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УПОЗНАЈТЕ РАШКУ
Положај: југозападни део Србије
Површина : 670 km²
Надморска висина: 500 m
Клима: умерено континентална
Број становника: 24 680
Удаљеност: Београд – 252 km, Нови Пазар 21 km, Косовска Митровица 61 
km, Копаоник 28 km, Ниш 159 km, Подгорица 252 km

Рашка носи име прве српске државе и брзе планинске реке.
Рашка je место сусрета планина Копаоникa и Голије, двеју река 
Рашкe и Ибра.
Рашка има Јошаничку Бању, место у коме је природа у служби здравља.Рашка
Position: southwestern part of Serbia
Area: 670 km²
Altitude: 500 m
Climate: moderate continental
Population: 24 680
Distance: Belgrade - 252 km, Novi Pazar 21 km, Kosovska Mitrovica 61 km, 
Kopaonik 28 km, Nis 159 km, Podgorica 252 km

Raska, the name of the first Serbian state and fast mountain river.
Raska, the meeting place of the mountains of Kopaonik and Golija, the two 
Rivers Raska and Ibar.
Raska has Josanicka Banja, a place where nature is in the service of health.



TRAVEL THROUGH HISTORY

4

Када Долином јоргована долазите у Рашку, с наслеђеним именом Немањићке државе, долазите у историјско срце српске државе, 
долину српских краљева, тамо где се родила уметност и култура, држава и црква, тамо где је „почетак наше цивилизације и почетак 

нашег мишљења“. 

На историјској карти област Рашка зове се Дарданија. Рашка је била прва немањићка (српска) самостална држава. Све до доласка 
Турака, Рашка је била центар српске државности и културе, а кроз простор где се данас простире општина Рашка, пролазили су сви 
значајни трговачки путеви. Сведоци тог времена су остаци градова: Звечан, Голеч, Брвеник, Маглич, Јанок.
Рашкa се као насеље први пут помиње 1835. године, а коначно решење о оснивању вароши донео је кнез Александар Карађорђевић 17. 
септембра 1845. године. Током Првог светског рата, од 31. октобра до 15. новембра 1915. године, Рашка је била престоница Србије, јер 
су у њој одседали краљ и тадашња српска влада. Данашња општина Рашка, формирана је 1960. године.

When you come through the Valley of Lilacs in Raska with the inherited name of Nemanjic State, you come to the heart of the Serbian 
state, the valley of the Serbian kings, where art and culture, the state and the church were born, where the “beginning of our civilization 
and the beginning of our thinking was“.

On the historical map, the province of Raska was named as Dardania. Raska was the first Serbian (Nemanjic) independent state. Since the arrival 
of Turks, Raska was the center of Serbian statehood and culture, and trough the Raska were passing all important trade roads. The witnesses of 
that time are the remains towns: Zvecan, Golec, Brvenik, Maglic, Janok.
Raska as a settlement was first mentioned in 1835 and the final resolution was brought by Prince Aleksandar Karadjordjevic on September 
17th 1845. During the First World War, from 31th Octobar to 15 th November 1915, Raska was capital of Serbia, because there resided king and  
government. Raska as especially functional-space unit was formed in 1960.

Путовање кроз историју
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2. МАНАСТИР КОНЧУЛ
Настао је у доба Стефана Немање. Сма-
тра се да га је основао неко од српских 
владара, а можда и сам Немања. Од 
некадашњег манастирског комплекса, 
преостала је само црква Светог Николе, 
која је обновљена 1861. године.

4. СТАРА ПАВЛИЦА
Налази се у непосредној близини Нове 
Павлице, на стеновитом брежуљку на 
десној обали Ибра. Hије утврђено када 
је настао, ни ко је био ктитор. Први пут се 
помиње у XII веку. Стара Павлица је настала 
пре епохе Немањића. По архитектонско-
просторној и конструктивној концепцији, 
Стара Павлица је јединствен храм у Србији.

3. НОВА ПАВЛИЦА
Новопавличка црква Светог Ваведења (XIV 
век) задужбина је браће Мусића и њихове 
мајке Драгане, сестре кнеза Лазара. Ма-
настир је саграђен у селу Павлици, на за-
падним обронцима Копаоника, између 
1383. и 1386. године и припада моравској 
школи. Удаљен је од Рашке 7 км. 

1. МАНАСТИР ГРАДАЦ
Манастир Градац (XIII век) задужбина је 
Јелене Анжујске, жене краља Уроша I. 
Налази се на падинама планине Голије, 
21 км удаљен од Рашке. У манастирском 
комплексу налазe се грађевине: Велика 
Богородичина црква, мањи храм Светог 
Николе, трпезарија са кухињом, конаци 
и економске зграде. Црква је завршена 
1276. године. У храму је краљица Јелена и 
сахрањена, 1314. године.

Манастирска ризница

1. GRADAC MONASTERY
Gradac monastery (XIII c) is the foundation of 
Helen of Anjou, the wife of king Uros I. It is si-
tuated on the slopes of Golija, 21 km far from 
Raska. The monastery complex included: a 
big Holy Mother’s church, smaller St Nicho-
las temple, the dining room with the kitchen, 
lodging and economic buildings. The church 
was finished in 1276. Queen Helen was buri-
ed in the temple in 1314.

2. KONCUL 
It was built in the time of Stefan Nemanja. It´s 
believed that it was founded some of Serbi-
an rulers, maybe Nemanja himself. Of the old 
monastery complex, only St. Nicholas church 
has remained, which was renovated in 1861.

4. STARA PAVLICA MONASTERY
It is situated next to the Nova Pavlica, on the 
rocky hillock on the right bank of the Ibar. It 
is not affirmed either when it was built or 
who its founder was. It was firstly menti-
oned in the XII century, but it was built before 
Nemanjic’s epoch. According to its architec-
tural and spatial as well as constructive con-
cept, the Stara Pavlica is a unique temple in 
Serbia. 

3. NOVA PAVLICA MONASTERY
Nova Pavlica’s Church of Holy Entry (XIV c) is 
the foundation of  Music brothers and their 
mother Dragana, the sister of prince Lazar. It 
was built between 1383. and 1386. in the vil-
lage Pavlica on the west slopes of Kopaonik 
and belongs to Morava school. It is 7 km far 
from Raska.
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Шетња градом
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У центру Рашке, у кругу од само стотинак метара налази се:
• Градски парк кога красе необични мозаици, травњаци са цвећем и фонтана
• Црква посвећена Светом Aрхангелу Гаврилу
• Спомен соба „Рашка – ратна престоница Краљевине Србије 1915. године“, која се на-
лази у кући Курсулића, једној од првих грађевина саграђених у стилу средњоевропске 
грађанске архитектуре, представља сећање на одржавање седница Владе Краљевине 
Србије у периоду од 30. октобра до 12. новембра 1915. године

• Камени мост на реци Ибар који пркоси времену и историји.
• Споменик посвећен Архиепископу Данилу II

In the center of Raska within a few hundred meters there is:
• Town park adorned with unusual mosaics, lawns with flowers and fountain
• Church dedicated to the Holy Archangel Gavrilo
• The memorial room “Raska – the war capital of the Kingdom of Serbia in 1915“ is located in the 
house of Kursulic, one of the first buildings which are built in the style of the Central European 
civil architecture represents the memory of sessions which were held by the Government of 
the Kingdom of Serbia in the period from 30th October to 12th November 1915. 

• The Stone Bridge on the Ibar River that defies time and history
• The monument dedicated to Archbishop Danilo II
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Рашка је град разноврсног и богатог културно-уметничког живота. Материјална и 
духовна култура изражена кроз програме за децу, предавања и трибине из разних 
области културе, науке и уметности, изложбе, концерте, књижевне и позоришне 

програме током године доводи бројну публику у Дом културе и галерију Центра за кул-
туру. Рашка традиција почива на неисцрпном извору народног духа, аутентичног ства-
ралаштва, домаће радиности, обичаја и специфичности фолклора. Добродошлица и 
здравица препознатљив су симбол рашчанског гостопримства.
У Рашки се преплићу прошлост и садашњост, садашњост и будућност, кроз разне 
манифестације које годинама чувају традицију и културу - Дани краљице Јелене, Рашке 
духовне свечаности, Вашар, сајмови  хране, домаће радиности, заната и фоклора. 

Културна понуда

Raska is a town of diverse and rich cultural and artistic life. Material and spiritual culture 
is expressed through programs for children, lectures and tribunes from various fields of 
culture, science and art, exhibitions, concerts, literary and theatre programs during the 

year brings large audience to the Cultural Center and to the gallery of the Center for Culture. 
Tradition of Raska rests on an inexhaustible source of folk spirit, authentic creativity, cottage 
industry, customs and specificities of folklore. Welcome and toast are recognizable symbol of 
Raska’s hospitality. 
In Raska, the past and the present, the present and the future are intertwined through various 
manifestations that have preserved tradition and culture for years – The Days of Queen Jelena, 
Raska Spiritual Ceremonies, The fair, Trade fair of food, homemade crafts, handicrafts, cottage 
industry and folklore.
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Рашка крије многе тајне које ће 
љубазни домаћини радо испричати, 
уз добру ракију и здраву храну, а уз 

шетњу на чистом ваздуху и показати.
Љубитељи домаће хране не треба да 
пропусте прилику да пробају: погаче, 
пите и проје, домаћу пршуту, кајмак са 
Голије, телетину са вргањима и лисичар-
кама, јагњетину са ражња, пастрмку у 
Јошаничкој Бањи, питу од боровница са 
Копаоника.
Наш шпајз красе џемови и слатка од 
шљиве, малине, вишње, боровнице, ком-
поти од јабука и крушака, домаћи сокови, 
ликери и ракије од шљиве и дуње из по-
ткопаоничких села Бадањ, Семетеш, Пав-
лица, Градац, Трнава.

Raska hides many secrets that kind 
hosts will be happy to tell you about, 
with good brandy and healthy food 

and by walking an a pure air will also show 
you. Lovers of domestic food (homemade) 
shouldn’t miss the opportunity to try: flat 
round bread, pies and corn bread, homemade 
ham, “kajmak“ from Golija, calf meat with 
porcini andcantharellus, lamb on the Spit, 
trout in Josanicka Banja, blueberry pie from 
Kopaonik. 
Our larders are decorated with jams and 
sweet sauces of plums, raspberries, cherries, 
blueberries, compotes of apples, pears, 
homemade juices, liquors and brandies of 
plums and quinces from villages Badanj, 
Semetes, Pavlica, Gradac, Trnava.

За трпезом- шта
пробати?



SPORTS AND RECREATION
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SERVICE INFORMATIONS
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+381 36 733 222

+381 36 737 777

Моби такси / Mobi taxi 

Зум такси / Zum taxi

СЕРВИСНИ ТЕЛЕФОНИ У ОПШТИНИ РАШКА

Бели такси / Beli taxi +381 36 737 300

Општина Рашка / Municipality of Raska +381 36 736 224

+381 36 738 670 

+381 36 736 273 

+381 36 736 671

+381 36 736 622 

+381 36 736 794

+381 36 736 127 

+381 36 736 120

+381 36 737 703

+381 36 736 000 

+381 36 736 335

+381 36 737 555

+381 36 736 008 

Туристичка организација Рашка / Tourist Organization Raska

Центар за културу Градац / Center for Culture  “Gradac”

ЈКП „Путеви Рашка“ / Public Communal Company “Putevi Raska” 

ЈКП „Рашка“ / Public Communal Company “Raska” 

Спортски центар Рашка / Sports Center Raska

Дом Здравља – Рашка / Health Centre - Raska

ПУ „Весело детињство“ / Preschool institution “Veselo detinjstvo”

НП Копаоник, Рашка / National Park Kopaonik, Raska

Пошта / Post office

Полицијска станица / Police Station

Аутобуска станица / Bus Station

Железничка станица / Train Station

ТАКСИ СЛУЖБЕ / TAXI SERVICE
Спорт је одувек био велика страст у 

овом граду. Велики број спортских 
клубова, градски базен, спортска 

хала и спортски терени, теретана на отво-
реном, спортске манифестације негују дух 
спортског надметања.
Близина Копаоника пружа идеалне усло-
ве за летње и зимске спортове и припре-
ме врхунских спортиста.

Sport has always been a great passion 
in this town. A large number of sports 
clubs, public swimming pool, sports hall 

and sports playgrounds, outdoor gym, sports 
manifestations cherish the spirit of sports 
competitions. 
The proximity of Kopaonik provides the ideal 
conditions for summer and winter sports and 
for preparations of sportsmen. 

Спорт и
рекреација



СКИ ЦЕНТАР КОПАОНИКKOPAONIK
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Thanks to the developed tourist center with modern hotels and accompanying facilities, arranged ski fields, ideal conditions and a number 
of accompanying facilities for an active and passive vacation, Kopaonik is one of the most popular and most visited vacation destinations 
throughout the year. All trails (about 62 km of trails arranged for alpine and Nordic skiing) are connected by a system of cable cars and ski 

lifts, with a capacity of over 34,000 skiers per hour. 
For lovers of night skiing, “Malo jezero” and “Karaman greben” tracks are illuminated. The artificial snow system covers 97 % of ski resorts. For 
the youngest skiers and beginners,  there is a “ski kindergarten”. The ski center also has a well-preserved snow park, which organizes many 
competitions of national and international character.
During the summer season, in addition to various types of recreation and physical activity (walking the paths, panoramic cable car ride to the top 
of Pancic, riding school, school in nature, english language school) the tourist can enjoying in the natural beauties and rarities of this mountain. 
Kopaonik offers numerous adrenaline activities such as: paragliding, mountain biking, off-road vehicles, rafting on the river Ibar, bob rail, zip line, 
tubing, hiking. For the youngest, a playground was opened in a valley of sports. By launching the Park Adventure - adrenaline attractions for 
children and adults, Kopaonik’s tourist offer is richer for yet another content. 

Захваљујући развијеном туристичком центру са савременим хотелима и пратећим објектима, уређеним скијашким теренима, 
идеалним условима и низу пратећих садржаја за активан и пасиван одмор, Копаоник представља једну од најпопуларнијих и 
најпосећенијих дестинација за одмор током читаве године. 

Све стазе (око 62 km стаза уређених за алпско и нордијско скијање), повезане су системом жичара и ски лифтова, капацитета од преко 
34.000 скијаша на сат. За љубитеље ноћног скијања осветљене су стазе ,,Мало језеро“ и „Караман гребен“. Системом за вештачко 
оснежавање покривено је 97 % скијалишта. За најмлађе скијаше и почетнике, обезбеђен је простор „ски вртића“. Скијашки центар 
поседује и уређен snow park у коме се организују такмичења домаћег и међународног карактера. 
У току летње сезоне поред разних врста рекреације и физичке активности (шетње пешачким стазама, панорамска вожња жичаром до 
Панчићевог врха, школа јахања, школа у природи, школа енглеског језика), туристи могу уживати у природним лепотама и реткостима 
ове планине. Копаоник пружа и бројне адреналинске садржаје као што су: параглајдинг, планински бициклизам, offroad вожње 
теренским возилима, рафтинг на реци Ибар, боб на шинама, zipline, tubing, планинарење. За најмлађе, отворено је игралиште у долини 
спортова. Пуштањем у рад Авантура парка – адреналинска атракција за децу и одрасле, туристичка понуда Копаоника је богатија за 
још један садржај.

Копаоник



Голија Golija is situated among five municipali-
ties and 12 937 ha or 17% of its teritory 
belongs to Municipality of Raska. The 

highest peak of Golija is Janko´s stone (1833 
mas). Mountain Golija iz 34 km far from Raska.
Thanks to its location, the climate, high pre-
cipitation during the winter and possibilities 
winter ski season over four months a year, 
Golija represents a potential future invest-
ment in tourism infrastructure. Morphologi-
cal characteristics of the planned zones allow 
the construction of all categories of trails, as 
well as trail for most competitive disciplines in 
alpine skiing. The Government of Republic of 
Serbia brought the regulation in July 2001, by 
which the area of Golija mountain is put un-
der protection as “The Park of Nature Golija”. 
Due to the exceptional preservation of natural 
and cultural values, Golija was declared a bio-
sphere reserve Golija-Studenica (54 000 ha).

Планина Голија (највиши врх Јанков 
камен 1833 mnv)  простире се на 
подручју пет општина. Општини 

Рашка припада 12 937 ha или 17% од укуп-
не њене територије. Голија је од Рашке 
удаљена 34 km.
Захваљујући свом положају, климатским 
условима, великим падавинама током 
зиме и могућностима зимске скијашке 
сезоне преко четири месеца годишње, 
Голија представља потенцијал будућих 
улагања у туристичку инфраструктуру. 
Морфолошке карактеристике планираних 
зона омогућују изградњу свих категорија 
стаза, као и стаза за већину такмичарских 
дисциплина у алпском скијању. Влада ре-
публике Србије је јула 2001. године донела 
уредбу којом се подручје планине Голија 
ставља под заштиту као „Парк природе 
Голија“. Због изузетне очуваности при-
родних и културних вредности, Голија је 
проглашена за Резерват биосфере Голија- 
Студеница (54 000 ha).

GOLIJA
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GOLIJA



Јошаничка Бања се налази на обронцима Копаоника (24 km) у долини реке Јошанице и њене притоке Самоковке. Богата је зеле-
нилом и шумама, лежи на надморској висини од 550 m и има карактеристике балнеолошког и климатског лечилишта. Удаљена 
је од Београда 245 km a од Краљева 74 km. Јошаничка Бања се убраја међу балнеолошка насеља са најтоплијом водом у Европи. 

Постоји 5 извора минералних вода, главни извор даје 7 l/s и температуре је 77°C. Користе се у лековите сврхе купањем у балнеолош-
ком купатилу са 8 када, једном ђакузи кадом и мањим базеном, у коме је отворена амбуланта физикалне медицине. Од 2018. године 
туристичка понуда Јошаничке Бање употпуњена је реконструисаним Старим купатилом, изграђеним Блатним купатилом, уређеним 
бањским парком и мањим отвореним базеном.
У Јошаничкој Бањи се налази споменик Милунки Савић, подигнут у знак сећања на хероину Првог светског и Балканских ратова, а 7 km 
од Јошаничке Бање, у селу Копривница, налази се њена родна кућа, обновљена током  2015. године. 
Јошаничка Бања туристима нуди три уређене пешачко-бициклистичке стазе на којима рекреативци али и спортисти могу уживати и 
тренирати у лепим пределима бањског борја,  хладовини шуме и чистом ваздуху

Јошаничка Бања

JOŠANIČKA BANJA JOŠANIČKA BANJA 
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Josanicka Spa is situated on the slopes of mountain Kopaonik, in the valley of Josanica river, and its tributary, Samokovka. It is rich with 
greenery and forestand, it lies at the altitude on 550 mas and it has characteristics of balneology and climatic sanatorium. The spa is 245 km 
far from Belgrade and 74 km far from Kraljevo.

Josanicka Spa belongs to balneology settlements with the warmest water in Europe. There are five sorces of mineral water with 77°C temperatures 
high. The water is used for healing purposes, by bathing, which is implemented in balneological bath with eight spa bath, one jacuzzi bath and 
one smaller pool. In the balneological bath, an ambulance of physical medicine was opened. Since 2018, the tourist offer of Jošanička Spa has 
been completed with reconstructed the Old Bath, by built the Muddy Bath, arranged spa park and a small outdoor swimming pool.
The Monument of  Milunka Savic is located in Josanicka Banja which is built in the memory of a heroin of The First World War and The Balkan 
Wars, and 7 km far from Josanicka Banja, in the village of Koprivnica, is her birth house which was restored in 2015. Josanicka Banja offers to the 
tourists three walking and biking paths where recreational and professional sportsmen can enjoy and train in beautiful landscapes of the spa 
resort, in the shade of the forest and clear air.
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T: +381 36 738 670
E: office@raska-turizam.rs
W: www.raska-turizam.rs
A: Немањина 1/2, Рашка
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