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8. Дан 

 
Блажево – Мрамор – водопад Јеловарник – Копаоник 

 

Други дан боравка на падинама Копаоника, планиран је за обилазак спомен-

обележја на Мрамору где се у Другом светском рату водила једна од највећих битака 

између четника и партизана. Споменик на Мрамору се налази у непосредној близини 

туристичког центра Брзеће.  

Пратећи макадамски пут поред споменика наилазимо на призоре копаоничких 

потока где смо застали да се освежимо и фотографишемо копаоничке пејзаже. У 

наставку пута према водопаду, посматрамо засеоке са сеоским кућицама украшеним 

цветним амбијентом. Након 4 km, на крају макадама указује се путоказ са натписом 

водопад Јеловарник. Од путоказа до једног од најлепших места на Копаонику води нас 

кроз дубок кањон пут изграђен од дрвених степеница и мостића окружен шумом. 

Након 5 минута хода, указао нам се јединствени водопад са скривеном бистром реком. 

Са висином каскада од преко 70 метара, Јеловарник представља највиши водопад у 

Србији. Скривен у шуми на 1 116 метара надморске висине (највиша тачка) са три 

каскаде проглашен је за природни резерват. Након ручка у Брзећу, упутили смо се 

према Равном Копаонику.  

Пре туристичког центра застали смо на локалитету Јарам како бисмо прошетали 

до оближњег налазишта скарнова. Посматрајући простране планинске пашњаке, густе 

зимзелене и мешовите шуме, стижемо до простране површи Равног Копаоника око кога 

се издижу Суво Рудиште са Панчићевим врхом на коме се налази маузолеј чувеног 

српског природњака по коме је и добио име. Равни Копаоник је претворен у велики 

туристички планински центар, са бројним смештајним капацитетима, системом стаза, 

жичара и другом инфраструктуром. Копаоник је познат и као Сребрна планина због 

великог рудног богатства које је експлоатисано још од средњег века. На његовом 

ширем простору је смештен читав низ културно-историјских споменика из периода од 

XII до XV века. Захваљујући развијеном туристичком центру са савременим хотелима и 

пратећим објектима, Копаоник представља једну од најпопуларнијих туристичких 

дестинација у Србији. Други синоним за Копаоник је Сунчана планина јер има скоро 

200 сунчаних дана годишње, иако нам се некада чини да је стално у магли.  

Посетили смо и локацију у близини Панчићевог врха Дубоку која је очишћена од 

касетних бомби током 2006. године и том прилоком је пронађено 70 заосталих мина. 

Током НАТО агресије на СРЈ, авиони НАТО пакта су дејствовали по војним и 

цивилним циљевима на простору законом заштићеног националног парка. Ракетирана  

је  радарска  инфраструктура и пратећи објекти на  Панчићевом врху, а том приликом 

је  маузолеј  Јосифа Панчића  претрпео мања оштећења. У касним поподневним сатима 

се враћамо у Блажево и још једном посматрамо пропланке Копаоника. 
 
 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/2006
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%B2%D1%80%D1%85
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