреже пружаоца услуга који треба 
да обезбеде услуге смештаја и хране, услуге специјализованих водича који добро 
познају природне потенцијале и терен, услуге превођења, организацију спортских и 
рекреативних садржаја  и др. 

На основу анализе постојеће понуде подручја и анализом потенцијала кроз овај 
рад може се закључити да постоји могућност за унапређењем туристичке понуде 
сеоског туризма кроз еко туристичке садржаје, који ће се нудити тиристима уз обучене 
локалне водиче у следећим областима: 

 

Табела бр. 6 

Предлог број 1 – Организација тура посматрање птица, јер на овом подручју 
постоји око 45 врста птица које су у категорији природних реткости 

Предлог Програма Потребне активности Циљна група Носиоци 
реализације 

Организовање тура 
посматрања птица – 

природних реткости  

-изградња 
осматрачница 

-обележавање стаза и 
локација 

-израда мапа 

-организовање 
радионица 

Туристи 
специјалних 
интереса 

Љубитељи 
птица из земље 
и иностранства 

 

Високообразовне 
установе  
струковна 
удружења 

локална сеоска 
домаћинства 

едуковани 
водичи 

Опис активности: Пратећи актуелне трендове у области екотуризма уочава се  
повећање интересовања посматрача птица, које спадају у заштићене природне 
вредности. Посматрање птица подразумева боравак у природи уз активну 
психичку и физичку активност и љубав према животној средини и птицама. Овај 
вид туризма спада у у туризам специјалних интересовања. На Голији се налази 45 
врста птица које су у категорији природних реткости, што је категорише као 

Посматрање птица 

културне манифестације у складу са културном 
баштином локације и природним окружењем 

еколошко едукативни програми 

спортско рекреативни садржаји у природи 
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локацију од значаја за туристе овог посебног интересовања. Еко туристи 
неопходно је обезбедити смештај, домаћу храну и водиче кроз природу, што 
представља интерес локалног становништва. 

 

 

 

Табела бр. 7 

Предлог број 2 – Организација Турно скијашких тура обронцима Голије у 
зимском периоду обележеним планинарским  стазама уз ангажовање водича и 
постављање потребне туристичке сигнализације, 
Предлог Програма Потребне 

активности 

Циљна група Носиоци реализације 

Турно скијашке туре 
падинама Голије 

-обележавање стаза 

-израда мапа 

-постављање 
сигнализације 

-едукација 
локалних водича 

-набавка турно 
скијашке опреме за 
изнајмљивање 

-организовање тура 

Спортисти, 
заљубљеници у 
скијање и 
зимске 
спортове 

Локални ски клубови 

Локална сеоска 
туристичка 
домаћинства 

Опис активности: Обронци планине Голија представљају идеалну локацију за 
развој нове зимске туристичке понуде – турно скијања. Овај вид скијања, 
подразумева скијање слободним стилом, за шта је могуће користити већ постојеће 
обележене планинарске и бициклистичке стазе. Ова дисциплина је још увек 
реалтивно нова у Србији и  на подручју наше земље нема обележених стаза. Треба 
напоменути да не постоји потреба за изградњом нове инфраструктуре попут стаза, 
ски лифтова, набавке табача стаза и сл. Све што је потребно љубитељу скијања, 
који жели да ужива у овој дисциплини, је потребна опрема и обележена планинска 
стаза, тако да у случају планине Голија може да се искористи постојећа 
инфраструктура, уз додатно обележавање одговарајућом сигнализацијом. Са друге 
стране веома важно је организовати добру промоцију како би се садржај понуде 
представио потенцијалним туристима. 

                                   

Слика бр 35. Турно скијање 
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Табела бр. 8 

Предлог број 3 – Реализација културних манифестације у складу са културном 
баштином подручја у организацији локалних НВО, којима би се промовисала 
културна и историјска баштина подручја 

Предлог Програма Потребне 
активности 

Циљна група Носиоци 
реализације 

Еколошки караван на 
обронцима Голије 

-организовање туре 
обиласка природних 
и културних 
вредности Голије  
 

Домаћи и стрни 
туристи 

Школске 
екскурзије 

Локални 
туристички 
оператери 

Локална 
туристичка 
домаћинства 

Организовање сабора у 
част Немањића 

- израда програма и 
плана 
манифестације 

- обезбеђивање 
потребних услова 

- маркетинг 

Домаћи и стрни 
туристи 

Туристичка 
организација 

Локална 
туристичка 
домаћинства 

Опис активности: Имајући у виду да подручје одликује екосистемска 
разноврсност, лепота пејзажа који обилују изворима, потоцима и честим 
видиковцима, што битно доприноси естетским и туристичким вредностима 
предела, може се организовати еколошки караван (различитим превозним 
средствима: бициклом, пешачењем, јахањем коња или евентуално моторним 
превозним средствима). Туристи би могли сами да дефинишу мапу пута у складу 
са својим интересовањима и физичкој спремности. На тај начин ће се туристи 
обезбедити посебан доживљај у природи у складу са њиховим интересовањима. 
У складу са културно историјском баштином подручја која се односи на 
средњовековне корене Србије и српске владаре и задужбинаре, на локацији је 
погодно организовати културну манифестацију која би требала да има 
традиционалан карактер. Манифестација би подразумевала организацију 
пригодног културно уметничког програма у природи, који би туристи требао да 
дочара историју са ових подручја. 

 

Табела бр. 9 

Предлог број 4- Едукативни програми и излети, кампови, преживљавање у 
природи, извиђачи, оријентиринг, у организацији локалних НВО, 
Предлог Програма Потребне 

активности 

Циљна група Носиоци 
реализације 
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Упознај природне и 
културне вредности 
Голије  

-израда тематских 
мапа са 
обележеним 
природним 
ресурсима 

-постављање 
туристичке 
сигнализације 

-набавка опреме 
за сналажење у 
природи 

-едукација 
реализатора 
програма 

индивидуални 
посетиоци 
(појединци, 
парови, породице 
и мање групе 
пријатеља, деца) 

-локалне 
еколошке 
организације 

-Локална сеоска 
туристичка 
домаћинства 

Опис активности: Циљ ове туре је анимирање индивидуалних посетилаца да, 
покушавајући да реше постављени задатак, самостално и на забаван начин 
упознају природне и културно историјске вредности подручја Голије. На старту 
туре,  посетиоцима се даје тематска мапа подручја и конкретан задатак. Задатак 
може да подразумева проналажење лековитог извора, кретање путевима Светог 
Саве и сл. Кроз овај задатак можемо повезати богато културно историјско наслеђе 
подручја са еколошким активностима.  Водич прича гостима причу о догађају 
везано за путеве Немањића, Светог Саве, Јелене Анжујске или нешто слично и 
даје инструкције за коришћење специјализоване мапе Гости прате упутства, 
путоказе и ознаке које се налазе на мапи и биодиверзитету Голије. На одређемим 
локацијама (трагу) који пронађу добијају краћи текст са информацијама о 
природним вредностима које на тој локацији могу видети. На мапи ће бити 
обележена и локација на којој је организован ручак. Такође у зависности од 
интересовања туриста тематска мапа може садржати и посету домаћинствима и 
упознавање са животом на селу и производњом домаћих производа, као и посета 
манастиру Студеници, Испосници Светог Саве и локалним црквама. У цену туре 
се може урачунати и смештај у локалним туристичким домаћинствима,  ручак, 
водич, посете домаћинставима и сл. На крају туре гости доносе  доказ о 
проналажењу локације, а као награду добијају поклон (домаће производе са овог 
подручја). 

 

Табела бр. 10 

Предлог број 5  - Упознавање са животом у природи 

Сакупљање лековитог биља, упознавање са њиховом лековитошћу и начином 
употребе, 
Сакупљање шумских плодова, упознавање за начинима производње домаћих 
производа од шумских плодова, Препознавање и брање  печурака 

Предлог Програма Потребне Циљна група Носиоци 
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активности реализације 

Живети са природом -организовање 
дана гљива 

-организовање 
дана шумских 
плодова 

-организовање 
дана лековитог 
биља 

Екотуристи 

 

Образовне 
установе 

Струковна 
удружења 

Локална 
димаћинства 

Опис активности: На подручју Голије налази се станиште већег броја јестивих 
печурака, лековитог биља и шумских плодова, а имајући у виду досадашње 
интересовање екотуриста да се упознају са могућностима преживљавања у 
природи, планирано је да се организују 3 појединачне манифестације које би биле 
посвећене: гљивама и начину њихове припреме у природи (изложба гљива и 
такмичење у припреми гљива), шумским плодовима (сајам производа од шумских 
плодова – на коме би се локалне домаћице такмичиле у припреми производа од 
шумских плодова) и дане лековитог биља (радионица посвећена упознавању са 
лаковитим биљем овог подручја, начину сакупљања, чувања и употребе истог). 

 

Табела бр. 11 

Предлог број 6 – Реализација спортско рекреативних активности у природи 

Предлог Програма Потребне активности Циљна група Носиоци 
реализације 

Удахни дубоко - Фитнес 
и јога тренинзи у 
природи, 

-организовање 
седмодневних и 
викенд спортских 
боравака у природи уз 
инструкције 
врхунских фитнес или 
јога инструктора 

Екотуристи Спортска 
друштва 

Локална 
туристичка 
домаћинства 

Стазе здравља -обележавање 
пешачких стаза 

-израда мапа 

Заљубљеници у 
природу – 

екотуристи 

Спортска 
друштва 

Јахање коња на 
падинама Голије, 

-формирање и 
опремање ергеле коња 

-едукација 
инструктора и водича 

-промоција 

Заљубљеници у 
природу – 

екотуристи 

Локална 
туристичка 

домаћинства 

Опис активности:  
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Кроз реализацију овог програма планира се да се организује програм подршке 
активном животном стилу у природи, кроз инструкцију и вођење тренинга. 
Планирано је да се организују групе туриста, а за смештај ће се користити 
смештајни капацитети локалних туристичких организација. Такође, за активан 
одмор ће се организовати пешачке туре стазама здравља, као и обука јахања коња.   
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6. ЗАКЉУЧАК 

 

Заштићено подручје Парка природе Голија и Резервата Биосфере Голија – 

Студеница,  разноврсност биодиверзитета и заштићена природна добра, богата  
културно историјска баштина која се налази под заштитом УНЕСКО-а, постојећи 
капацитети у сеоском туризму представљају капацитете на основу којих се заснивају 
различити облици туризма приказани у овом раду. 

Према спроведеној анализи у оквиру овог рада може се закључити да је у 
насељима која се налазе на подручју Парка природе Голија, на територији града 
Краљева, изузетно погодно за развој сеоског туризма, посебно у сегменту еко 
туристичке понуде. Развој еко туристичке понуде на подручју Парка природе од 
великог значаја за друштвени развој локалне заједнице, јер доприноси локалном 
економском развоју и задржавању становника на руралном подручју. Афирмација 
концепта одрживог туризма је од дугорочног значаја за за развој подручја  уз очување и 
заштиту природног окружења. 

На подручју Голије на територији града Краљева у складу са Просторним 
планом издвајају се центри будућег развоја туризма: Рудно – кроз развој сеоског 
екотуризма, Студеница – културно историјски екотуризам и Радочело – Милићи кроз 
развој спортско рекреативног екотуризма. На овом подручју у оквиру постојећих 
домаћинстава постоји могућност проширења капацитета сеоске туристичке понуде. 

На основу спроведене анкете становника и домаћинстава која се на подручју 
Голије, у делу који припада граду Краљеву, баве сеоским туризмом у оквиру овог рада 
дошло се до следећих закључака: 

- На подручју Рудна и околних насеља постоје изграђена туристичка 
инфраструктура, регистрована и категорисана сеоска туристичка 
домаћинства која пружају услуге смештаја у сеоском туризму; 

- Постоји интересовање локалног становништва за даље инвестирање у 
изградњу смештајних капацитета, унапређење и развој сеоске 
туристичке понуде; 

- Сеоска туристичка понуда посматраног подручја се базира на понуди 

одмора у природи, обиласку културно историјске баштине и смештају 

у сеоским туристичким домаћинствима; 
- Домаћинства која нуде услуге смештаја немају довољно капацитета за 

развој еко туристичке понуде, која се може засновати на природним 
вредностима и биодиверзитету заштићеног подручја. Такође, не 
постоји довољна сарадња домаћинстава са цивилним и другим 
организацијама која могу бити организатори еко туристичке понуде 
подручја; 

- Уочава се да је услед интензивног развоја сеоског туризма на 
подручју Рудна у домаћинствима се задржавају и млађи чканови,  док  
се остала насеља у непосредном окружењу, у којима је сеоски туризам 
слабије развијен,  сусрећу са проблемом старачких домаћинстава; 
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- На основу досадашњег искуства постоји велико интересовање туриста 
за ово подручје, како домаћих тако и иностраних. Домаћи туристи су 
углавном породице које привлаче чист ваздух, природне лепоте 
подручја и борових шума и културно историјска баштина подручја, 
док су страни туристи заинтересовани за комплетну понуду 
заштићеног природног добра – које је  од стране УНЕСК-а, 
проглашено за Резерват биосфере; 

- Мештани као ограничења за развој сеоског туризма углавном виде у 
недостатку саобраћајне и комуналне инфраструктуре. мештани 
препознали могућности економске валоризације природних ресурса 
кроз развој сеоске туристичке понуде, али постоји проблем што се 
развоју није приступило координисано  и плански, јер је очигледно да 
се са једне стране развија сеоски туризам, а са друге стране  се уочава 
недостатак кључне инфраструктуре чији је задатак да смањи 
негативан утицај туризма на животну средину. 

Анализом постојеће екотуристичке понуде и потенцијала локације уочено је да 
постоји могућност за планирање нових атрактивних екотуристичких садржаја који се 
односе на специјалне интересе туриста попут посматрања птица, упознавања са 
животом у природи, спортско рекреативним садржајима у природи и сл. Кроз овај рад 
дат је предлог нових еко туристичких садржаја који се ангажовањем свих локалних 
капацитета и међусобном сарадњом свих локалних актера могу реализовати и тиме 
допринети унапређењу еко туристичке понуде подручја. За њихову реализацију 
неопходно је ангажовање и сарадња свих учесника што подразумева и реализаторе 
програма и пружаоце услуге у туризму. 

Локално економски развој посматраног подручја може се обезбедити кроз 
економску валоризацију природних ресурса, али да би се постигао одржив развој 
неопходно је: 

- да да се обезбеди подршка локалне самоуправе у инфраструктурном и 
комуналном уређењу, 

- да се обезбеди подршка локалним домаћинствима у унапређењу туристичких 
капацитета и припреми туристичке понуде у области еко туризма,  

- да се изврши умрежавање приватног, цивилног и јавног сектора у планирању и 
реализацији екотуристичких понуда у складу са потенцијалима подручја, обезбеди 
обједињена презентација и маркетинг еко туристичке понуде и формирање локалних 
задруга произвођача хране и традиционалних занатских производа, 

- да се спроведе континуална едукација локалних пружаоца услуга о 
стандардима заштите животне средине и одрживом развоју туризма. 
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