
 

Г О Л И Ј С К А  И С Т Р А Ј Н О С Т

Србија ствара инспирацију је кампања националне платформе Србија ствара. 

Више информација о платформи и активностима можете пронаћи на званичном порталу     

Поглед са највишег врха 
западне Србије – Јанков 
камен, одузима дах

Петрова црква на Рогозни 
најстарији је споменик црквене 
архитектуре у Србији

Џип сафари је авантура 
коју нећете често пронаћи 
у другим деловима Србије

Језеро Тичар је само издубило 
своје дно, одакле данас добија 
воду

број:

13
јул 

2020.
контакт

Фото: Радиша Живковић́

ВОДИЧ

#SrbijaKaoInspiracija

www.serbiacreates.rs  

#SrbijaKaoInspiracija

https://www.serbiacreates.rs/kontakt/sr/148


 

· 532 km од Београда, за 11h 36 мин

· 604 km од Новог Сада, за 12h 8 мин

· 540 km од Ниша, за 13h 5 мин

Големо медитирање
Кад се разгрну кочоперни врхови 
старовлашких планина провири голема 
Голија. У својој мирноћи, кроткости и 
топлини којом одише упркос нетакнутој 
природи. 
Живот је бржи него икада. Мисли се 
неконтролисано рађају и простом 
деобом даље множе. За спокој и 
мир треба рашчистити путеве наших 
умова, те широке булеваре препуне 
аутомобила, светлећих реклама од 15 
секунди и смога. Како? Сести на највиши 
врх западне Србије - Јанков камен, 
мотрити на дисање, кротити ум и ево је 
чистина. Слобода. Мир. Пссссст…
П. С. Ако се и врати нека узнемирујућа 
мисао, сетите се како је Тичар језеро 
настало случајно, а онда само издубило 
своје дно, одакле се сада напаја водом. 
Истрајност је кључ.

Чиме доћи:

Фото: Марија Обреновић

Аутомобил

Аутобус

Обилазак свих дестинација у овом крају:

#SrbijaKaoInspiracija

https://goo.gl/maps/VihM69qipWEnUTDdA
https://goo.gl/maps/7ZUEdSjWLxUEAjmw5
https://goo.gl/maps/4qGgZYduHS1ersWZ9
https://goo.gl/maps/RswL2jN9AAWkQ7T99


 

Где спавати?
Препоручени приватни смештај:

Приватни 
апартмани

Фото: Радиша Живковић́
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Голијски конаци (Комадине) - 
цена од 3.000 РСД

Домаћинство Шеклер (Рудно) - 
цена од 3.500 РСД

Вила Селена (Рудно) - 
цена од 4.000 РСД

Брвнара Орлово гнездо 
(Рудно) - цена од 2.800 РСД

1. Голија
Неукротива лепотица Голија, обрасла шумама храста, букве, смрче и 
јеле, заиста је јединствена по невероватној и нетакнутој природи. Поред 
стабала дрвећа која неретко достижу и 40 метара висине, ова планина 
позната је и по многобројним извориштима чисте воде. 

Пансион Небо (Рудно) - 
цена од 3.200 РСД

Етно село Градачка бања 
(Градац) - цена од 4.200 РСД

Вила Јела (Одвраћеница) - 
цена од 2.400 РСД

Вила Ивановић (Одвраћеница) - 
цена од 1.000 РСД

#SrbijaKaoInspiracija

http://golijskikonaci.com/
https://www.seoski-turizam-golija.com/ci-domacinstvo-sekler-pocetna
https://www.smestajnagoliji.rs/
https://www.facebook.com/Brvnaraorlovognezdo/
https://www.facebook.com/pansionnebo/
http://www.gradackabanja.rs/
https://golijainfo.rs/smestaj/vila-jela-golija/
https://golijainfo.rs/smestaj/vila-ivanovic/


 

Шта јести?
Домаћа храна припремљена с љубављу 
и много маште. Специјалитети краја: 
рудњански сир, кајмак и производи од 
хељде - хлеб, пита, качамак, палачинке. 
Домаћинства на Голији углавном нуде 
гостима ручак и вечеру, али можете 
пробати нешто и ван места где сте 
смештени.

Најближе и добро опремљене продавнице 
налазе се у у центру Рудна и Одвраћенице.

Ресторан у склопу Домаћинства Шеклер (Рудно)

Ресторан у склопу хотела Голија (Одвраћеница)

Фото: Бојан Павлуковић
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Шта радити?

Фото: WР7

ПЕШАЧЕЊЕ
Јанков камен је највиши врх 
Голије (1.833 м) и југозападне 
Србије. Дужина стазе је 
9.100 м и прелази се за 
нешто више од 3h лаганог 
хода. Голија нуди велики 
број пешачких стаза. Више 
информација овде.

БИЦИКЛИЗАМ
Бициклистичка рута Голијска река - 
Преко брдо - Јанков камен - Бабића 
брдо - Голијска река дужине је 12 km. 
Први део стазе до Јанковог камена 
је погодан за лагану вожњу узбрдо, 
док је други део стазе лаганији и 
препоручује се и рекреативцима. 
Више информација овде.

#SrbijaKaoInspiracija

#SrbijaKaoInspiracija

https://www.seoski-turizam-golija.com/domacinstvo-sekler-srpska-kuhinja
https://www.seoski-turizam-golija.com/domacinstvo-sekler-srpska-kuhinja
https://golija-turizam.com/
https://ivatourism.org/sr-yu/turisticka-ponuda/sta-raditi-2/aktivan-odmor.html
https://ivatourism.org/sr-yu/turisticka-ponuda/sta-raditi-2/aktivan-odmor.html


 

ЏИП САФАРИ
Ову авантуру организује хотел 
Голија; цена износи 4.500 РСД 
по особи; више информација 
потражите овде или на 
066 67 76 311.

МАНАСТИР СТУДЕНИЦА 
Манастир се налази на 
заштићеној листи УНЕСКО-а. 
Поседује манастирски конак који 
пружа услуге ноћења и исхране, 
као и велики бесплатан паркинг. 
Улаз је такође бесплатан.

Фото: Марија Коцић

ГОРЊА ИСПОСНИЦА СВЕТОГ САВЕ 
Архитектонски бисер уклесан у стени јако 
подсећа на грчке Метеоре, само што је старији 
готово 100 година. Пут до испоснице је изазов 
и авантура сам по себи. Пешачка стаза креће 
са локалног пута Ушће – Мланча.

ВОДОПАДИ РЕКЕ ИЗУБРЕ
Кроз бајковиту шуму столетних букви, јеле 
и смрче река Изубра слива се у сусрет 
Студеници преко неколико десетина мањих 
и већих слапова, од којих је сваки својеврсна 
природна скулптура, која се мења у зависности 
од количине воде. Више информација о пешачкој 
стази (5 km) од Девића до водопада Изубре 
пронађите овде.

#SrbijaKaoInspiracija

https://golija-turizam.com/index.php/safari/
https://www.stazeibogaze.info/2013/05/04/golija-devici-vodopadi-izubre-5-km/
https://goo.gl/maps/kjoUWzNcqeG1fFm48
https://goo.gl/maps/j35g272sDiB7QqsB6


 

ТИЧАР ЈЕЗЕРО (ДАЈИЋКО)
За ово језеро вежу се многе легенде и митови. 
Налази се у густој четинарској шуми у 
насељу Беле воде. Језерска вода временом 
је растварала стене на свом дну, тако да се 
басен језера удубљивао док није допро до 
издана, одакле и данас добија воду.

НЕБЕСКА СУЗА
Језеро познато и као Округлица 
и прелепи видиковац у Куманици 
налази се на 1.495 м, а појавило 
се после јаког земљотреса 
у Румунији 1974. године. 

•  Аутобусом можете доћи до Ивањице или Новог Пазара. Од Ивањице до 
села Куманица на Голији такси превоз износи око 1.000 РСД или од Новог 
Пазара до планинског центра Одвраћеница за око 700 РСД.

•  Шетајте, шетајте, шетајте... Голија нуди прелепе пешачке стазе и призоре. 
•  Већина мобилних оператера има лош сигнал на већини локација. То и не 

мора бити тако лоше – мање сигнала значи и мање порука и позива...

САВЕТ ВИШЕ

Фото: Милан Мандић

РИМСКИ МОСТ
Један од најпознатијих споменика 
Голије, у самом подножју, удаљен 
је од Ивањице 17 km. Веровање је 
да потиче из доба Немањића. Мост 
је дужине 14 и ширине 2,4 метара.

Тичар језеро

#SrbijaKaoInspiracija

https://mojaavantura.com/lokacija--jezero-nebeska-suza
https://goo.gl/maps/JAz6JWwGnvv8qnkT9


 

2. Планине Јавор и Мучањ
На тромеђи између Нове Вароши, Ивањице и Сјенице налази се Јавор. 
Пратећи реку Увац из подножја планине, долазимо даље до планине Мучањ 
која крије најлепши поглед међу ивањичким планинама. Ове старовлашке 
планине су баш забавне – скок на Голију, па на Јавор, мало Мучањ, Рогозна... 
Лака игра и разноврсност.

Фото: Дејан Крсмановић 

· 70 km од Голије је Јавор, за 2 h

· 75 km од Голије је Мучањ, за 1 h 40 мин

Где спавати?
Препоручени смештај:

Приватни 
смештај

Вила Ангелина (Јавор) - 
цена од 2.000 РСД

Пансион Обрадовић 
(Мучањ) - цена од 2.800 РСД

❶
❷

Чиме доћи:

Аутомобил

#SrbijaKaoInspiracija

http://www.vilaangelina.com/
https://www.ivatourism.org/sr/smestaj/privatni-smestaj-u-gradu/ad/seoski-turizam,3/domacinstvo-obradovic-pansion-obradovic,24.html


 

Где јести?

Шта радити?

Фото: Taddeus

•  Уколико су вам стазе предугачке, део можете прећи и аутомобилом.
•  Са више од 200 сунчаних дана годишње, повољном климом, 

богатством биљног света, без аерозагађења и буке, боравак на 
планини Јавор погодује здрављу.

САВЕТ ВИШЕ

Ресторан Мали Одмор  

Ресторан Мајор

❶
❷

ПЕШАЧЕЊЕ
Лагана шетња стазама 
у Кушићима је за сваку 
препоруку. Више информација 
овде. 
Пешачење од Кушића до 
Василијиног врха на Јавору 
(10,7 km, за око 3 h). Маркирану 
мапу стазе погледајте овде.

БИЦИКЛИЗАМ
Поред бројних пешачких и 
стаза за пењање, ивањичке 
планине нуде и бициклистичке 
стазе. Препорука: крените у 
авантуру бициклом од Мучња до 
Катића – погледати руту овде. 
Или бициклом од Ивањице до 
Јавора преко Кушића (Сјеница) - 
информације о стази овде.

ПЕЊАЊЕ – ЈЕРИНИН ГРАД
Дужина стазе до врха Мучња 
је 17 km и прелази се за 4 или 
5 сати. Стаза полази из села 
Катићи и долази до самог врха 
Мучња – Јеринин град (1.534 м) 
одакле се пружа нестваран поглед 
који оставља без даха. Стаза 
је прилагођена планинарима 
свих узраста и обележена је по 
прописима Планинарског савеза 
Србије, погледајте мапу стазе 
Мучањ овде.

#SrbijaKaoInspiracija

http://www.vilaangelina.com/sadrzaji
http://www.javor-hotel.com/sr/sadrzaji/restoran-i-bar/
http://www.vilaangelina.com/aktivnosti/staze
https://ivatourism.org/sr-yu/turisticka-ponuda/sta-raditi-2/aktivan-odmor.html
https://ridewithgps.com/routes/6817198
https://ivatourism.org/sr-yu/turisticka-ponuda/sta-raditi-2/aktivan-odmor.html
https://ivatourism.org/sr-yu/turisticka-ponuda/sta-raditi-2/aktivan-odmor.html
https://goo.gl/maps/4hRL2e6UdXiY7soK8


 

3. Планина Рогозна 
Када се споје река Рашка и Ибар настаје острво. Стрмих обронака 
вулканских стена. Планина Рогозна део је вулканског масива угашеног 
пре више од 5.000 година. Наука сматра да је зато Рогозна најмлађи 
угашени вулкан у Европи. Каква титула!

Фото: Слободан Радовановић

• 75 km 
од Голије, за 1h 50 мин

Нема аутобуских линија; 
искључиво сопственим 
превозом.

Где спавати?

❶ Туристичко насеље Рас 
(Пазариште) - цена од 2.250 РСД

На Рогозни нема 
категоризованог 
смештаја. Најближи 
квалитетан смештај је 
у туристичком центру 
Одвраћеница на Голији 
или у Новом Пазару.

#SrbijaKaoInspiracija

http://www.pazariste.rs/


 

Фото: Неџад Црновршанин

Шта радити?

ПЕШАЧЕЊЕ – ЈЕЛЕЧ ГРАД
Пешачење до највишег палеовулкана 
у Србији - Јелеч град (око 4 km) и 
евентуално наставак до Црног Врха, 
највишег врха Рогозне. Јелеч град 
(1.265м) је највиша вулканска купа 
Србије и уједно чува остатке војног 
утврђења из средњег века чија 
је изградња до данас непозната. 
Тврђава је под заштитом државе као 
споменик културе, али је у потпуности 
запостављена. За више информација 
контактирати Друштво младих 
путника Јелеч из Новог Пазара.

ПЕШАЧЕЊЕ  
Мирова стаза здравља (16 km) 
полази од Новопазарске бање и 
није захтевна и погодна је и за 
бициклисте. Стаза до Копривнице 
(14 km) полази од Новопазарске 
бање и води до села Копривница 
где се налази Јовска река и 
водопад. Цена ангажовања водича 
5.000 РСД; 064 33 76 531.

МАНАСТИРИ И ЦРКВЕ 
Осим Манастира Ђурђеви ступови 
и Сопоћани, треба посетити и 
Цркву Светих апостола Петра 
и Павла, која је најстарији 
споменик црквене архитектуре 
у Србији. Потиче из византијског 
периода, док остаци фресака из 
унутрашњости цркве потичу из X, 
XII и XIII века. 

#SrbijaKaoInspiracija

https://www.facebook.com/drustvomladihputnika/
https://www.facebook.com/drustvomladihputnika/
https://goo.gl/maps/yb83ReSYcELrj4fw7
https://goo.gl/maps/bFHEwq57nSPaiCVg9
https://goo.gl/maps/yjxKBzT1zyHcHZK37
https://goo.gl/maps/yjxKBzT1zyHcHZK37
https://goo.gl/maps/tvqNY1BEUxUkFvKv7


 

Роштиљ Беко - добри ћевапи

Роштиљ код Јонуза - најбољи пазарски ћевапи

Све под сач - најбоље пазарске мантије и пите

Шта јести?

На Рогозни не постоји 
ресторан. Најближи је на 
Голији или у Новом Пазару. 
Наше препоруке за најбоље 
пазарске ћевапе и мантије:

У непосредној близини Рогозне не постоји продавница, 
најближа је у засеоку Шалиновиће, али ни не ради сваки 
дан. Најсигурнија је опција скретање са магистрале на 
Крушевачком мосту где је велики маркет, налази се овде. 
У Новом Пазару има више продавница.

Фото: Green Mountain

❶
❷
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• Пешачке стазе на Рогозни нису обележене зато се добро информишите.
• До Јелеча постоји необележена, али утабана стаза – лако се може залутати.

САВЕТ ВИШЕ

Фото: Неџад Црновршанин

#SrbijaKaoInspiracija

#SrbijaKaoInspiracija

https://www.facebook.com/rostiljbekonovipazar/
https://goo.gl/maps/cDqVUpPjUAQLKRGo9
http://www.svepodsac.com/
https://goo.gl/maps/aru2nN4XkWu1Wuum9

