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Сажетак  

 

Специјални резерват природе Јерма се налази у склопу планинског подручја динарида, 

између села Трнски Одоровци и Власи, на неких 22 km од Пирота. Овај резерват 

природе заузима крајњи југоисток Србије, површине од 7 хектара и заузима 

територије општина Бабушница, Димитровград и Пирот.  

Обухвата масиве Гребена и Влашке планине, као и највећи део слива реке Јерме. Највиша 

тачка овог подручја је врх Паница (1443 m). Овај предео је 2014. године уредбом стављен 

под заштиту државе као специјални резерват природе и сврстан у прву категорију од 

националног значаја због сачуваности и јединствености геоморфолошких облика и 

њеног биодиверзитета.  

 

Кључне речи: Јерма, природни потенцијали, одрживи развој, река, специјални резерват, 

природа. 

 

Abstract: 

The Jerma Special Nature Reserve is located within the Dinaric Mountain Range, between the 

villages of Trnski Odorovci and Vlasi, some 22 km from Pirot. This nature reserve covers the far 

southeast of Serbia, covering an area of 7 hectares and occupying the territories of the 

municipalities of Babušnica, Dimitrovgrad and Pirot. 

It encompasses the massifs of the Reefs and the Vlach Mountains, as well as most of the Jerma 

River basin. The highest point of this area is the peak of Panica (1443 m). In 2014, this area was 

designated by the decree under the protection of the state as a special nature reserve and 

classified in the first category of national importance due to the conservation and uniqueness of 

geomorphological forms and its biodiversity. 

 

Keywords: Jerma, natural resources, sustainable development, river, special reserve, nature. 
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1. Увод 

 

 Резервати природе су подручја са специфичним природним одликама који 

представљају очуване, јединствене, ретке, ендемореликтне и посебне целине, 

заштићене законом. Резерват природе може бити строги или специјални. Строги резервати 

су намењени искључиво очувању природног фонда и научно-истраживачком раду и 

посматрању. Специјални резервати имају неизмењени и добро очуван екосистем у којем 

је човеков утицај сведен на минимум. На основу намене могу се 

издвојити хидролошки, орнитолошки, геолошки, ихтиолошки, палеонтолошки и др.1 

 Природна средина Србије се одликује високом разноврсношћу биљног и 

животињског света. Њени најочуванији делови стављени су под законском заштитом и на 

тај начин се осигурава очување и унапређење живописних пејзажа, биодиверзитета, 

културне баштине, и квалитет основних ресурса за нормално функционисање људске 

заједнице. Србија има 466 заштићених природних добара. Заштићена природна добра чине  

5 националних паркова, 16 паркова природе, 16 предела изузетних облика, 69 резервата 

природе, 322 споменика природе и 42 заштићених простора културно-историјских 

вредности. 

Специјални резерват природе ,,Јерма“ налази се на територији општине Бабушница – 

КО Јасенов Дел, општине Димитровград – КО Врапча, КО Драговита, КО Искровци, КО 

Куса Врана, КО Петачинци, КО Поганово, КО Скрвеница, КО Трнски Одоровци и 

општине Пирот – КО Власи, укупне површине 6.994,4077 ha од чега је 3.011,03301 ha 

(43,05%) у државној својини, а 3.983,0776 ha (59,95%) у приватној својини. 

  

 

 
1 https://sr.wikipedia.org › sr-ec › Резервати_природе_Србије 

 
 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Резерват_природе
https://sr.wikipedia.org/wiki/Природа
https://sr.wikipedia.org/wiki/Ендемизам
https://sr.wikipedia.org/wiki/Закон
https://sr.wikipedia.org/wiki/Наука
https://sr.wikipedia.org/wiki/Екосистем
https://sr.wikipedia.org/wiki/Човек
https://sr.wikipedia.org/wiki/Хидрологија
https://sr.wikipedia.org/wiki/Орнитологија
https://sr.wikipedia.org/wiki/Геологија
https://sr.wikipedia.org/wiki/Ихтиологија
https://sr.wikipedia.org/wiki/Палеонтологија
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Предмет рада – У овом раду писаћу о природним потенцијалима и вредностима 

СРП Јерма, затим приказ лепоте предела и постојање могућности за развој туризма уз 

поштовање концепта одрживог развоја, као и сагледавање тренутног стања животне 

средине, степен угрежености и мере заштите. На подручју Специјалног резервата природе 

,,Јерма“  утврђују се режими I, II и  III степена. 

Метод рада представља изучавање литературе на ову тему. Изучавање је 

представљало комбинацију квалитативних метода и квантитативних метода. Коришћена је 

и стручна литература како би се што боље приказао значај Специјалног резервата природе 

Јерма у функцији одрживог развоја. 

Циљ рада представља свеобухватно представљање природних потенцијала СРП 

Јерма. На почетку рада представљен је географски положај, физичко – географске 

карактеристике као и антропогене карактеристике СРП Јерма. Затим је представљено 

заштићено подручје, оцена угрожености и режими заштите. У последњем делу се 

упознајемо са концептом заштите овог Специјалног резервата природе, SWOT анализом и 

буђењем свести локалног становништва о очувању природних потенцијала СРП Јерма, као 

и промоцијом истог. 
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2. Географски положај СРП Јерма 

 

 Што се тиче географског положаја Специјални резерват природе ,,Јерма“ налази се 

на територији општине Бабушница, општине Димитровград, КО Драговита, КО Искровци, 

КО Куса Врана, КО Петачинци, КО Поганово, КО Скрвеница, КО Трнски Одоровци и 

општине Пирот – КО Власи, укупне површине 6.994,4077 ha од чега је 3.011,03301 ha 

(43,05%) у државној својини, а 3.983,0776 ha (59,95%) у приватној својини. Налази се у 

југоисточном делу Републике Србије.2 

Река Јерма је лева притока Нишаве. Постаје од Вучје и Грубине реке које се састају 

код села Клисура. Улива се у Нишаву 1,5 km низводно од села Градишта. Јерма је 

међународна река и њен слив припада двема државама – Србији и Бугарској. Дужина тока 

реке од села Клисура до ушћа је 63,5 km, а са Вучјом реком, као изворишним краком, 72,1 

km. Од тога нашој земљи припада 45,1 km, а Бугарској 27 km. 

Слив Јерме простире се на додиру Источне зоне млађих веначних планина и 

Родопске масе. Површина слива реке је 796 km². Од тога Бугарској припада око 400 km², 

односно нешто више од 50% укупне површине.3 

Влада Републике Србије донела је Уредбу о проглашењу Специјалног резервата 

природе ,,Јерма“ („Сл.гл.РС“, број 101/19.09.2014.године)4, којом је  подручјe Јерме, које 

се налази између планинских масива Гребена и Влашке планине у југоисточном делу 

Србије проглашено заштићеним подручјем I категорије, од међународног, националног и 

изузетног значаја. 

На подручју Специјалног резервата природе ,,Јерма“  утврђују се режими I, II и  III 

степена. У режиму заштите I степена, укупне површине 943,1763 ха утврђују се две 

засебне целине : 

1) ,,Кањон Јерме са деловима Гребена и Влашке планине“, површине 657,6461 

ha; 

 
2 ПЛАН УПРАВЉАЊА Специјални резерват природе ,,Јерма“ за период 2015. - 2024. године 
3 Водопривредна основа Републике Србије (2000): Службени гласник Републике Србије, „Србијаводе“, 

Београд 
4 („Сл.гл.РС“, број 101/19.09.2014.године) 
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2) ,,Турка“, површине 285,5302 ha. 

 

У режиму заштите II степена, укупне површине 392,1093 ha утврђују се четири 

засебне целине: 

1) ,,Плато Влашке планине“, површине 129,1839 ha; 

2) ,,Полидоминантне шуме Влашке планине“, површине 203,9984 ha; 

3) ,,Влашко ждрело“, површине 25,1664 ha; 

4) ,,Долина Јерме код села Петачинци“, површине 129,1839 ha. 

 Режим  заштите III степена утврђује се на површини од 5.659,1221 ha заштићеног 

подручја Специјалног резервата природе ,,Јерма“. 

Чланом 8. Уредбе о проглашењу Специјалног резервата природе ,,Јерма“ 

(„Сл.гл.РС“, број 101/19.09.2014. године)5, Влада Републике Србије за управљача 

одредила је Јавно предузеће „Србијашуме“ Београд.  

Послове непосредног управљања Специјалним резерватом природе ,,Јерма“  на 

терену спроводи део  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“  Шумско 

газдинство  „Пирот“ из Пирота. 

Подручје Јерме је први пут заштићено Решењем о претходној заштити Специјалног 

резервата природе Јерма („Службени гласник РС“ број 55/27.05.2008. године)6. Простор 

који је стављен под заштиту, обухватао је делове или укупно 12 катастарских општина, 

општине Пирот, Димитровград и Бабушница. Након истека рока од годину дана, услед 

техничко – административних неусклађености и новонасталих законских промена, 

приступило се усаглашавању Студије заштите СРП ,,Јерма“ према Закону о заштити 

природе (,,Службени гласник РС“ број 36/2009, 88/2010 и 91/2010. године)7 и Уредби о 

режимима заштите (,,Службени гласникРС“ број 31/2012. године)8. 

 

 

 

5 („Сл.гл.РС“, број 101/19.09.2014. године) 
6 („Службени гласник РС“ број 55/27.05.2008. године) 
7 (,,Службени гласник РС“ број 36/2009, 88/2010 и 91/2010. године 
8 (,,Службени гласникРС“ број 31/2012. године) 
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Сагласно Просторном плану Републике Србије, а на основу Студије заштите 

Специјалног резервата природе коју је урадио Завод за заштиту природе Србије и 

предлога Министарства за заштиту животне средине, Влада Републике Србије 2014. 

године донела је Уредбу о проглашењу Специјалног резервата природе „Јерма“ 

(„Сл.гл.РС“, број 101/19.09.2014. године)9, којом је подручје Јерме, које се налази између 

планинских масива Гребена и Влашке планине, стављено под заштиту као природно добро 

од изузетног значаја, сврстано у I категорију заштите, укупне површине 6.994, 4077 ha.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 („Сл.гл.РС“, број 101/19.09.2014. године) 
10 ПЛАН УПРАВЉАЊА Специјални резерват природе ,,Јерма“ за период 2015. - 2024. године 
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3. Приказ природних вредности и природних ресурса СРП „Јерма 

 

Специјални резерват природе Јерма чини јединствен комплекс долина и кречњачких 

клисура са импозантним литицама, које су изузетне флористичке разноврсности са 

екосистемима са присуством великог броја ендемичних, ендемо - реликтних, ретких и 

угрожених биљних и животињских врста. Изузетној предеоној разноврсности и лепоти 

посебну атрактивност дају изразити геоморфолошки облици, бројни спелеолошки објекти 

и интересантни и значајни хидрографски феномени и процеси. 

Специјални резерват природе Јерма стављен је под заштиту да би се, у интересу 

науке, образовања и унапређења културе и одрживог привредног и демографског развоја, 

очувале природне лепоте.11 

3.1 Геотектонске и геоморфолошке карактеристике СРП Јерма 

 
Постоје места која изражавају изузетну геолошку разноврсност подручја, као што 

су одређени облици рељефа кањона Јерме са Гребеном и Влашком планином стрмих 

падина  и бројним спелеолошким објектима, клисура Јерме са импозантним литицама, 

интересантни и значајни хидрографски феномени и процеси и формације стена које су 

структурно, палеонтолошки, стратиграфски и минеролошки значајне. 

Највише планине подручја реке Јерме су Гребен и Влашка планина. Гребен је 

кречњачка планина, безводна на највећем делу свога пространства. Влашка планина је 

слична Гребену и ка Јерми се завршава стрмим стеновитим одсеком. Изграђен је од 

доломита. Од села Петачинци, у чијој близини Јерма улази у нашу земљу, па до Клисуре 

коју образују Влашка планина и Гребен, река Јерма има долину широку 200 до 300 m.  

Клисурасто-кањонска долина Јерме усечена је за 600-700 m у односу на венац 

Гребена и Влашке планине. Иначе, Влашка планина (1443 m н.в.) и Гребен (1338 m н.в. ) 

представљају највише делове подручја реке Јерме.  

 
11 Јовановић Т., (2015) : Морфометријске карактеристике поточне мрене слива реке Јерме – дипломски рад, 

Природно – математички факултет, Департман за биологију и екологију, Универзитет у Нишу, Ниш. 
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          Најзначајнији спелеолошки објекти овог подручја су : пећина Ветрена дупка код 

села Власи, са дужином испитаних канала око 4000 m, генетски и хидролошки повезана са 

увалом Беровичког поља у коме се налази једна од најдубљих јама у красу Србије - 

Пештерица, дубока око 160 m, пећина Марково колено изнад Одороваца (у чијој стени 

је исклесано 6 кревета за хајдуке), Орлова дупка - поткапина дубине око 30 m и 

Ђеверица - каптиран извор (у близини села Власе) и Костина дупка (пећина у Звоначкој 

Бањи која се налази у околини заштићеног добра) - извор бањске воде. Осим кањонских 

литица, интересантном морфопластиком одликују се усамљени кречњачки канали, као 

што је Асеново кале наспрам Звоначке Бање, и купаста кречњачка узвишења на Гребену 

која представљају изванредне видиковце. Међутим, најимпресивнију слику пружа 

вертикални кречњачки зид у чијем се подножју налази село Власи и у који је као ножем 

урезан узани процеп кањона Јерме.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Ђокић М., (2010) : Хидрогеографска студија реке Јерме – магистарски рад, Природно – математички 

факултет, Универзитет у Нишу, Ниш. 
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 Лепота и разноликост предела и сами природни услови у пределу Јерме и околних 

масива врло су специфични.13 С обзиром на то да се Влашка планина спушта од врха (1 

440 m н.в.) до манастира (483 m н.м.) скоро 1 000 метара, а да се на другој обали реке 

Гребен планина (1 337 m) простире у знатној дужини све до Изворске главе (1 201 m н.в.) 

и Пресеченог камена (Петачинци), склопљен је "велики басен" који дуго задржава 

ваздушну влагу и густе магле, а струјање топлог ваздуха навише и хладног ваздуха са 

ових планина наниже условљава и повећану количину падавина, чему доприноси и велика 

висина Гребена и Влашке планине. Клисура Јерме има свој котлински, клисурасти и 

кањонски део, слично другим клисурама у Србији (композитне долине). Део Влашке 

планине где је клисура најшира и најдубља („Клисура”) је између манастира и Трнских 

Одороваца. Нарочито висока и стрма је југ - југоисточна страна (кањонски део), долине од 

манастира „Свети Јован Богослов“ до Трнских Одороваца.  

 

Слика 1 : Котлински део реке Јерме и кречњачки масиви Влашке планине са траговима 

еолске ерозије 

 

 

Извор : avanturista.co/blog/kanjon-jerme/ 

 
13avanturista.co/blog/kanjon-jerme/ 

 

http://avanturista.co/blog/kanjon-jerme/
http://avanturista.co/blog/kanjon-jerme/


 
Природни потенцијали СРП Јерма у функцији одрживог развоја 

 

9 

 

 Горње стране кањона пружају се од Трнских Одороваца на запад, затим скрећу ка 

југу, тако да је са северне стране кањонски део долине Јерме најзатворенији. Топлота овог 

југоисточног дела Србије, нарочито у вегетационом периоду, као и заклоњеност од 

северних утицаја висином кањона и његовим скретањем на два места, утицали би на 

клисуру више да није близине великих планина са којих струји хладан ваздух низ стрме 

планинске стране у Јерму.  Ова комбинација фактора (уз микроклиматски и едафски) 

условила је и разноврсност врста и заједница. Дисецираност рељефа Гребена и Влашке 

планине омогућила је развој различитих реликтних заједница, од најмезофилнијих до 

најтермофилнијих, у контактној зони између храстовог и буковог појаса.  
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3.2 Климатске карактеристике СРП Јерма 

 

С обзиром да се налази у југоисточном делу Србије, климатске прилике подручја 

реке Јерме су због већих надморских висина и морфолошког склопа, у одређеној мери 

измењене у односу на климу поменутих области. Доминантни део подручја је са 

надморским висинама већим од 600 m, а једна четвртина подручја је у зони изнад 1000 m 

н.в.  

3.2.1 Температура ваздуха 

Средње годишње температуре ваздуха за период 1961 - 1985. године износиле су 

Пироту 10,5°C а у Димитровграду 9,7°C. Међутим, виши и отворенији делови долине, а 

поготову теме и североисточно залеђе Влашке планине и Гребена и падине Руја имају 

знатно ниже температуре. Средње јануарске температуре на целом подручју су испод 

нуле. Средња фебруарска температура је испод нуле. Највише средње месечне 

температуре ваздуха јављају се у јулу и августу, и сасвим сигурно да оне у нижим 

деловима слива достижу па и премашују 20°C (Пирот 21,8°C, Димитровград 20,7°C). Јесен 

је топлија од пролећа.  

Табела бр. 1 - Средње месечне и годишње температуре ваздуха (°C) за 

Димитровград и Власину14 

Станица I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Димитровград -1,02 0,88 4,98 9,85 14,5 17,5 19,28 18,91 15,32 10,35 4,75 0.74 9,67 

Власина -4,01 -3,04 0,49 5,02 9,75 12,59 14,21 14,09 10,8 6,79 1,83 -1,86 5,56 

 

Средња годишња температура у нижим деловима слива креће се око 10°C, а у 

вишим, сразмерно висини 5 до 7°C. Апсолутне максималне температуре достижу 35 до 

40°C, а апсолутне минималне, у вишим деловима -20 до -30°C. Апсолутна амплитуда 

варира између 60 и 70°C, што је за овај део Србије сасвим реална вредност и уобичајена 

 
14 Ђокић М., (2010) : Хидрогеографска студија реке Јерме – магистарски рад, Природно – математички 

факултет, Универзитет у Нишу, Ниш 
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појава. Овакав термички режим одлика је континенталне и субпланинске климе, каква у 

сливу Јерме и влада. 

3.2.3 Инсолација 

С обзиром да се на претходно поменутим станицама не врши мерење дужине 

трајања сијања сунца, а на основу података са станице Димитровград, на којој је 

забележена дужина трајања сијања сунца 2104,1 часова, може се закључити да подручје 

реке Јерме има велики број ведрих дана са интензивним сијањем сунца. 

3.2.2 Падавине 

Што се тиче падавина, средња годишња висина падавина различита је у појединим 

деловима слива. Најнижи делови слива добијају испод 600 mm падавина у току године, а 

на планинама се излучи 800 до 1000 mm. Већа количина падавина излучује се у виду 

кише, а мање у виду снега. Снег се различито задржава у појединим деловима слива и 

знатно утиче на режим Јерме и њених притока.  

Средња годишња сума падавина, за период 1961 - 1985. године, на станици Пирот 

износи 624 mm, а на станици Димитровград 651 mm. У зимским месецима падавине се 

излучују у виду снега. Дебљина снежног покривача у нижим деловима је 20 до 30 mm, а у 

вишим преко 50 mm. Број дана са снегом најмањи је у Сукову (80 до 100 у току године), 

нешто већи у Борову и Звонцу (100 до 120), а највећи на високим планинама. 

3.2.4 Ветрови и испарења  

На подручју реке Јерме највећу честину имају источни ветрови. Ови ветрови долазе 

из изворишног дела слива Нишаве и делом захватају слив Јерме. У слив Јерме продиру и 

западни ветрови како преко простране висоравни на Власини, тако и из долине Нишаве. 

Западни ветрови су главни извор влаге. Високе летње температуре ваздуха и ветрови 

условљавају знатно испаравање. Испаравање повећава и вегетацију која је у извесним 

деловима слива веома бујна. Супротно томе, кречњачки састав знатних делова слива 

смањује испаравање, јер је отицање воде подземно.15 

 
15  ПЛАН УПРАВЉАЊА Специјални резерват природе ,,Јерма“ за период 2015. - 2024. године 
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 3.3 Хидролошке карактеристике СРП Јерма 

 

 Главна хидролошка појава подручја је водоток Јерме. Од укупне дужине тока реке 

Јерме 72,1 km, нашој земљи припада 45,1 km, и то у горњем току, од извора до улаза у 

Бугарску 17,1 km, и од поновног улаза у нашу земљу (код села Петачинци) до ушћа у 

Нишаву 28 km.16 

Густина речне мреже у сливу Јерме је релативно велика. На сваки квадратни 

километар слива јавља се просечно 907 m водених токова. На свом току Јерма прима већи 

број притока. Бројније и дуже су десне притоке, те је слив приближно асиметричан. 

Значајније притоке у нашем делу слива са леве стране су Звоначка и Кусовранска река, 

Вучја река, Зелениградска река и Погановска река са десне стране.17 

Звоначка река настаје од Нашушовске и Ракитске реке које се састају код села 

Звонци, на 641 m надморске висине. У Јерму се улива недалеко од манастира св. Јован, у 

селу Трнски Одоровци, на 549 m надморске висине. Ерозије у сливу Звоначке реке и њене 

притоке граде на ушћима простране плавине од крупног камена и шљунка. По овоме је 

нарочито карактеристична Ракитска река. 

Кусовранска река је дугачка 11 km. Постаје од вода више потока који се састају у 

подножју врха Тумба (1173 m н.в.) и воде јаког извора Брба, који се јавља под врхом 

Рњош (1274 m н.в.). Укупна дужина водених токова у сливу Кусовранске реке је 30,5 km. 

Притоке су кратке и великог пада. Воде има током целе године. После киша и топљења 

снега Кусовранска река брзо надође и тада има велику транспортну снагу.  

 
Погановска река постаје од више потока који се састају код села Поганова. То је 

највећа десна притока Јерме на нашој територији, дугачка је 10 km, а дужина свих токова 

у њеном сливу је 39 km. Воде има током целе године, мада за време лета веома мало. 

Изворишна челенка Погановске реке има изглед широке лепезе, долина јој је уска, а 

укупан пад корита износи 415 m.  

 
16 Ђокић М., (2010) : Хидрогеографска студија реке Јерме – магистарски рад, Природно – математички 

факултет, Универзитет у Нишу, Ниш. 
17 Гавриловић Љ., Дукић Д. (2004): Реке Србије. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
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 Вучја река извире на 1418 m надморске висине. Дужина реке је 9,05 km, а 

површина слива 22,53 km². Горњи део слива, у коме се налази изворишна челенка, 

испресецан је јаругама. Ова река отиче ка северу. Најважнија притока Вучје реке је 

Стрежина река, која се улива са леве стране. Слив Вучје реке највећим делом је покривен 

шумском вегетацијом.  

 Зелениградска река улива се у Јерму на 47 – мом километру. Дужина реке је 7,92 

km и површина слива износи 12,55 km². Зелениградска река извире у подножју Војнове 

главе и одводњава југозападне падине планине Руј. Готово цео слив је покривен шумском 

вегетацијом.18 

 У живописној клисури реке Јерме надомак Пирота, Бабушнице, Димитровграда 

(источна Србија – до Београда око 400 km), смештена је Звоначка бања, балнеолошко и 

климатско лечилиште. Име је добило по оближњем селу – Звонце. Ова бања једно је од 

највиших природних лечилишта у Србији – налази се на шумовитим обронцима Влашке 

планине (1443 m), на 660 m надморске висине. Развила се на наслагама бигра који је 

исталожен из бањске термоминералне воде богате калцијум - карбонатом. Изнад бање, 

која је на стрмој долинској страни потока Блаташнице, притоке Јерме, диже се 1071 m 

висок кречњачки врх Стажа, а наспрам ње 1032 m високо Асеново кале, изграђено од 

масивних титонских кречњака. 

Археолошки налази и стари записи сведоче о коришћењу лековитих вода Звоначке 

бање још у доба старих Римљана и у доба средњовековне Србије. Иако је бањи претеча 

римска терма, као лечилиште обновљено је тек 1912. године, а од 1996. сврстана је и у ред 

специјализованих завода за превенцију инвалидности и рехабилитацију Републике Србије. 

 Лековита вода (28°С) радиоактивна је (6,55 МЈ), бистра, без мириса и боје. Припада 

групи олигоминералних, слабо сулфидних хипотерми. Вода се у терапијске сврхе користи 

купањем и пијењем. Лечење се обавља купањем под различитим врстама тушева, у кадама 

 
18 Петровић Ј., Станковић Стеван М., Поповић М (2000): Извори, врела и површинске воде горњег 

Понишавља. Јавно предузеће „Водовод и канализација - Пирот“ , Пирот 
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и базенима, подводном масажом, испирањем очију водом, пијењем воде и свим облицима 

физикалне терапије.19 

У близини бање се налазе два манастира. Први је Свети Јован Богослов (Поганово), 

подигнут 1395. године, а други Света Богородица (Суково), подигнут 1859. године.  

Пре Другог светског рата током година Звоначку бању је посећивало 500 – 1000 

болесника. Године 1950. било их је 720, а 1962. тачно 2892. После изградње хотела „Мир” 

и увођења сталне медицинске службе, појединих година овде је било до 5000 посетилаца и 

20 000 ноћења. Значајан је био велики број излетника из околних места, који су за време 

лета долазили ради купања у базену на отвореном простору, који је пуњен топлом 

лековитом водом. Туристички привлачна котлина посебно клисураста долина реке Јерме, 

као и познати манастири могу се користити за обогаћивање садржаја туристичког боравка 

у Звоначкој бањи.20,21,22 

Слика 3 : Звоначка бања 

 

Извор : https://sr.wikipedia.org/wiki/Звоначка_бања 

 
19 Марковић Ј. (1980): Бање Југославије, Туристичка штампа, Београд 
20 Петковић К., Милојевић Н., (1956) : Геолошки састав и тектонски склоп околине Звоначке бање са 

нарочитим обзиром на појаву термалних извора, Геолошки институт „Јован Жујовић“, Београд. 
21 Станковић Стеван С., (1994) : Звоначка бања, Зборник радова Географског факултета, Београд 
22 https://sr.wikipedia.org/wiki/Звоначка_бања 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Звоначка_бања
https://sr.wikipedia.org/wiki/Звоначка_бања
https://sr.wikipedia.org/wiki/Звоначка_бања
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3.4 Педолошке карактеристике СРП Јерма 

 

Дубина земљишта варира од плитког до дубоког, и веома често матични супстрат 

избија на површину. Влажност земљишта зависи од склопа, експозиције и инклинације, и 

у већини случајева се ради о земљишту ниске влажности. На бази опште класификације 

земљишта у Србији (Ћирић, 1989) на подручју клисуре реке Јерме су заступљени следећи 

типови земљишта: 

• кречњачко-доломитна црница (Гребен и Влашка планина), 

• смеђе земљиште на кречњаку (Гребен и Влашка планина), 

• дистрично смеђе земљиште (Гребен), 

• еутрично смеђе земљиште (Гребен и Влашка планина), 

• смеђе подзоласто земљиште на силикатним стенама (Гребен), 

• илимеризовано смеђе земљиште (Влашка планина), 

• хидроморфна земљишта (замочварене површине око Јерме и  

изворишта).23,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 ПЛАН УПРАВЉАЊА Специјални резерват природе ,,Јерма“ за период 2015. - 2024. године 
24 Љешевић М., (2002) : Рурална екологија, Географски факултет, Универзитет у Београду, Београд. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Гороцвет
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Слика 2 : Карта врсте земљишта25 

Извор : https://sr.wikipedia.org/wiki/Специјални_резерват_природе_Јерма 

 
25 https://sr.wikipedia.org/wiki/Специјални_резерват_природе_Јерма 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Специјални_резерват_природе_Јерма
https://sr.wikipedia.org/wiki/Специјални_резерват_природе_Јерма
https://sr.wikipedia.org/wiki/Специјални_резерват_природе_Јерма
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3.5 Флора и фауна СРП Јерма 

 

Постоји изузетна разноврсност дивљег биљног и животињског света, коју чини велики 

број ендемичних, ендемо – реликтних, ретких и угрожених биљних и животињских врста, 

887 биљних таксона са најзначајнијим ендемо – реликтним врстама (Панчићев маклен, 

јоргован и српски звончић), реликтних, климазоналних и зоналних заједница шума, 

разноврсних животињских врста – 25 врста сисара (слепи мишеви, рис, видра), 110 врста 

птица од којих су 98 гнездарице (сури орао, риђи мишар, јаребица, буљина), 11 врста 

гмизаваца и водоземаца (поскок, ескулапов смук, шарени даждевњак), девет врста риба 

(поточна мрена, двопругаста уклија), 181 врста лептира (ластин репак, краљевски плашт, 

мали пегавац), 27 врста пипа, 2 врсте псеудоскорпија и други бескичмењаци од 

националног и међународног значаја.  

На заштићеном подручју је евидентирано 887 биљних таксона, што чини 24,2 % флоре 

Србије или 13,1 % флоре Балканског полуострва. Подручје има и рефугијални карактер 

што потврђује присуство великог броја реликтних и ендемичних биљних врста. 

Најзначајније ендемо-реликтне врсте су Панчићев маклен Acer intermedium, јоргован  

Syringa vulgaris, српски звончић Edraianthus serbicus и др. На заштићеном подручју је 

укупно евидентирано 115 (13%) таксона који се налазе под неком врстом законске 

заштите на територији Републике Србије. Најугроженији таксон је Astragalus 

monspessulanus ssp. illyricus. 

Посебно је значајно присуство већег броја ретких или угрожених заштићених врста 

птица и сисара. У природном добру живи или се повремено среће 44 врсте птица од 

међународног и 52 врсте од националног значаја заштите. 

Најзначајније птице гнездарице с аспекта заштите су сури орао Aquila chrysaetos, риђи 

мишар Buteo rufinus, јаребица камењарка Alectoris graeca, прдавац Crex Crex, буљина Bubo 

bubo и др. У току досадашњих истраживања на подручју Специјалног резервата природе 

Јерме евидентирано је 110 врста птица или 30% од укупног броја врста птица Србије.  
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Имајући у виду чињеницу да комплетна истраживања нису досада завршена, укупан 

диверзитет врста је вероватно знатно већи. Процењује се да он достиже цифру од преко 

150 врста или преко 40% од укупног броја 360 регистрованих врста птица у Србији 

(Симић & Пузовић 2009).  

   Међу заштићеним сисарима, најзначајније је присуство угрожених врста слепих 

мишева (Rhinolophus ferrumequinum. R. hipoposideros, Myotis myotis), видре Lutra lutra и 

риса Lynx lynx. На заштићеном подручју срећу се и две ендемичне псеудоскорпије 

(Roncus sotirovi и Roncus strachor) и два ендемична пећинска бескичмењака (Serboilus 

lucifugus и Hiloniscus sp.) чија је заштита је од посебног националног значаја. 

 Од гмизаваца значајне су врсте шумски смук Zamenis longissimus, строго 

заштићена врста.Међу заштићеним врстама се налази и поскок, које се налазе на 

прелиминарном списку врста за Црвену листу кичмењака Србије.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
26 ПЛАН УПРАВЉАЊА Специјални резерват природе ,,Јерма“ за период 2015. - 2024. године 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Гороцвет
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Након теренских истраживања и прегледа литературних података о флори клисуре 

реке Јерме, утврђено је укупно 887 биљних таксона из 102 фамилије и 422 рода. Од тога, 

15 таксона припада разделу папратница (Pterydophyta) (10 родова), а 4 голосеменицама 

(Gymnospermae). На основу досадашњих истраживања, утврђено је да највећи број врста 

припада следећим фамилијама: Asteraceae (96), Fabaceae (69), Lamiaceae (61) и Poaceae 

(61), Caryophyllaceae (46) и Brassicaceae (45). Родови са највећим бројем врста су: Trifolium 

(17), Ranunculus (15), Centaurea (13), Campanula (12), Euphorbia (11), Silene (10), Lathyrus 

(10), Veronica (10) и Carex (10). Овде би требало напоменути да се у оквиру родова 

Hieracium (5 врста) и Festuca (6 врста) очекује већи број врста, јер ови родови нису 

детаљније истраживани на овом подручју. У циљу утврђивања степена ендемизма флоре 

клисуре реке Јерме, у обзир су узети балкански ендемити заступљени на територији 

Србије, а на основу последњих података (Томовић, 2007). Балканским ендемитима се 

сматрају врсте које су својим распрострањењем везане само за границе Балкана и таквих 

врста има укупно 1754, односно 26,8% балканске васкуларне флоре (Turril, 1929). Овим 

истраживањима је утврђено да, од укупно 547 балканских ендемита, колико их према 

последњим подацима има у Србији (Томовић, 2007), у флори клисуре реке Јерме расту 24 

таксона. 

Посебну вредност овог подручја чини присуство реликтних врста, односно врста 

велике старости. Од терцијарних реликата забележени су мечја леска (Corylus colurna), 

ловоролисни јеремичак (Daphne laureola), орах (Juglans regia), клокочика (Staphyllea 

pinnata), јоргован (Syringa vulgaris), тиса (Taxus baccata), док су од степских присутни 

гороцвет (Adonis vernalis), вилина метла (Asparagus tenuifolius), јасенак (Dictamnus albus), 

Hyascinthella leucophaea, илирски љутић (Ranunculus illyricus), бабалушка (Sternbergia 

colchiciflora). 

Због целокупног богатства врста, као и присуства угрожених врста и типова 

станишта који задовољавају међународне критеријуме, подручје клисуре реке Јерме је у 

Србији препознато као међународно значајно подручје за биљке (IPA – Important Plant 

Areas) (Стевановић, Шинжар-Секулић, 2009). 27 

  

 
27 ПЛАН УПРАВЉАЊА Специјални резерват природе ,,Јерма“ за период 2015. - 2024. године 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Гороцвет
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 Шуме се простиру у ширем подручју Јерме, које обухвата склопљени и отворени део 

клисуре и ниже и више делове изнад клисуре, захваљујући пре свега висинском 

дијапазону подручја, разноврсном, сложеном рељефу и разликама између склопљених и 

отворених делова клисуре. Поред већег броја полидоминантних реликтних шумских 

заједница, од термофилних до мезофилних у нижој и вишој зони клисуре, простиру се  

осиромашене реликтне заједнице и заједнице савременог типа, тако да клисура 

представља добар пример који показује не само садашњу разноврсност заједница, већ и 

њихово порекло, као и историјски развој вегетације и њено осиромашење и деградацију. 

Полазећи од исходних заједница полидоминантног типа и еколошко – ценолошких 

разлика међу њима, издвојене су две основне развојне серије заједница: 

-  прва је на нижим, топлијим теренима до 700 (800 m н.в.), и  

- друга је на хладнијим, вишим теренима, изнад 800 m н.в., у контактној зони 

између храстовог и буковог појаса.  

Укупна површина под државном шумом према шумарским основама износи 

2027,2559 ha или 28,63 % укупне површине Специјалног резервата природе. 
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Слика 4 : Карта састојинских целина28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор : https://sr.wikipedia.org/wiki/Специјални_резерват_природе_Јерма 

  

 

 
28 https://sr.wikipedia.org/wiki/Специјални_резерват_природе_Јерма 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Специјални_резерват_природе_Јерма
https://sr.wikipedia.org/wiki/Специјални_резерват_природе_Јерма
https://sr.wikipedia.org/wiki/Специјални_резерват_природе_Јерма
https://sr.wikipedia.org/wiki/Специјални_резерват_природе_Јерма
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4. ДРУШТВЕНО – ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СРП ЈЕРМА 

 

 Поред природних вредности СРП Јерма које су од изузетног значаја и представљају 

прави драгуљ природе и јако је битно очувати их, треба представити и друштвено - 

географске карактеристике које ће остати новим генерацијама. 

Културне и историјске вредности које су представљене средњовековним 

манастирима и другим непокретним културним добрима, објектима народног 

градитељства, традиционалним алатима, предметима, занимањима и обичајима локалног 

становништва. 

Највреднији споменик културе, коме је до сада посвећена и највећа пажња, јесте 

манастир „Свети Јован Богослов“, познатији као манастир Поганово, саграђен у времену 

политичке и економске несигурности последње деценије XIV века. Изграђени су и 

манастир св. Богородице у Сукову, манастир св. Николе у селу Планиници и Одоровачки  

манастир св. Јована Крститеља.29 

Слика 5 : Манастир св. Јована Богослова у Поганову 

 

 

Извор : manastirsvetijovanbogoslov.co.rs/istorija-manastira-poganovo.html 

 
29 manastirsvetijovanbogoslov.co.rs/istorija-manastira-poganovo.html 

http://manastirsvetijovanbogoslov.co.rs/istorija-manastira-poganovo.html
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 Манастир св. Јована Богослова у Поганову лежи на левој обали реке Јерме, 4 km 

низводно од Трнских Одороваца. Како је пут на десној страни реке, до манастира се може 

доћи атрактивним висећим мостом. Манастир се зове и Доброшевски јер се и село 

Поганово звало Доброшево. По предању, Погановски манастир је подигао цар Константин 

Велики и његова мајка Јелена. Ово предање представља легенду која би се пре могла 

везати за цркву или богомољу на чијим темељима је касније подигнут данашњи манастир. 

У њему је пронађен пергамент са записом из 1130. године на коме стоји да „су Срби 

подигли овај манастир“. Црква је „подигнута 1395. године“, а према натпису изнад 

улазних врата, живописана 1499. године. Живопис је врло интересантан. У доњој зони су 

слике светитеља у природној величини, између осталог, низ светих пустињака, светих 

ратника и монаха, међу којима и слике св. Саве и св. Симеона Немање. Припада моравској 

школи сакралне црквене архитектуре попут Лазарице, Каленића, Љубостиње. Црква има 

чисту једнокуполну форму. Имала је богату културно – историјску ризницу. Најпознатије 

је било „Јеванђеље“ писано на пергаменту, по свему судећи из XIV века. За време рата 

Бугари су из манастира однели сав иконостас и одежде. Поганово данас представља 

женски манастир чије су фреске под заштитом UNESKO - а. 

  

 Манастир св. Богородице у Сукову се налази на десној обали реке Јерме 17 km 

југоисточно од Пирота. Претпоставља се да је почетком XI века био црквено средиште за 

овај крај, јер се сматра да је Суково које се помиње у хрисовуљама цара Василија II од 

1019. и 1020. године највероватније данашњи Суковски манастир. „Потиче из 1859. 

године а његов живопис из 1871. године“. Има богат живопис међу којима се „Откровење 

Јованово“ одликује посебном лепотом. Манастир је некада имао богату ризницу коју су 

уништили и покрали Бугари за време рата. 
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 Манастир св. Николе у селу Планиници звани „Никола Планинички“ се налази на 

једној вишој заравни, на пола пута између Сукова и Поганова. То је мала црква без кубета. 

Засведена је полуобличастим сводом који се у виду лука јавља и на фасади. Живопис је 

рађен 1606. године. По предању, манастир је подигао краљ Милутин. Богате црквене 

ствари које су Бугари однели, налазе се у Софијском музеју. У поседу манастира било је 

око 80 ha шуме и 30 ha земљишта, воћњаци, ливаде, пашњаци. 

  

 Одоровачки манастир св. Јована Крститеља, тј. његови остаци на којима је 

саграђена црква, налази се према селу Одоровци, на десној обали Јерме под Гребен 

планином. По предању ктитор овог манастира био је велики српски деспот Јован Драгаш, 

који се 1378. године замонашио. Приликом откопавања темеља цркве и манастирских 

ћелија наилазило се на трагове који донекле потврђују народно предање.  
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5. Структура површина СРП ,,Јерма“ и дужина спољне границе и 

границе режима заштите 

 

Специјални резерват природе ,,Јерма“ налази се на територији општина  Пирот, 

Димитровград и Бабушница укупне површине 6.994, 4077 хектара, односно према Уредби 

о проглашењу Специјалног резервата природе ,,Јерма“ („Сл.гл.РС“, број 

101/19.09.2014.године)30 структура површина је:31 

Табела бр. 2 - Површина СРП Јерма по власништву :  

Редни 

број 

Власништво  Површина  

 Ha % 

1. државно 3.011, 3301 43,05 

2. приватно и др. 3.983, 0776 59,95 

             Свега СРП ,,Јерма“ 6.994, 4077 100,00 

Извор : ПЛАН УПРАВЉАЊА Специјални резерват природе ,,Јерма“ за период 2015. - 2024. године 

Табела бр. 3 - Површина СРП ,,Јерма“  по режимима заштите, који представљају скуп 

мера и услова којима се одређује начин и степен заштите, коришћења, уређења и 

унапређења заштићеног природног добра: 32 

 

Редни 

број 

Режим заштите Површина  

 Ha % 

1. I  степена 943,1763 13,49 

2. II степена 392,1093 5,60 

3. III степена 5.659,1221 80,91 

            Свега СРП „Јерма“ 6.994,4077 100 

Извор : ПЛАН УПРАВЉАЊА Специјални резерват природе ,,Јерма“ за период 2015. - 2024. године 

 

 
30 („Сл.гл.РС“, број 101/19.09.2014.године) 
31 ПЛАН УПРАВЉАЊА Специјални резерват природе ,,Јерма“ за период 2015. - 2024. године 
32 ПЛАН УПРАВЉАЊА Специјални резерват природе ,,Јерма“ за период 2015. - 2024. године 
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Табела бр. 4:Површина државних шума  по режимима заштите у СРП „Јерма“ :33 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела бр. 5 : Дужина граница по режимима заштите у СРП  „Јерма“34 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 : ПЛАН УПРАВЉАЊА Специјални резерват природе ,,Јерма“ за период 2015. - 2024. године 
34 : ПЛАН УПРАВЉАЊА Специјални резерват природе ,,Јерма“ за период 2015. - 2024. године 

Редни 

број 
Режим заштите Површина  

 Ha % 

1. I  степена 896,5775 44,22 

2. II степена 357,0884 17,61 

3. III степена 773,5900 38,15 

                  Свега СРП „Јерма“ 2027,2559 99,98 

Извор : ПЛАН УПРАВЉАЊА Специјални резерват природе ,,Јерма“ за период 2015. - 

2024. године 

Редни 

број 
Режим заштите Површина 

 Ha 

Дужина границе 

Km 

1. I  степена 943,1763 54,74 

2. II степена 392,1093 30,37 

3. III степена 5.659,1221 142,11 

Свега ПП „Јерма“ 6.994,4077 227,77 

Извор : ПЛАН УПРАВЉАЊА Специјални резерват природе ,,Јерма“ за период 2015. - 

2024. године 
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Слика 6 : Карта са режимима заштите СРП „Јерма“35 

Извор : ПЛАН УПРАВЉАЊА Специјални резерват природе ,,Јерма“ за период 2015. - 2024. године 

 

 
35 : ПЛАН УПРАВЉАЊА Специјални резерват природе ,,Јерма“ за период 2015. - 2024. године 
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5.1 Оцена стања животне средине СРП „Јерма“ 
Животна средина на подручју СРП „Јерма“ представљена је условима, ресурсима и 

природним вредностима, тако да је очување и унапређење квалитета одређено односом 

природних и антропогених фактора. Квалитет животне средине на простору заштићеног 

подручја зависиће од поштовања прописаних режима заштите, коришћења и одрживог 

развоја природних и створених вредности и природних ресурса. 36 

Циљеви заштите животне средине и природе на подручју СРП „Јерма“ су: 

• заштита највреднијих природних добара,  

• заштита амбијенталне целине, 

• заустављање ерозије у најугроженијим подручјима, 

• очување природних предела посебних вредности и значаја, угрожених и 

ретких биљних и животињских врста и њихових заједница, 

• очување биодиверзитета, 

• заштита природних предела око културно - историјских споменика и др. 

 

Полазећи од постојећих природних и познатих квалитативних одлика сматра се да 

предео  СРП ,,Јерма“  припада мало антропогено измењеној средини. Малобројно локално 

становништво углавном се бавило и бави се екстензивном пољопривредом и веома мало 

сточарством. Недостатак индустријских постројења и већих загађивача, условило је да је 

подручје СРП ,,Јерма“ и његова околина остала са очуваном и здравом животном 

средином. Употреба пестицида, вештачких ђубрива и других хемијских средстава је 

релативно мала и скоро безначајна. Повременим мерењима квалитета воде, ваздуха и буке 

добијени су резултати који указују да за сада не постоји опасност од загађења.  

Задњих година напуштана су сеоска насеља, присутан је и тренд старења 

становништва односно једном речју подручје Јерме је демографски угрожено. Подручје 

без житеља нема ни активности које могу негативно утицати на животну средину. 

Недовољна инфраструктурна опремљеност насеља има негативан утицај на квалитет 

животне средине у делу који се односи  на управљање отпадом. 

 
36 ПЛАН УПРАВЉАЊА Специјални резерват природе ,,Јерма“ за период 2015. - 2024. године 
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 Експлоатација шуме на подручју Јерме је интензивна, тако да постоји деградација 

разних станишта у мањем обиму, а лов, риболов, брање и сакупљање разних врста постоји 

у извесном обиму.37 

Слика 7 : Карта основне намене шума у СРП „Јерма“ 

Извор : ПЛАН УПРАВЉАЊА Специјални резерват природе ,,Јерма“ за период 2015. - 2024. године 

 
37 : ПЛАН УПРАВЉАЊА Специјални резерват природе ,,Јерма“ за период 2015. - 2024. године 
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6. Преглед активности, делатности и процеса који представљају факторе 

угрожавања СРП Јерма 

 

Активности, делатности и процеси који могу представљати потенцијалне факторе 

угрожавања СРП „Јерма“ : 

• не поступање у складу (или не доношење) са урбанистичким плановима, 

шумским, ловним, риболовним, водним основама и другим пројектима, 

• не поступање у складу са одредбама Закона о заштити природе које се  односе 

на обавезу : прибављања Услова заштите природе и животне средине, 

обезбеђења одговарајућих сагласности за извођење разних активности и 

делатности на подручју СРП „Јерма“ и поступања у складу са донетим 

урбанистичким плановима, пројектима и разним другим основама, 

• не поступање у складу са одредбама Уредбе о проглашењу СРП ,,Јерма“, 

• не поступање у складу са одредбама Правилника о унутрашњем реду и 

чуварској служби СРП „Јерма“, 

• не увођење јединственог система управљања отпадом на подручју СРП 

„Јерма“, 

• не спровођење јединственог система управљања водним ресурсима на 

подручју СРП „Јерма“, 

• немогућност реализације изградње планиране инфраструктуре (саобраћајне, 

телекомуникационе, туристичке и др.), 

• неадекватно решавање изградње канализационог система у насељима и 

будућим туристичким центрима на подручју СРП „Јерма“, 

• не успостављање адекватног система коришћења енергије на подручју СРП 

„Јерма“, 

• не успостављање система сталног мониторинга свих параметара квалитета 

животне средине на простору СРП „Јерма“ и 

• друге активности и процеси које се спроводе супротно принципима заштите и 

одрживог развоја природних ресурса и добара СРП „Јерма“.  
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7. Дугорочни циљеви заштите, очувања и унапређења и одрживог 

развоја СРП „Јерма 

 

        Концепт заштите СРП „Јерма“ заснива се на: 

• очувању и унапређивању  укупних природних  вредности и ресурса; 

• очувању предеоних одлика; 

• очувању културно - историјског наслеђа; 

• одрживом коришћењу природних ресурса (пољопривредног земљишта, шума, вода, 

минералних сировина); 

• обезбеђењу услова за органску пољопривреду и унапређење стања; 

• планском уређењу и изградњи; 

• развоју рекреације и туризма, укључивању заштићеног подручја у функцији 

рекреације, туризма и образовања и уређењу простора ради обезбеђења наведених 

активности; 

• развоју  научно – истраживачког рада; 

• промоцији и пропаганди природних вредности и особености подручја; 

• стварање услова за бољи живот локалног становништва на територији СРП ,,Јерма“ 

и околине; 

• усклађеном развоју привредних активности са заштитом природе и потребама које 

се намећу након детаљног вредновања природних и људским радом створених 

вредности.38 

 

 

 

 

 

 

 

 
38 ПЛАН УПРАВЉАЊА Специјални резерват природе ,,Јерма“ за период 2015. - 2024. године 
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Дугорочни циљеви заштите, очувања и унапређења и одрживог развоја СРП 

„Јерма“ су : 

1) Просторно дефинисање посебних природних и других вредности  

Завод за заштиту природе Србије у Студији заштите Специјалног резервата природе 

,,Јерма“ (2013. година) обрадио је темељне вредности заштићеног подручја.  

Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“, као управљач заштићеног 

подручја има обавезу да : 

• чува заштићено природно добро и спроводи утврђене режиме заштите, односно 

прописане забране и правила унутрашњег реда;  

• обележи заштићено природно добро, његову спољну границу и границе површина 

на којима су утврђени режими заштите I и II степена;   

• доносе програм управљања, акт о унутрашњем реду и чуварској служби, годишњи 

програм управљања и извештај о његовом извршавању;  

• издаје одобрења и друге акте утврђене Уредбом  о проглашењу СРП ,,Јерма“;  

• организује спровођење плана и програма управљања;  

• израђује и примењује програме и пројекте заштите и унапређења стања дивљих 

врста биљака и животиња, њихових заједница и станишта, одрживог коришћења 

природних ресурса, научних истраживања и образовања, развоја туризма, уређења, 

санације и рекултивације предела, очувања и приказивања културних вредности;  

• евидентира и организује надгледање природних вредности и њихових промена;  

• покреће израду и доноси програме унапређења рибарства, у складу са законом РП 

,, Србија исток“; 

• успоставља и развија сарадњу са власницима и корисницима земљишта и других 

непокретности, посебно са локалним становништвом, јавним предузећима и 

другим привредним субјектима на чувању, одржавању, уређењу и коришћењу 

заштићеног подручја.  
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Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ као управљач СРП „Јерма“ 

Планом управљања дефинисаће израду Програма заштите и унапређења посебних 

природних вредности СРП „Јерма“.  

Поред природних вредности подручје Јерме одликује се значајним културно -

историјским вредностима за које ће Управљач у наредном средњорочном периоду урадити 

Програм очувања и унапређења. 

Треба напоменути да се споменичко наслеђе, као одраз духовности и трагова живљења 

становништва, огледа у:  

• присуству трагова праисторијских, античких и римских остатака, фрагментарно 

сачуваних;  

• касносредњовековним манастирским целинама, чије су архитектура, сликарство и 

непосредно окружење јединствене за шире подручје;  

• многобројности појединачних сакралних објеката, подигнутих већином крајем 

XIX и почетком XX века, на темељима старијих светилишта;  

• многобројним етно - објектима: куће, плевње, амбари и др. са карактеристичним 

архитектонским склопом за ово подручје, који датирају с краја XIX и почетка XX 

века, међу којима су привредни објекти сада већином ван функције. 
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2) Успостављање еколошке мреже и утврђивање начина управљања 

 

Законом о заштити природе дефинисана је обавеза успостављања еколошке мреже 

у Србији и утврђивање начина управљања, у складу са међународним уговорима, чиме се 

наша земља приближава испуњавању захтева Европске уније и програму Натура 2000. У 

циљу остваривања постављеног задатка управљач ће интензивно сарађивати са Заводом за 

заштиту природе, Министарством за заштиту животне средине и другим институцијама и 

субјектима који ће бити задужени за успостављање Еколошке мреже у Србији.  

 

Циљ успостављања еколошке мреже је обезбеђивање и достизање повољних услова 

за живот угрожених биљних и животињских врста, као и њихових станишта спровођењем 

мера заштите, очувања и одрживог коришћења  који се дефинишу посебним плановима 

управљања. Еколошке мреже су значајне и за развој локалних заједница, с обзиром да 

подразумевају присутност и делатност човека у складу са заштитом природе, односно 

одрживог развоја локалних заједница. 
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3) Посебне активности у циљу унапређења утврђених посебно вредних 

геоморфолошких локалитета, издвојених заједница реликтних полидоминантних 

типова шума, као и простора предвиђених за режим заштите првог степена :   

 

• Ветрена дупка код села Власи, једна од најдужих пећина у кршу Србије са 

дужином испитаних канала око 4000 m, повезана генетски и хидролошки са увалом 

Беровичког поља у коме се налази једна од најдубљих јама у красу Србије – 

Пештерица, дубока око 160 m, Марково колено изнад Одороваца (у чијој стени је 

исклесано 6 кревета за хајдуке), Орлова дупка – поткапина дубине око 30 m и 

Ђеверица – каптиран извор и Костина дупка (пећина у Звоначкој бањи која се 

налази у околини заштићеног добра) – извор бањске воде.39 

 

Слика 8 : Пећина Ветрена дупка40 

 

  

Извор : https://sr.wikipedia.org/wiki/Ветрена_Дупка_(пећина) 

 
39 Петровић Ј., (1972) : Пећина Ветрена дупка у селу Власи, НИВ „Слобода“, Пирот 
40 https://sr.wikipedia.org/wiki/Ветрена_Дупка_(пећина) 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Ветрена_Дупка_(пећина)
https://sr.wikipedia.org/wiki/Ветрена_Дупка_(пећина)
https://sr.wikipedia.org/wiki/Ветрена_Дупка_(пећина)
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• Асеново кале – импозантни крачњачки масив (1032 m) који доминира тереном и 

веома важно станиште значајних биљних и животињских врста и изванредан 

видиковац.  

 

• ,,Кањон Јерме са деловима Гребена и Влашке планине“ и ,,Турка“, подручја на 

којима се истиче комплекс кречњачких литица, стења и камењара са ендемо – 

реликтном флором, најзначајнијим птицама гнездарицама и сисарима од 

међународног и националног значаја заштите. 

 

• ,,Плато Влашке планине“, ,,Влашко ждрело“ и ,,Долина Јерме код села 

Петачинци“ представљају посебне геоморфолошке вредности са комплексима 

пашњака ретке, жбунасте вегетације, фауном птица и стрмим, зупчастим 

стеновитим литицама богатим крашким облицима рељефа. 

 

• ,,Полидоминантне шуме Влашке планине“ - које изграђују биљне врсте 

ендемског и реликтног карактера. 

 

Засебне целине ,,Кањон Јерме са деловима Гребена и Влашке планине“ и ,,Турка“ 

налазе се у оквиру подручја на којима је успостављен режим првог степена заштите који 

подразумева забрану коришћење природних богатстава и простора и свих aктивности 

осим научних истраживања, ограничених и контролисаних посета у образовне и културне 

сврхе, заштите од пожара, заштите од биљних болести и штеточина јачег интензитета и 

наменског коришћења постојећих шумских и других службених путева. 

             Управљач ће, сходно прописаним обавезама : обележити површине под режимом 

првог степена заштите; извршити на адекватан начин обележавање засебних целина и 

геоморфолошке локалитете, тотални премер полидоминантних шума у научне сврхе са 

циљем праћења стања развоја шумских састојина и спроводити мере очувања и заштите 

изузетно вредних делова СРП „Јерма“.41 

 
41 . Петровић Ј., (1999) : Природа Пиротске котлине и горњег Понишавља, Институт за географију, 

Природно – математички факултет у Новом Саду, Нови Сад 
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4) Мониторинг ретких и угрожених биљних и животињских врста: 

 

 Подручје Јерме се истиче великим бројем ендемичних, ендемично – реликтних, 

ретких и угрожених биљних и животињских врста (887 биљних таксона, 25 врста сисара, 

110 врста птица, 11 врста гмизаваца и водоземаца, девет врста риба и 181 врста лептира) 

од националног и међународног значаја. Један од дугорочних циљева у раду Управљача 

биће да биљне и животињске врсте на подручје СРП ,,Јерма“ буду под сталним 

мониторингом. Управљач ће за потребе мониторинга иницирати ангажовање стручњака: 

Биолошког факултета, Фармацеутског факултета, Шумарског факултета, Завода за 

заштиту природе Србије и других научних и стручних институција, као и надлежних 

министарстава. 

5) Очување и заштита фауне риба 

Према досадашњим истраживањима (истраживања су извршена на две локације – 

река Јерма горњи ток (село Звонци) и река Јерма доњи ток (око 500 m од ушћа у Нишаву) 

фауну риба представља 9 врста ихтиофауне при чему је читаво подручје Јерме салмоидни 

регион. Иако на истраживаним локацијама нису нађене строго заштићене врсте треба 

истаћи да су аутохтоне популације фауне риба доста добро очуване и представљају 

репрезентативни пример доброг стања салмонидних вода. Управљач СРП ,,Јерма“ у 

складу са Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл.гл.РС“, број 

128/26.11.2014. године), организоваће Управљање риболовним водама Рибарског подручја 

„Србија исток“. 

Годишњи програм управљања СРП урађен је у складу са актом о заштити тако да 

су дозвољени сви видови спортско - рекреативног риболова у зони режима заштите трећег 

степена. Такође једна од значајнијих мера која се прописује у циљу повећања рибљег 

фонда јесте „забрана лова поточне пастрмке у рекама и потоцима на подручју СРП 

„Јерма“ током 2015. године. Ова мера је предложена пре свега због веома ниске 

продуктивности риба у потоцима и рекама. Једина могућност која се предвиђа као облик 

спортско - рекреативног риболова и то само у III зони заштите током наведеног периода 

јесте принцип „улови па пусти“ и то под строгим надзором рибочувара. 
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6) Заштита свих елемената животне средине по високим или највише могућим 

еколошким стандардима : 

 

Управљач ће у оквиру остварења овог циља имати изузетно одговоран посао да 

обезбеди доследно поштовање свих законских прописа из области заштите животне 

средине, посебно у делу који морају да испуне сви корисници СРП ,,Јерма“ при извођењу 

разних активности и радова. Поштовање Закона о процени утицаја на животну средину 

(„Службени гласник РС“, број 135/2004), Закона о стратешкој процени утицаја на животну 

средину („Службени гласник РС“,број 135/2004), Закона о интегрисаном спречавању и 

контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, број 135/2004) и Закона о 

заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/2004). Остварење 

дефинисаног циља Управљач може остварити само уз претходно спроведену едукацију 

корисника СРП „Јерма“ из области очувања животне средине и подршку републичке 

инспекције за заштиту животне средине, грађевинске инспекције и др. 

 

7) Стимулисање одрживог развоја :  

Управљање заштићеним природним добром СРП ,,Јерма“ сагласно достигнућима у 

заштити природе засновано је на принципима одрживог развоја. Због тога је један од 

главних задатака Управљача, али и осталих локалних органа и институција, усклађивање 

интереса и превазилажење конфликтних ситуација. 

С обзиром да је донета Уредба о проглашењу СРП ,,Јерма“, чиме су одређени 

правци даље заштите, развоја и коришћења подручја Јерме, Управљач  ће, у сарадњи са 

органима локалне самоуправе, надлежним министарствима и институцијaма, бити 

иницијатор израде и реализације разних пројеката у функцији одрживог развоја.  
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8. SWOT анализа СРП Јерма 

SWOT анализу чине снага, слабости, могућности и претње или ризици.42 

СНАГА 

• Очуване природне вредности; 

• Очувана стопа биолошке 

разноврсности; 

• Очувани природни ресурси; 

• Незагађеност воде, ваздуха и 

земљишта; 

• Близина центара са знатним 

туристичким потенцијалом; 

• Повољан географски положај 

(Близина Коридора Е10, близина 

границе Републике Бугарске); 

• Здрава животна средина на 

територији природног добра и 

околине; 

• Развојни планови општина који 

укључују заштиту клисуре Јерме; 

• Културно – историјско наслеђе.  

СЛАБОСТИ 

• Немогућност успостављања 

јединствене концепције 

управљања СРП  „Јерма“ 

• Неразвијеност и сиромаштво;  

• Старење и смањење 

становништва, одумирање 

насеља; 

• Непостојање сигурног извора 

финансирања;  

• Непостојанје нових младих и 

квалификованих кадрова. 

 

МОГУЋНОСТИ - ШАНСЕ 

• СРП  Јерма као значајан фактор 

одрживог развоја подручја; 

• развој одрживог туризма (еко и 

руралног туризма);  

• међународна сарадња и пројекти 

заштите природе;  

• Приступ ИПА фондовима; 

• Промоција СРП Јерма јавности; 

• Едукација становниства о СРП 

Јерма. 

 

 

ПРЕТЊЕ – РИЗИЦИ 

• Недостатак финансијских 

средстава;  

• Недостатак стручних кадрова;  

• Несарадња надлежних 

министарстaва, локалне 

самоуправе и других 

институција. 

 

Извор : https://sr.wikipedia.org/wiki/Специјални_резерват_природе_Јерма
43 
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9. Приоритетне активности и мере на заштити, одржавању, праћењу 

стања и унапређењу створених и природних вредности СРП „Јерма 

 

Приоритетне активности јако су битне због праћења стања и унапређења природних и 

створених вредности СРП Јерма. Неке од њих јесу:  

1) Израда неопходне планске и друге документације: Управљач има обавезу : 

 

• Доношења Плана управљања за период од 10 година, Годишњег програма 

управљања и Извештаја о извршењу годишњег Програма управљања. 

Сагласност на ова акта даје Министарство надлежно за послове заштите 

животне средине и обавеза доношења регулисана је Законом о заштити природе 

и Уредбом о проглашењу Специјалног резервата природе ,,Јерма“. 

• Усаглашавања шумских, ловних, риболовних, водопривредних, 

пољопривредних и других основа и програма који обухватају заштићено 

подручје Јерме са Просторним планом Републике Србије.  

• Подручје СРП „Јерма“ покривају делови три газдинских јединица, за које се у 

складу са Законом о шумама раде основе газдовања шумама, а у оквиру 

усаглашавања са Актом о заштити раде се измене и допуне основа газдовања 

шумама:  

   Табела бр. 6 - Газдинске јединице 

Ред. 

бр. 

Газдинска јединица Површина 

ha 

Период 

важности  

I Шумско газдинство Пирот 

1. ,,Гребен“ 2.863,22 2006. – 2015. 

2. ,,Влашка планина“ 4.336,66 2015. – 2024. 

3. ,,Тумба  - Ракитска гора“ 1.841,07 2008. – 2017. 
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2)   Доношење правних аката о заштити за споменике културе и етно целине : 

 

  Током истраживања на подручју СРП „Јерма“ констатовано је присуство 

споменика културе међу којима посебно треба издвојити : 

• Комплекс манастира ,,Свети Јован Богослов“ који са околином представља 

највреднији споменик културе и категорисан је као културно добро од великог 

значаја у складу са одредбама Закона о културним добрима и једино је 

категорисано културно добро на заштићеном подручју; 

• Манастир ,,Св. Јован Биљобер“, најзначајнији споменик у селу Трнски Одоровци са 

једнобродном црквом из 1933. године а подигнута је вероватно на темељима 

старије цркве;  

• Локалитети Манастириште и Црквиште у атару села Трнски Одоровци где се срећу 

остаци зидова;   

• Куса Врана – на месту званом Врело, око 6 km западно од села, налазе се 

фрагменти од опека и остаци зидова објекта. У самом селу налази се једна стара 

чесма; 

• Етно - комплекс  у селу Врапча – у селу се налазе четири куће ( Цветка Маркова, 

Ранка Маркова, Крума Петрова и Владе Момчилова) које су проглашене за 

споменике културе због својих изразитих етнолошких вредности;  

• Асеново кале на чијем темену се налазе остаци средњовековног утврђења са 

подграђем Тупан и Двор.  

 

Заштита споменика културе и етно целина може се једино реализовати уз помоћ 

надлежних институција из области заштите споменика културе, односно Завода за 

заштиту споменика културе Републике Србије, Министарства културе, локалне 

самоуправе и пре свега локалног становништва које мора препознати значај очувања 

вредних културно - историјских споменика. 
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3) Обележавање природног добра, односно зона режима I и II степена заштите и спољне 

границе СРП „Јерма“ : 

 Јавно предузеће „Србијашуме“ као управљач у обављању активности и задатака 

заштите и развоја Специјалног резервата природе „Јерма“ дужно је, између осталог,  да 

обележи заштићено природно добро, његову спољну границу и границе површина на 

којима су утврђени режими заштите I, II и III степена. 

 Заштићено природно добро обележава се постављањем : ознаке заштићеног 

природног добра, ознака граница и зона режима различитих степена заштите.  

       Обележавање је регулисано Правилником о обележавању заштићених природних 

добара („Службени гласник РС“, број 30/92, 24/94 и 19/96).  

Табела бр. 7 - Површина I зоне заштите по утврђеним целинама : 

Утврђена целина Површина (ha) 

I- Кањон Јерме са 

Гребеном и Влашком 

планином 
657,6461 

I- Турка 
285,5302 

УКУПНО: 943,1763 

 

Табела бр. 8 - Површина II зоне заштите по утврђеним целинама : 

Утврђена целина Површина (ha) 

II – Плато Влашке планине 129,1839 

II – Полидоминантне шуме Влашке планине 203,9984 

II – Влашко ждрело 25,1664 

II – Долина Јерме код села Петачинци 33,7606 

УКУПНО: 392,1093 

 

• Површина III зоне заштите: 5.659,1221 ha. 
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4) Комплетирање неопходне инфраструктуре и санација постојеће: 

 У циљу спровођења свих мера заштите, одрживог коришћења и развоја СРП 

„Јерма“ један од главних приоритета је развој и изградња неопходне инфраструктуре 

(саобраћајне, хидротехничке, електро - енергетске и телекомуникационе), што се може 

реализовати једино уз финансијску помоћ државе. Управљач ће активно учествовати у 

изради разних пројеката везаних за развој, пре свега инфраструктуре у области 

шумарства.  

Просторним планом Републике Србије у одељку V Просторни развој Републике 

Србије 2010 – 2014 – 2020, Заштита и уређење предела, дефинисани су стратешки 

приоритети развоја пограничних области у које спада и Јерма. За оваква, посебно 

приоритетна подручја, планирана је израда пилот пројеката под називом ,,Карактеризације 

предела“. У делу Просторног плана у коме је обрађена водопривредна инфраструктура 

дефинисана је могућност изградње акумулације на реци Јерми, потез Одоровци, чија би се 

вода користила за водоснабдевање насеља, као извор хидроенергије, за оплемењивање 

малих вода, потребе рибарства и одрживог туризма. 

Водопривредном основом Републике Србије уређује се газдовање и јединствено 

управљање водама, заштита од штетног дејства вода, као и заштита вода. На простору 

Јерме планирана је изградња мале хидроелектране ,,Одоровци“, величине 10 - 25 МW. 

Развој телекомуникационе инфраструктуре засниваће се на успостављању 

ефикасног система веза и савременим сервисима за пренос података и пружање 

мултимедијалних услуга. 
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5) Реконструкција и конзервација објеката градитељског наслеђа, пре свега у познатим и 

очуваним етно целинама : 

 

 Подручје Јерме представља подручје где су се задржали како традиционални 

облици производње, тако и подручје са великим бројем објеката градитељског наслеђа 

који се морају пре свега адекватно заштитити и конзервирати, а поједини и 

реконструисати уз помоћ надлежних институција. Управљач ће бити иницијатор, уз помоћ 

надлежних министарстава и локалне самоуправе, израде Програма реконструкције и 

конзервације објеката градитељског наслеђа и налажења начина и извора за њихову 

реализацију.   

 

6) Реинтродукција ишчезлих биљних и животињских врста : 

 

 Полазећи од тога да је подручје Јерме некада насељавао велики број биљних и 

животињских врста као и да су неке врсте ишчезле, циљ Управљача биће њихова 

реинтродукција на подручју СРП „Јерма“.    

 

7) Пошумљавање голети, еродираних површина, санација и обнова деградираних 

површина и сличних простора : 

 

 Реализоваће се уз строго поштовање прописаних мера забране и коришћења на 

простору СРП „Јерма“ и у складу са Плановима пошумљавања који су прописани Општим 

и Посебним основама газдовања шумама за државне шуме чији је корисник ЈП 

„Србијашуме“ Београд. За приватне шуме, сходно Програмима газдовања који се доносе 

на годишњем нивоу уз сагласност Министарства пољопривреде и заштиту животне 

средине, Управе за шуме, планираће се радови на пошумљавању шумског земљишта. За 

радове на пошумљавању суфинансирање ће се обезбедити у оквиру Програма заштите и 

унапређивања шума. Површине на којима се утврди присутност ерозионих процеса биће 

предмет санације кроз разне видове пошумљавања. 
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8) Уређење објеката геонаслеђа: 

 

 Стара планина представља ризницу седимената различите старости, фаунистички и 

флористички документованих због чега су издвојени профили или читаве зоне које 

репрезентују геолошко наслеђе. Посебно важни објекти геонаслеђа који ће бити предмет 

уређења су : 

• Клисура реке Јерме - импозантна кањонска долина са стрмим, зупчастим 

стеновитим литицама висине 600 – 700 m, богата мноштвом крашких облика 

рељефа; 

• Асеново кале – импозантни масив (1032 m) који доминира тереном.  

 

Као посебно вредни објекти геоморфолошког наслеђа издвајају се и :  

• Ветрена дупка – пећина код села Власи једна од најдужих пећина у кршу Србије, 

формирана у огранцима Влашке планине, са дужином испитаних канала око 4000 

m. Састоји се из два потпуно различита дела : врло дугачког и уског меандарског 

канала и вертикалне и дубоке јаме Пештерице;  

• Јама Пештерица која је дубока 164 m и налази се на источном ободу Беровичког 

поља. Доњи део јаме има изглед потпуно вертикалног димњака на чијим се 

странама виде остаци ерозивних лонаца; 

• Ђеверица - пећина која се налази у сливу реке Јерме, југоисточно од села Власи и 

у хидролошком погледу припада групи сувих пећина и дужином канала од 68 m.44 
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10. Приоритетни задаци научноистраживачког и образовног рада 

Врло је битно имати у виду приоритетне задатке научноистраживачког и 

образовног рада у Специјалном резервату природе Јерма, како би важност овог 

резервата дошла до свести народа овог подручја, као и осталог народа Републике 

Србије. Неки од приоритетних задатака  јесу : 

• Дефинисање метода и начина спровођења мониторинга биодиверзитета; 

• Истраживање утицаја климе на биодиверзитет подручја СРП ,,Јерма“; 

• Реинтродукција ишчезлих биљних и животињских врста; 

• Очување и унапређење стања шумских екосистема; 

• Успостављање еколошке мреже; 

• Очување и унапређење стања пашњака и ливада; 

• Реинтродукција аутохтоних раса домаћих животиња; 

• Едукација локалног становништва у области заштите природних и створених 

вредности СРП „Јерма“; 

• Едукација локалног становништва у области туристичке валоризације подручја 

Јерме; 

• Подизање нивоа свести локалне заједнице у циљу очувања биодиверзитета СРП 

,,Јерма“; 

• Едукација локалног становништа у области одрживог коришћења шумских 

плодова, лековитог биља и гљива; 

• Едукација свих  корисника СРП „Јерма“ у области спровођења прописаних режима 

заштите; 

• Едукација локалног становништва у области одрживог управљања отпадом.45 
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 СРП ,,Јерма“  карактерише се богатством флоре и  фауне и може бити предмет 

разних научних истраживања.  Богатство флоре и фауне огледа се кроз :  

• фауну дневних лептира коју представља 181 врста, угрожених, рањивих, од 

међународног и националног значаја (ластин репак, краљевски плашт, мали 

пегавац);  

• херпетофауну коју чини 11 врста, од чега 4 врста гмизаваца и 7 врста водоземаца;  

• ихтиофауну представљену са 9 врста, а посебно што подручје Јерме представља 

салмоидни регион;  

• фауну птица представљену са 110 врста, од којих су 98 гнездарице. Бернском 

конвенцијом на подручју Јерме 79 врста птица се налазе на листи строго 

заштићених врста а 18 на листи заштићених врста. Према директиви о птицама 

Европске уније 27 врста припада категорији строго заштићених врста (Анекс 1), а 

17 заштићеним врстама (Анекс 2). Према Вашингтонској конвенцији једна врста 

птица припада категорији 1, а 22 врсте категорији 2.  

• фауну сисара заступљену са 25 врста међу којима се посебно истичу Lutra lutra 

(видра), Rhinolophus ferrumequinum (слепи мишеви – Велики потковичар)  и  Lynx 

lynx (рис).46 
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11. Планиране активности на одрживом коришћењуприродних 

вредности, развоју и унапређењу СРП Јерма 

На подручју Специјалног резервата природе „Јерма”, планиране активности на 

одрживом коришћењу природних вредности, развоју и уређењу су : 

• одрживи развој шумарства уз примену мера газдовања шумама и шумским 

земљиштем утврђеним у општим и посебним основама газдовања за државне шуме 

и програмима газдовања за приватне шуме; 

• одрживи развој пољопривреде, развој земљорадње, сточарства, воћарства и 

пчеларства уз контролисану и што мању употребу хемијских средстава и развој 

органске пољопривреде; 

• одрживо коришћење вода и водних објеката за водоснабдевање, енергетске и 

рекреативне потребе;  

• одрживо коришћење минералних сировина, првенствено грађевинског и украсног 

камена, дробине и глине за локалне потребе;  

• ограничено коришћење гљива, биљних и животињских врста чије су сакупљање и 

промет под контролом; 

• планске мере и активности на порибљавању, утврђивање рибљих природних 

плодишта и спровођење забрана и органичења риболова и кретања риболовним 

водама;  

• побољшање стања фонда ловне дивљачи, чувања и надзора; 

• очување и обнављање старих сорти и раса биљних култура и домаћих животиња;  

• изградња и реконструкција путева и путних објеката, објеката водоснабдевања, 

канализације, телефонског саобраћаја и друге потребне техничке инфраструктуре; 
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• планска изградња, инфраструктурно опремање и уређење простора за потребе 

туризма и рекреације у складу са Просторним планом;  

• чување и одржавање заштићеног подручја, уредности, чистоће, амбијенталне 

разноврсности и лепоте предела;  

• уређење и одржавање дворишта и окућница постојећих пољопривредних 

домаћинстава, викендица, културних добара, јавних, службених, привредних и 

других објеката;  

• очување и обнављање објеката народног градитељства и уређење места на којима 

се ти објекти налазе;  

• сакупљање, конзервација, чување и приказивање предмета, алата и опреме везаних 

за традиционални сеоски живот, обичаје и фолклор локалног становништва;  

• научноистраживачки и образовни рад; 

• стручно оспособљавање запослених и едукација становништва за против пожарну 

заштиту као и набавка неопходне опреме (алата, механизације) за гашење пожара.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47 ПЛАН УПРАВЉАЊА Специјални резерват природе ,,Јерма“ за период 2015. - 2024. године 
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12. Природна идентификација планских намена и режима коришћења 

земљишта у СРП „Јерма 

 

Уредбом о проглашењу Специјалног резервата природе „Јерма“ на подручју Јерме 

успостављен је тростепени режим заштите (који представља скуп мера и услова којима се 

одређује начин и степен заштите, коришћења, уређења и унапређења заштићеног 

природног добра), односно : 

• режим заштите I степена којим су забрањени : коришћење природних ресурса, 

изградња објеката и извођење било каквих радова. Активности и радови 

ограничавају се на : научна истраживања и праћење природних процеса, 

контролисану посету у образовне, рекреативне и општекултурне сврхе, спровођење 

заштитних, санационих и других неопходних мера у случају пожара, природних 

непогода, удеса, реконструкције, санација болести и пренамножења неких 

организама, као и одржавање постојећих објеката као што су високонапонски 

далеководи.  

• режим заштите II и III степена којим су утврђене ограничавајуће  мере на подручју 

СРП „Јерма“.48 

Посебни циљеви коришћења подручја СРП  „Јерма“ су: 

1) Просторно дефинисање грађевинских подручја : регулисаће се, а у складу са 

Просторним планом Републике Србије, доношењем секторских - гранских планова 

и програма, урбанистичких планова, као и програма уређења грађевинског 

земљишта путем припреме и израде Просторног плана подручја посебне намене 

СРП „Јерма“. Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године у 

оквиру приоритетних активности за област заштите природе, предвиђена је израда 

и доношење просторних планова подручја посебне намене за већа заштићена 

подручја у која спада и подручје СРП „Јерма“.  Управљач ће узети активно учешће 

 
48 Кицовић М. Драгомир, Јакшић Н. Предраг, Кицовић Т. Душан (2012) : Основе заштите и унапређења 

животне средине, Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, Висока туристичка школа 

струковних студија у Београду, Косовска Митровица и Београд. 
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у изради, доношењу и реализацији планских аката заједно са свим другим 

институцијама и носиоцима заштите и развоја подручја Јерме. 

 

2) Стимулисање изградње јавних садржаја, пре свега у зонама викенд и другог 

туризма : локалне самоуправе општине Димитровград, Бабушница и Пирот, на 

чијим територијама се простире заштићено добро Јерма, своје развојне потребе, 

интересе и циљеве ближе ће дефинисати кроз стратешке и акционе програме a у 

складу са Просторним планом Републике Србије односно путем припреме и израде 

Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе 

„Јерма“, у вези са привредним развојем, организовањем мреже центара и насеља, 

уређењем грађевинских подручја постојећих насеља, објеката јавних служби, 

објеката заједничке комуналне опреме и др., чија је окосница здрава и очувана 

животна средина и природа. Управљач ће узети активно учешће у изради, 

доношењу  и реализацији програма.  

 

3) Дефинисање капацитета туристичких објеката у циљу побољшања квалитета 

услуга : Туризам је испод могућности подручја и за сада нема туристичку понуду, 

већ само изузетан туристички потенцијал (природне лепоте и атрактивне локације, 

чист ваздух и аутентична здрава храна, Звоначка бања у близини заштићеног 

добра). Просторним планом Републике Србије, у складу са основним дугорочним 

циљевима, концептом и критеријумима развоја и организације туристичке понуде, 

ово подручје припада туристичкој регији I и II степена, са могућношћу развоја 

зимских спортова и летњим рекреативним и еколошким активностима. Планиране 

активности су предвиђене у оквиру секундарних функција заштите. Оне се могу 

развијати само у складу са заштитом и предложеним режимима заштите 

заштићеног природног добра.   
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4) Усмеравање новоградње према сеоским насељима : туризам, рекреација и спорт у 

оквиру заштићеног подручја намењени су посетиоцима чија је мотив 

нископланински, брдски и водни спортско – рекреативни туризам, еколошки, 

етнолошки, споменички и сеоски туризам. За развој набројаних видова туризма 

неопходно је градити туристичка насеља, пунктове, односно туристичка села и села 

са туристичком функцијом. Управљач у сарадњи са надлежним институцијама 

иницираће израду и реализацију Пројекта реконструкције и адаптације постојећих 

сеоских насеља у туристичке сврхе.    

 

5) Усмеравање традиционалне пољопривредне производње, као и подстицање 

органске пољопривредне производње : остварење циља могуће је кроз развој 

пољопривреде и реструктурирање аграрног сектора ради повећања тржишне 

конкурентности локалних пољопривредних производа. За остварење циља 

неопходно је реализовати активности у области ревитализације села и развоја 

традиционалних облика пољопривредне производње, односно дати подршку 

развоју сточарства, традиционалној производњи сира качкаваља, успостављању 

робне марке и популаризацији органске пољопривреде. Један од начина 

реализације низа пројеката је и у сарадњи са надлежним министарствима уз 

иницирање од стране Управљача. 

 

6) Дефинисање простора за развој и унапређење сточарства сагласно традиционалним 

областима међу којима могу бити и шумска земљишта која су пашњачког типа, а 

нису предвиђена за пошумљавање. 
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7) Усмеравање шумарства у правцу повећања површина под високим шумама, као и 

газдовање шумским површинама у приватном власништву у складу са 

средњорочним програмом газдовања на целој територији СРП „Јерма“. Циљ који је 

дефинисан у планским актима који се раде у складу са Законом о шумама је:  

• Општа основа газдовања шумама Нишавског шумског подручја;  

• Посебне основе газдовања шумама за 3 газдинске јединице које покривају 

подручје СРП „Јерма“;  

• Програми газдовања шумама у приватном власништву. 

 

8) Дефинисање простора могућих за изградњу индустријских објеката у СРП „Јерма“:  

предвиђа одржавање и успешно пословање постојећих индустријских погона који 

се налазе у близини подручја СРП „Јерма“, а то су: АД „Тигар“ у Пироту, у 

Бабушници  предузеће ,,D – Compani“ ДОО које производи алате за гумарску 

индустрију, конфекција ,,Лисца“, погон ,,Тигар“ из Пирота, предузеће ,,ИМТ – 

Стандард“, у Димитровграду предузећа у области трговине, посредништва и услуга 

у друмском саобраћају.  

 

9) Развој свих услужних делатности које по свом обиму и карактеру нису у 

супротности са основним принципима заштите и основним вредностима СРП 

„Јерма“ : услужне делатности  везане су пре свега за сектор туризма, али и ЈП 

„Србијашуме“ као управљач пружаће одређене услуге посетиоцима заштићеног 

подручја. Такође сходно Закону о заштити природе  а на основу Уредбе, Управљач 

доноси Одлуку о накнади за коришћење заштићеног подручја. 

 

10) Афирмација спорта и рекреације : афирмација спорта и рекреације може се 

реализовати у оквиру развоја свих планираних видова туризма: зимски  туризам, 

еко, етно, агро, сеоски и др. 
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11) Заштита квалитета и биланса резерви вода и организовање јединственог система 

управљања водним ресурсима : главна  хидролошка појава подручја је водоток 

Јерме. Хидролошка особеност водотока у зони Јерме је велика временска 

неравномерност протока и већина водотока има бујични карактер и воде нема у 

вегетационом периоду када је најпотребнија. Зато је потребно регулисање водног 

режима путем водоакумулација. Подземне воде су такође доста оскудне, истичу у 

виду извора различитог положаја, издашности, режима рада, температуре и 

хемијског састава и њихово истицање, нарочито из кречњачких маса Влашке 

планине врши се углавном у клисуру Јерме преко крашких извора од којих је 

најјачи Ђеверица на изласку из клисуре код села Власи, који је каптиран за потребе 

водоснабдевања. Вода реке Јерме спада у другу категорију квалитета. На основу 

података Водопривредне основе Србије (1966) долази до погоршања квалитета 

воде на основу биолошког загађења. 

 

12) Израда катастра вода, загађивача и билансирање резерви подземних вода у СРП 

„Јерма“ : циљ се може остварити кроз  пројекте уз ангажовање Управљача и органа 

локалне самоуправе општина Димитровград, Пирот и Бабушница.  

 

13) Узгој ловне дивљачи у за то предвиђеним просторима - ловиштима отвореног типа 

: дефинисаће се кроз ловне основе које ће бити усаглашене са Уредбом о 

проглашењу СРП ,,Јерма“. Ловиштима на подручју Јерме газдују ловачка 

удружења ,,Руј“ из села Звонце, ,,Видлич“ из Димитровграда и ,,Понишавље“ из 

Пирота. Углавном садашње стање ловства на овом подручју не одговара 

савременим потребама заштите природе и развоја и неопходне су рестрикције и 

реорганизација. Просторним планом Србије ово подручје је планирано за узгој 

крупне дивљачи и будући парк дивљачи. Такве активности се могу развијати само 

на подручјима режима трећег степена. Неке варијанте веома контролисаног и 

санитарног лова би могле да се одвијају у режиму другог степена заштите. 
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14) Развој спортског риболова на строго контролисаним деловима појединих 

водотокова : дефинисан је у оквиру Програма унапређења рибарства на подручју 

СРП  „Јерма“ и Уредбом о проглашењу СРП „Јерма“. 

 

15) Контролисано сакупљање шумских плодова, лековитог и ароматичног биља са 

природних станишта: вршиће се у складу са Уредбом о стављању под контролу 

коришћења и промета дивље флоре и фауне ( „Службени гласник РС“, број 

31/2005)49. Сакупљање, коришћење и промет заштићених врста ставља се под 

контролу ради обезбеђивања њиховог одрживог коришћења спречавањем 

сакупљања тих врста из природних станишта у количинама и на начин којим би се 

угрозио њихов опстанак у будућности, структура и стабилност животних  

заједница. У Уредби су наведене заштићене врсте дивље флоре и гљива које су 

стављене под контролу, као и дивље врсте фауне. Министарство надлежно за 

послове заштите животне средине издаје дозволу за сакупљање заштићених врста 

(лековитог биља, шумских плодова, гљива, и др.).50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49 ( „Службени гласник РС“, број 31/2005) 
50 ПЛАН УПРАВЉАЊА Специјални резерват природе ,,Јерма“ за период 2015. - 2024. године 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Гороцвет


 
Природни потенцијали СРП Јерма у функцији одрживог развоја 

 

56 

 

 

13. Природна идентификација планских намена и режима коришћења 

земљишта у СРП „Јерма 

 

Полазећи од значаја који има СРП Јерма и планираних мера и активности на спровођењу 

заштите, коришћења и одрживог развоја заштићеног подручја, управљач планира следеће 

активности на промоцији природних и створених вредности СРП „Јерма“ :51 

• израду WEB презентације СРП „Јерма“ за циљну групу  која  користи интернет; 

• израду прикладне публикације која ће бити доступна локалној самоуправи, 

корисницима и посетиоцима СРП „Јерма“; 

• израду прикладних тематских флајера и лифлета који ће бити доступни великом 

броју корисника и посетиоца СРП „Јерма“; 

• организовање и учешће у различитим акцијама посвећеним обележавању Светског 

дана вода, Светског дана шума, Светског дана заштите биодиверзитета, Светског 

дана заштите животне средине, Европске недеље шума, Светског дана туризма, 

Светског дана планина и др.;    

• организацији у традиционалним локалним манифестацијама које се буду 

одржавале на подручју Јерме; 

• одржавање радионица по општинама, након добијања сагласности на План 

управљања СРП „Јерма“ за период 2015 - 2024. године, са циљем представљања 

планираних активности од стране управљача; 

• обезбеђење учешћа јавности у доношењу планских докумената везаних за заштиту 

и одрживи развој СРП „Јерма“;    

• обезбеђење доступности аката које доноси управљач, као што су Правилник о 

унутрашњем реду и чуварској служби СРП „Јерма“, Одлука о накнадама за 

коришћење природних вредности и услуга СРП „Јерма“ и др.; 

 

 

 
51 ПЛАН УПРАВЉАЊА Специјални резерват природе ,,Јерма“ за период 2015. - 2024. године 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Гороцвет
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• организовање презентације о значају СРП „Јерма“ за ученике основних и средњих 

школа; 

• организовање трибина и округлих столова посвећених одређеним проблемима 

везаним за заштиту, уређење, коришћење и одрживи развој подручја Јерме; 

• снимање и приказивање пропагандних филмова о вредностима СРП „Јерма“ у 

сарадњи са локалним становништвом, локалном самоуправом и локалним, 

регионалним и националним ТВ медијима  и др.; 

• промоција вредности кроз учешће у пројектима са Невладиним организацијама, 

нпр. промоција документарног филма „Етно село Поганово“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://far.rs/index.php/bg/2017/12/24/promocija-dokumentarnog-filma-etno-selo-poganovo-u-utorak-26-decembra-u-dimitrovgradskoj-biblioteci-2/
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14. Студијска, програмска, планска и пројектна документација за 

спровођење активности на заштити, очувању и унапређењу и одрживом 

развоју СРП „Јерма 

 Студијска, програмска, планска и пројектна документација потребна је за 

спровођење циљева и активности на :52 

1) заштити посебних природних вредности : израда Програма и пројеката заштите 

природних вредности Специјалног резервата природе „Јерма“, измене и допуне 

планских аката (основе : ловне, риболовне, водопривредне и др.) и др.;  

2) заштити споменика наслеђа : израда Програма заштите споменика културе и 

наслеђа на простору СРП „Јерма“ у сарадњи са надлежним институцијама;  

3) заштити и коришћењу обновљивих природних ресурса : израда  Програма и 

планских аката којима се регулише коришћење обновљивих природних ресурса, 

што је обавеза не само ЈП „Србијашуме“ као управљача заштићеним природним  

добром, већ и свих других корисника подручја Специјалног резервата природе 

„Јерма“ (ЈП „Србијаводе“, локално становништво, произвођачи здраве хране, 

произвођачи млечних производа, власници рибњака и др.); 

4) уређењу СРП „Јерма“ : израда пројеката и програма у складу са                  

Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године („Сл.гл.РС“ бр. 

88/10) и Уредбом о проглашењу СРП „Јерма“; односно израда Просторног плана 

подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Јерма“ као приоритетна 

активност за област заштите природе  дефинисано у делу 1.3.2. Заштита и одрживо 

коришћење природног наслеђа Просторног плана Републике Србије, и израда 

Стратегије управљања отпадом у СРП „Јерма“ (јер треба имати у виду да 

комунална опремљеност подручја, сем донекле у општинским центрима, није 

довољна). 

Организовано одлагање смећа постоји само у Димитровграду, Бабушници и 

Пироту. Рурална подручја су углавном изостављена из циклуса сакупљања отпада 

 
52 ПЛАН УПРАВЉАЊА Специјални резерват природе ,,Јерма“ за период 2015. - 2024. године 

 

http://far.rs/index.php/bg/2017/12/24/promocija-dokumentarnog-filma-etno-selo-poganovo-u-utorak-26-decembra-u-dimitrovgradskoj-biblioteci-2/
https://sr.wikipedia.org/wiki/Гороцвет
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што има у готово свим селима за последицу постојање локалних сметилишта, често 

смештених на најнеприхватљивијим локацијама (крај путева);  

5) презентацији СРП „Јерма“ и сарадњи са локалним становништвом и другим 

корисницима Специјалног резервата природе : кроз израду разних програма и 

пројеката презентације и популаризације заштићеног подручја. 

 

Слика 9 : Река Јерма53 

 

 

 

Извор : www.klubputnika.org › Servis › Odredišta › Južna Srbija 

 

 
53 www.klubputnika.org › Servis › Odredišta › Južna Srbija 
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15. Сарадња са локалним становништвом на подручју СРП Јерма 

 

 Рад са локалним становништвом јако је битан, како би се што више упознали са 

тиме колико је важно очувати лепоте природе и природне потенцијале на овом подручју. 

 

 Јавно предузеће „Србијашуме“, од момента проглашења подручја Јерме за 

национално заштићено природно добро, као управљач настојало је да оствари сарадњу са 

локалним становништвом, локалном самоуправом и другим корисницима подручја СРП 

„Јерма“ и то ће бити приоритет у наредном планском периоду.  

 Када се говори о Јерми као заштићеном подручју веома је значајно да локална 

заједница препозна природне вредности подручја на коме живи, да схвати значај заштите 

природе, да прихвате концепт заштите и одрживог развоја заштићеног подручја, који је 

општеприхваћен и у другим Европским земљама, а то је предност живљења и рада у 

заштићеном природном добру. 

 Схватајући значај добре комуникације и сарадње са локалним становништвом и 

другим власницима и корисницима непокретности на подручју СРП „Јерма“, ЈП 

„Србијашуме“ у оквиру Плана управљања дефинисало је низ активности  које треба да 

допринесу остварењу зацртаног циља. 

 Подручје Јерме карактерише изразита депопулација, као и недовољна развијеност, 

тако да је пред управљачем изразито тежак задатак остварења сарадње и едукације старије 

популације становништва и паралелно са том активности на повратку становништва на 

подручје Јерме која ће у  будућности бити, један од центара одрживог развоја у Источној 

Србији. 
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 На подручју Јерме поред локалног становништва које ту живи и власник је 

пољопривредног земљишта и шума, постоје и други корисници и власници непокретности 

(ЈП „Србијашуме“ је у двострукој улози, с једне стране је корисник шума и шумског 

земљишта, а са друге стране поверено му је и управљање СРП „Јерма“; ЈП 

„Електропривреда Србије“; ЈВП „Србијаводе“ и др.) са којима управљач планира 

остварење и развијање сарадње у области заштите и развоја СРП „Јерма“.  

 Годишњим програмима управљања СРП „Јерма“, између осталог, планирају се и 

конкретни облици сарадње са локалним становништвом, корисницима и власницима 

непокретности на подручју СРП ,, Јерма“.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
54 ПЛАН УПРАВЉАЊА Специјални резерват природе ,,Јерма“ за период 2015. - 2024. године 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Гороцвет
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16. Динамика и субјекти реализације плана управљања СРП Јерма 

 

 Јавно предузеће „Србијашуме“ Београд, управљач заштићеног подручја План 

управљања СРП „Јерма“  за период 2015. - 2024. године, конципирало је према захтевима 

и задацима које треба да оствари сагласно Акту о заштити. 

 План управљања СРП „Јерма“ конципиран је по годинама и планираним видовима 

радова  који се могу груписати у : 

1. Израда планских докумената и аката која обухвата израду: 

• Плана управљања СРП „Јерма“ (субјект: управљач; динамика: 2015. година и у 

2024. години за наредни период од десет година);  

• Годишњи програм управљања СРП „Јерма“ (субјект: управљач; динамика: 

сваке године се ради и то до 15. децембра текуће за наредну годину уз обавезу 

доставе Министарству пољопривреде и и заштиту животне средине  на давање 

сагласности);  

• Извештај о остварењу годишњег програма управљања СРП „Јерма“ (субјект: 

управљач; динамика: сваке године се ради и то до 15. децембра текуће године 

за текућу годину уз обавезу доставе Министарству пољопривреде и заштиту 

животне средине);  

• Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби (субјект: управљач; 

динамика: 2014. - 2015. године уз обавезу доставе Министарству пољопривреде 

и заштиту животне средине на давање сагласности);  

• Одлуке о накнадама за коришћење природних вредности и услуга ПП „Стара 

планина“ (субјект: управљач; динамика: 2014. – 2015. године уз обавезу 

доставе Министарству пољопривреде и заштиту животне средине на давање 

сагласности);  
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• Анекса шумских, ловних основа и других основа и планова газдовања 

природним ресурсима (субјект: управљач и други корисници природних 

вредности за чије је коришћење неопходна израда планских аката; динамика: 

2015. - 2024. године); 

• Програма унапређења рибарства – средњорочних и годишњих (субјект: 

управљач; динамика: за наредни средњорочни период уз обавезу доставе 

Министарству пољопривреде и заштиту животне средине на давање 

сагласности и годишњи који се раде до краја текуће за наредну годину). 

 

2. Обележавање Специјалног резервата природе ,,Јерма“ што обухвата: 

• Обележавање спољне границе СРП „Јерма“, границе режима заштите првог и 

другог степена, постављање ознака - табли и информативних табли (субјект: 

управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2015. – 2024.  година). 

 

3. Чување Специјалног резервата природе ,,Јерма“  што обухвата: 

• Организовање Службе заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја 

СРП „Јерма“  и  чуварске службе сагласно Правилнику о условима које мора да 

испуњава управљач заштићеног подручја (субјект: управљач уз помоћ у 

суфинансирању од стране Министарства пољопривреде и заштиту животне 

средине и других институција што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2015. – 2024.  година). 
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4. Уређење Специјалног резервата природе ,,Јерма“ што обухвата: 

• Постављање путоказа, столова са надстрешницама, израду и постављање корпи 

за отпатке, израду и постављање ложишта за пикник, уређење и обележавање 

пешачких и бициклистичких стаза; кошење траве на местима где су излетишта, 

видиковци и др. мере гајења и заштите шума (субјект: управљач уз помоћ у 

суфинансирању од стране Министарства пољопривреде и заштиту животне 

средине  што ће се прецизирати Годишњим програмима управљања; динамика: 

2015. – 2024.  година). 

 

5. Популаризација и презентација Специјалног резервата природе ,,Јерма“  што 

обухвата: 

• Штампање флајера, лифлета, публикација и сл.; израду WEB презентације, 

израду информативних пунктова, и др. (субјект: управљач и локална 

самоуправа, уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства пољопривреде 

и заштиту животне средине што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2015. – 2024.  година). 

 

6. Пројекти и програми заштите, коришћења, презентације и одрживог развоја 

Специјалног резервата природе ,,Јерма“ што обухвата израду програма и 

пројеката из области:  

• заштите и унапређења споменичког наслеђа;  

• заштите и унапређења геонаслеђа;  

• унапређења и развоја пољопривреде;  

• туристичке валоризације;  

• управљања водама;  

• управљања отпадом;  

• заштите традиционалних делатности;  

• мониторинга биљних и животињских врста;  
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• стратешких процена утицаја на животну средину;  

• процена утицаја на животну средину и др, (субјект: управљач, локална 

самоуправа, невладине организације и др. уз помоћ у суфинансирању од стране 

Министарства пољопривреде и заштиту животне средине што ће се 

прецизирати Годишњим програмима управљања; динамика: 2015. – 2024.  

година); 

• израда и развој информационог система ГИС - а.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
55 ПЛАН УПРАВЉАЊА Специјални резерват природе ,,Јерма“ за период 2015. - 2024. године 
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17. Финансијска средства за извршење поверених послова управљања 

СРП  Јерма 

 

 Сагласно планираним активностима и задацима које треба да изврши Управљач 

СРП „Јерма“ у оквиру Плана управљања Специјалног резервата природе ,,Јерма“ за 

период 2015. – 2024. година процењено је да су неопходна финансијска средства у износу 

од :  

Табела бр. 9 – Финансијска средства за период 2015. – 2024. 

Период  

2015 - 2024 

Учешће Свега  

ЈП „Србијашуме“ Буџета РС  

динара 9.985.140 30.740.560 40.725.700 

% 20 80 100 

 

С обзиром да се План управљања СРП „Јерма“ ради за период од 10 година, као и да 

је тешко у овом тренутку предвидети трошкове у десетој години примене Плана 

управљања, за сваку годину дате су пројекције видова радова које треба урадити сходно 

планираним циљевима уз процену потребних финансијских средстава полазећи од 

садашњих јединичних трошкова.  

Такође у Плану управљања СРП „Јерма“, имајући у виду значај заштићеног 

подручја, као и мере и активности које се морају спровести у првом десетогодишњем 

периоду, планирано је да учешће Буџета Републике Србије у суфинансирању реализације 

Програма управљања буде значајно веће у односу на учешће управљача. 

У циљу квалитетног и ефикасног спровођења радова на реализацији Плана 

управљања, Управљач мора обезбедити и неопходне материјалне услове. 
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За управљање СРП „Јерма“ Управљач користи просторије управне зграде ЈП 

„Србијашуме“, ШГ „Пирот“ у Пироту, Бабушници и Димитровграду. Ради побољшања 

услова рада неопходно је извршити додатну адаптацију самих просторија набавком 

канцеларијског намештаја и опреме (столови, столице, ормари за смештај документације), 

додатних грејних тела и извршити адаптацију постојећих, набавку рачунарске опреме и 

опреме за презентацију (пројектор и платно).  

Управљач ће настојати да у сарадњи са локалном самоуправом Општина 

Димитровград и Пирот адаптира постојеће просторије тзв. планинарске домове у селима 

Поганово, Трнски Одоровци и Звонце у просторије за презентацију СРП „Јерма“.  

За квалитетан рад чуварске службе неопходно је опремање у виду: униформе, 

службене легитимације, неопходне опреме за рад (теренско возило и моторцикл, гориво, 

лаптоп, фото апарат, двоглед, GPS уређај) и стручно усавршавање. 

План управљања СРП „Јерма“  спроводи се Годишњим програмом који садржи: 

• послове и задатке који се непосредно спроводе у текућој години, 

• динамику извршења програмираних радова, послова и задатака и  

• неопходна финансијска средства за реализацију Годишњег програма управљања. 

 

На Годишњи програм управљања СРП „Јерма“ сагласност даје Министарство 

надлежно за послове заштите животне средине.  
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Финансирање заштићеног подручја, према Закону о заштити природе, обезбеђује се 

из: 

• Средстава буџета Републике, аутономне покрајине, односно јединице локалне 

самоуправе; 

• Дела накнаде за коришћење природних ресурса и добара у заштићеном природном 

подручју, у складу са посебним законима; 

• Дела накнаде за загађивање животне средине на територији заштићеног подручја; 

• Накнада за коришћење заштићеног подручја; 

• Прихода остварених у обављању делатности, односно управљања заштићеним 

подручјем; 

• Средстава обезбеђених за реализацију планова, програма и пројеката у области 

заштите природе; 

• Донација, поклона и помоћи; 

• Других извора у складу са законом. 

 

Део буџетских средстава обезбеђује се из субвенција за заштићена природна добра 

од националног интереса које се сваке године утврђују Законом о буџету Републике 

Србије и додељују управљачима заштићених подручја од националног интереса на основу 

посебне уредбе Владе. 

 Право на коришћење ових средстава имају сви управљачи заштићених подручја од 

националног интереса, односно национални паркови и заштићена подручја проглашена 

уредбом Владе. Управљачи подносе захтев за доделу субвенција министарству надлежном 

за послове животне средине  и са тим министарством закључују уговор о висини и начину 

коришћења односно намени тих средстава. 
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Политика расподеле средстава субвенција, у оквиру укупних средстава утврђених 

Законом о буџету, подразумева да Управљач заштићеног подручја у једној години може 

добити већа средства а у другој мања, у зависности од значаја и приоритета 

субвенционисаних радова и активности, тако да та средства не морају имати 

континуирани раст у десетогодишњем периоду. То значи да се лимити утврђени 

фискалном стратегијом на разделу министарства надлежног за послове животне средине, у 

оквиру кога су и средства субвенција, не морају нужно односити на појединачне 

кориснике субвенција, већ та средства појединим управљачима у некој години могу бити 

значајно умањена а другим повећана, уколико се ради о завршетку започетих или 

започињању нових пројеката који су од општег интереса. 

Поред обезбеђења финансијских средства за реализацију Плана управљања 

неопходно је да:  

• Управљач организује Службу заштите, унапређења, промовисања и одрживог 

развоја СРП „Јерма“ сагласно Правилнику о условима које мора да испуњава 

управљач заштићеног подручја („Сл.гл.РС“, број 85/2009). 

• Управљач организује Чуварску службу сагласно Правилнику о условима које мора 

да испуњава управљач заштићеног подручја („Сл.гл.РС“, број 85/2009), Уредби о 

проглашењу СРП ,,Јерма“ („Сл.гл.РС“, број 101/19.09.2014. године) и Правилнику о 

унутрашњем реду и чуварској служби СРП „Јерма“. 

• Управљач донесе управљачка документа (План управљања, Програм управљања, 

Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби, Одлуку о накнадама за 

коришћење СРП „Јерма“ и др.) и на иста добије сагласност надлежних 

министарстава. 

• Управљач и други корисници СРП „Јерма“ ускладе своје планове, програме и 

основе са Уредбом о проглашењу СРП ,,Јерма“. 

• Управљач оствари сарадњу са свим корисницима СРП „Јерма“ ( ПТТ Србије и 

другим јавним предузећима), локалном самоуправом, локалним становништвом, 

невладиним организацијама и другим институцијама у области заштите, 

унапређења, промовисања и одрживог развоја СРП „Јерма“.  
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• Управљач оствари сарадњу и има помоћ у спровођењу прописаних режима заштите 

на подручју СРП „Јерма“ од стране републичке инспекције за заштиту природе и 

животне средине. 

• Надлежне институције донесу секторске/гранске планове и програме, урбанистичке 

планове, као и програме уређења грађевинског земљишта. 

• Програме и пројекте из области заштите, унапређења, промовисања и одрживог 

развоја СРП „Јерма“ заједнички раде управљач и Завод за заштиту природе Србије, 

Министарство пољопривреде и заштиту животне средине, Министарство културе, 

Шумарски и Биолошки факултет и друге научне и истраживачке институције, као и 

локална самоуправа и невладине организације.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
56 ПЛАН УПРАВЉАЊА Специјални резерват природе ,,Јерма“ за период 2015. - 2024. године 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Гороцвет
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18. Закључак 

  

Предели природе са јединственим и специфичним природно - географским и 

друштвено - географским карактеристикама, стављају се под заштиту државе, како би се 

сачувале од штетних утицаја људи. У зависности од осетљивости подручја, одређене 

активности могу бити забрањене или дозвољене. Ако је развој туризма могућ, развија се 

под посебним условима, и врло је важно да се заснива на концепту одрживог развоја.  

Значај Специјалног резервата природе Јерма и његове природне потенцијале  

могуће је сачувати само у условима повећаног степена заштите од загађивања и примене 

других мера, које би имале за циљ заштиту овог екосистема као природног добра, како би 

и будућа поколења уживала у њеној разноликости и лепоти. 

Специјални резерват природе Јерма чини јединствен комплекс долина и кречњачких 

клисура са импозантним литицама, које су изузетне флористичке и фитоценолошке 

разноврсности са екосистемима са присуством великог броја ендемичних, ендемо - 

реликтних, ретких и угрожених биљних и животињских врста. Изузетној предеоној 

разноврсности и лепоти посебну атрактивност дају изразити геоморфолошки облици, 

бројни спелеолошки објекти и интересантни и значајни хидрографски феномени и 

процеси. Подручје Јерме је први пут заштићено Решењем о претходној заштити 

Специјалног резервата природе Јерма („Службени гласник РС“ број 55/27.05.2008. 

године).57 

На основу Студије заштите Специјалног резервата природе коју је урадио Завод за 

заштиту природе Србије и предлога Министарства за заштиту животне средине, Влада 

Републике Србије 2014. године донела је Уредбу о проглашењу Специјалног резервата 

природе Јерма („Сл.гл.РС“, број 101/19.09.2014. године),58 којом је подручје Јерме, које се 

налази између планинских масива Гребена и Влашке планине, стављено под заштиту као 

природно добро од изузетног значаја, сврстано у I категорију заштите, укупне површине 

6.994, 4077 ha. 

 
57 („Службени гласник РС“ број 55/27.05.2008. године) 
58 („Сл.гл.РС“, број 101/19.09.2014. године) 
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 Подручје са разноликим биолошким богатством, очуваним природним 

вредностима и прелепим пејзажима, као што је Специјални резерват природе Јерма, 

представља изузетно атрактивно место за организовање програма едукације и рекреације.  

 Имајући у виду значај овог заштићеног подручја, неопходно је развијати еколошку 

свест становништва овог краја, упознати их са концептом заштите и могућим правцима 

одрживог развоја СРП Јерма. 

 Веома је битна заштита биљних и животињских врста и њихових станишта због 

тога што су природна станишта већ у значајној мери модификована и деградирана услед 

човекове активности, као што је сеча шума, загађење воде и земљишта итд. Циљ у 

будућем управљању, заштити и развоју Специјалног резервата јесте да се очува изворност, 

репрезентативност, реткост, разноликост и естетичност. 

 Овај предиван драгуљ природе треба неговати и очувати, како би остао новим 

генерацијама да наставе традицију неговања онога што нам је природа сама дала. 
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