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Увод 

 

Данас се живи у пренасељеним, загађеним срединама. Људи све више имају потребу да 

своје слободно време проводе у нетакнутој и чистој природи, аутентичној сеоској 

средини који нуди разноврсну понуду од богатог  животињског и биљног света до 

упознавања са културом и традицијом тог краја. Данашњи човек жели активни одмор. 

Све ове активности може да задовоље сеоска насеља. Управо су сеоска насеља један од 

највећих потенцијала за развој одрживог туризма наше земље. 

Рурална подручја обухватају 90%  Србије и у њима живи 43% становништва. Проблем 

представљају мала и дисперзивна сеоска домаћинства, депопулација села, неразвијена 

свест о битности здраве животне средине и недовољно развијеној свести о значају 

туризма на селу. 

Предмет мастер рада су перспективе за развој туризма на селу као фактор одрживог 

развоја Зајечарског округа. Циљ је утврђивање тренутног стања и унапређења туризма 

на селу. Методе које су коришћене у току израде рада обухватају обраду података 

добијених од установа и физичких лица, лично запажење током теренских 

истраживања. Такође коришћен је и интернет. 
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1. СЕОСКИ ТУРИЗАМ И ЊЕГОВ ЗНАЧАЈ 

 

   Сеоски туризам представља туризам који се одвија у руралном простору. Притом, 

рурално подручје поред села као насеобине, подразумева и сеоски простор - атар, као и 

ненасељена подручја и подручја дивљине. Сеоски туризам се не посматра само са 

аспекта подручја на коме се одвија, већ укључује и значајан број других елемената. 

Појам село или на енглеском вилиџ (village), јавља се у периоду између 1350. и 1400. 

године у средњој Енглеској и средњој Француској. Потиче од латинске речи вилатикум 

(villaticum). Појам рурал и рурални јавља се нешто касније, у периоду од 1375. до 1425. 

године, такође у средњој Енглеској и средњој Француској, а потиче од латинске речи 

руралис (ruralis), еквивалентне појму рур (rur) и алис (alis) што значи рурално 

земљиште . (Његован З., 2016). 

 Сеоски туризам је све популарнији облик туризма у свету и код нас. Зачеци развоја 

туризма на селу везани су за спонтани покрет туриста, који су желели да, бар на 

кратко, побегну из градске средине у природу. Као организована активност у селима 

Србије, започео је пре нешто више од четврт века. Он задовољава потребу градског 

становништва за природом и слободним простором, а пружа му и нова искуства о 

животу на селу, народним обичајима и стваралаштву, фолклору, архитектури, 

природним атракцијама. С друге стране, доприноси очувању сеоске средине и 

културне баштине, економски мотивише локално становништво да остане на селу, и 

самим тим омогућава опстанак и развој села. Сеоска домаћинства која се поред 

пољопривреде, као основне делатности, баве и туризмом своје производе продају по 

најповољнијим ценама, без додатних трошкова око транспорта робе (Мартић – Бурсаћ 

М., 2017).  

Најједноставније речено, сеоски туризам се може дефинисати као туризам који се 

одвија у селу. Међутим, у вези са његовим дефинисањем, у литератури, код различитих 

аутора, могу се наћи значајне разлике у мишљењу. Оне најчешће произилазе из 

немогућности да се прецизније дефинише појам село, са аспекта значења, садржаја и 

простора који обухвата, па се за сеоски туризам користи још појам рурални туризам и 

аграрни или агротуризам (Његован З., 2016).  
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Слика 1. Сеоскo газдинство 

Извор: https://www.bbc.com/serbian/lat/svet-53477801  
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1.1. ЕЛЕМЕНТИ СЕОСКОГ ТУРИЗМА 

 

Основу сеоског туризма сачињавају природни ресурси, наслеђе, сеоски начин живота и 

активности, односно, посматрано шире, активности које се одвијају у руралном 

простору. Сеоски туризам представља обично други или трећи одмор и траје најдуже 

до 10 дана. Производ је врло сезонски и врхунци потражње су у пролеће (март - мај) и 

јесен (септембар - октобар)(Ивановић – Јоцић Д., 2007). 

 ➢ На основу оваквог приступа, произилазе кључни елементи сеоског туризма:  

• лоциран је у руралним областима;  

• функционално је сеоски - утемељен је на малом предузетништву, отвореном 

простору, директном контакту са природом, темељи се на наслеђу и традиционалним 

активностима;  

• омогућава учествовање у активностима, традицији и специфичном начину живота 

локалног становништва;  

• обезбеђује персонализован контакт;  

• рурални је у обиму - насеља и грађевине су мањих размера;  

• традиционалан је по карактеру, расте споро и органски и повезан је са локалним 

породицама. Често се развија контролисано од стране локалне заједнице и за 

дугорочну добробит подручја; 

 • различитих је врста, представља сложен шаблон руралне животне средине, привреде, 

историје и локације, и висок проценат прихода од туризма користи руралној заједници 

(Његован З., 2016). 
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 Сеоски туризам подразумева и укључује спектар активности, услуга и додатних 

садржаја које организује сеоско домаћинство на породичном имању у циљу 

привлачења туриста и стварање додатног прихода. Овај производ отвара туристичкој 

тражњи најчешће: сеоске средине, термалне изворе, реке или језера, а гостима 

презентује традиционалну гостољубивост и животне вредности локалног 

становништва. Због наведеног он представља полугу економског развоја и очувања 

природних ресурса. Познате су туристичке руралне марке Француске и Аустрије 

(Ивановић – Јоцић Д., 2007). 

 

1.2. ФАКТОРИ  ПОНУДЕ СЕОСКОГ ТУРИЗМА 

 

Сваки туристички развој, па и рурални, зависи од комерцијалних, економских и 

логистичких питања. Ту је, пре свега, квалитет, доступност и развијеност 

инфраструктуре у конкретној дестинацији, затим, расположивост радне снаге која 

поседује потребне вештине, знања и искуства, и тако даље. С обзиром на то да су 

рурална подручја неразвијена, треба истаћи да на страни понуде треба поменути и 

заинтересованост инвеститора да улажу у ту дестинацију (Његован, 2016). Руралне 

средине по наведеним аспектима могу значајно заостајати за урбаним срединама. 

Стога, да би уопште дошло до развоја туризма, неопходно је испунити различите 

захтеве који се на страни понуде, по правилу, категоризују као екстерни и интерни 

услови (претпоставке): 

 ➢ Екстерни услови на страни понуде, укључују неопходне туристичке атрактивности, 

и то:  

✓ природне услове и ресурсе (клима, земља, воде, ваздух, биодиверзитет, и др.);  

✓ очуване природне реткости и појаве, сликовит пејзаж, и др. Могу бити 

нематеријалног карактера (дуга, фатаморгана, поларна светлост) и материјалног 

карактера (водопади, кањони, гејзири, вулкани и друго);  

✓ људским радом створене атрактивности као нпр. очувано архитектонско наслеђе, 

културни објекти, и др. (Његован З., 2016). Такође, посебно је значајна: 
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 ✓ расположивост угоститељских објеката (смештајних и угоститељских капацитета).; 

✓ саобраћајни услови који су се значајно побољшали, те рурална подручја као 

удаљена (временски и трошковно) нису више изолована;  

✓ могућност слободног и безбедног кретања туриста у руралном простору, као и 

њихова основна сигурност - здравствена и лична безбедност;   

✓ постојање услова за рекреацију, разоноду и обилазак знаменитости - туристи желе 

да своје слободно време искористе и за упознавање људи и обичаја у одређеној 

средини (Његован З., 2016). 

Власници сеоских газдинстава који желе да се баве туризмом на свом имању морају 

проценити јесу ли њихова газдинства за то погодна. Услови нису задати да би били 

ограничавајући фактор, али су дати као смернице у промишљању стратегије и развоја 

будућег газдинства које тежи пружању туристичких услуга. Они служе власнику 

газдинства при опредељењу за или против улагања у такав облик делатности. Посебан 

је предуслов професионалан однос према госту заснован на професионалном односу 

према свом раду и условима који су прописани законом, а односе се на обављање 

туристичке делатности на туристичким сеоским породичним газдинствима (Ивановић 

– Јоцић Д., 2007). 

 ➢ Интерни услови су везани за конкретну туристичку дестинацију и свако 

појединачно рурално туристичко газдинство. Они представљају услов без којега се не 

може (лат. conditio sine qua non) за уопште, бављење сеоским туризмом одређеног 

газдинства. Односе се на следеће услове:  

✓ да поседује газдинство и одговарајућу пољопривредну производњу; 

 ✓ да осим стамбеног простора поседује и помоћне - привредне зграде, ако је 

сточарског усмерења, са стоком и другим домаћим животињама;  

✓ да је газдинство адекватно инфраструктурно опремљено; 

 ✓ и да профил домаћина газдинства и чланова његове породице буде усаглашен са 

карактером и потребама пружања туристичко-угоститељских услуга (Његован З., 

2016).  При уређењу туристичког газдинства, треба водити рачуна о бројним детаљима 

попут осигурања адекватног прилаза, осигурања довољног броја места за паркирање, 
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довољног простора и садржаја за игру за децу, те избегавати држање опасних 

животиња, и друго. Атрактивност газдинства ће бити већа уколико има садржаје попут 

места за седење у природи на отвореном, места за роштиљ, а важно је и на који начин 

се спроводи одржавање реда, какво је осветљење, и слично. Туристи се неће 

задовољити само класичним туристичким услугама (ноћење са услугом исхране), већ је 

неопходно пружити могућност куповине пољопривредних производа и прерађевина, 

сувенира.  

Такође, атрактивност газдинства је нарочито изражена уколико туристи могу активно 

да се укључе у пољопривредне послове, а деца имају могућност да се упознају са 

домаћим животињама, начинима занатске прераде на газдинству, и сл. (Његован З., 

2016.) 

 

1.3. ФАКТОРИ ТРАЖЊЕ СЕОСКОГ ТУРИЗМА 

 

Пораст тражње за сеоским туризмом евидентан је у готово свим земљама. Kада се ради 

о тражњи, он је резултат најмање два мотива:  

❖ потребе за квалитетнијом животном средином  

❖ аутентичношћу.  

Међу осталим факторима се истичу још и подела годишњег одмора на неколико 

делова, као и предност путовања која се остварују на краћим релацијама. Рурални 

простор се од стране туриста доживљава као алтернативно место у односу на стресне 

урбане центре. Он се повезује са тишином, једноставношћу и аутентичношћу. 

Остварене користи од посете руралним срединама углавном су психолошке природе 

попут релаксације, боравка у природи на свежем ваздуху, мира, тишине и могућности 

очувања доброг здравља (Његован, 2016). Kључни фактори тражње који су допринели 

развоју сеоског туризма у прошлости, и чији ће утицај бити и даље значајан, јесу: 

 - повећање нивоа образовања  

- савремено доба је донело могућност образовања за све друштвене слојеве; 
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 - повећање интересовања за наслеђе 

 - својеврсна отуђеност коју намеће савремени социоекономски развој, утицао је да 

порасте интересовање људи за наслеђе, како природно, тако и оно које је створено 

људским радом;  

- повећање слободног времена праћено повећањем расположивог дохотка, представља 

најзначајнији фактор развоја туризма генерално;  

- подизање свести о значају здравља нарочито се односи на потребу за здравијим 

начином живота и активном, континуираном рекреацијом; 

 - боља опрема за спољне активности помогла је и у практичном и у модном смислу 

провођењу одмора у руралним срединама; 

 - пораст интересовања за традиционалном и посебним врстама хране је широко 

распрострањена, па је тако туристима постало интересантно да пробају дивљи пиринач 

из Северне Америке, сиреве из Француске, необрађено и без холестерола месо лососа и 

12 јелена из Скандинавије или неки од органских производа са Алпа. Све већа медијска 

пажња се посвећује начину припреме хране и традиционалним специјалитетима, који 

су се изгубили на трпези градског становништва. Сеоски туризам је један од покретача 

овог тренда, јер је рурална средина извор квалитетних намирница (Његован З., 2016). 

 - пораст интересовања за зелена питања које туристи препознају и све више траже, 

иако сваки облик сеоског туризма није еколошки одржив, туроператори су у руралним 

срединама видели могућност за организовање  бројних облика одмора и активности 

који ће задовољити потребе еколошки свесних туриста;  

- аутентичност се све више цени, јер у свету у којем преовлађују видео и телевизијска 

забава и фабрички произведени производи, аутентичност руралних простора и лични, 

персонализовани контакт који туриста остварује са члановима локалне заједнице су 

изузетно вредни;  

- мир и спокој се рангирају врло високо међу мотивима туриста за путовања, посебно 

из разлога што је све већи ниво стреса које градско становништво доживљава на 

радном, али и у животном окружењу; 
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 - старосно доба као мотив на страни тражње, наиме, старија, али активна популација 

постаје све већи учесник у сеоском туризму. Након одласка у пензију, људи желе 

активно старење, те је велики број њих који своје време посвећује путовањима. Многи 

од њих бирају руралне средине из здравствених разлога, али и да би доживели 

искуства потпуно другачија од оних у градским срединама;  

- тзв. „стварно” путовање одражава потребу туриста за аутентичним искуствима, 

укључујући и интеракцију са локалним становништвом, те се због тога сеоски туризам 

означава као „стваран“ (награђује, обогаћује дух, пружа авантуру и могућност учења);  

- индивидуализам бележи значајан раст на туристичком тржишту, смањујући тако 

потребу за масовним активностима.  

 

Сеоски туризам је по природи туризам мањег обима и укључује у рад највећим делом 

мала, локална предузећа, те врло лако може да прати овај тренд, одржавајући 

константно висок ниво квалитета производа, постао је облик туризма који може да 

задовољи потребе готово свих сегмената туриста (млади, породице са децом, старија 

популација). Приметне су промене у вредностима и ставовима туриста, а облици 

алтернативног - немасовног туризма, бележе константан раст (Његован З., 2016) 

 

1.4. УТИЦАЈ ТУРИЗМА НА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ НЕРАЗВИЈЕНИХ 

ПОДРУЧЈА СРБИЈЕ 

 

Приоритентне туристичке регије Србије дефинисане су као Ђердапска, Копаоничка , 

Златиборска, Шарпланинска, Проклетијска, Старо-планинска, Фрушкогорска, Нишко-

сокобањска, Врњачкобањска и Београд. Јединствену целину са њима чине простор у 

долинама Велике Мораве, Јужне Мораве и Нишаве, непосредно уз веома прометне 

саобраћајнице које имају не само међудржавни већ и међуконтинентални значај. Када 

дајемо општу оцену о улози туризма у развоју неразвијених подручја Србије, морамо 

посебно истаћи следеће: 
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-Туризам у целини представља скромно место у структури привреде Србије, посебно 

погоршано санкцијама које су биле заведене у нашој земљи. 

-Диспропорција улагања у  туризам, са једне стране и стварање туристичких 

могућности са друге, су један од јединствених примера у Европи. 

- Констатација да нису искоришћене могућности које има туризам за привредни развој 

Србије имају додатну тежину када су у питању неразвијена подручја. 

 

1.5. ТУРИЗАМ НА СЕЛУ 

 

Сеоски туризам представља мање групе посетилаца који бораве у традиционалним 

сеоским насељима ради упознавања локалног начина живота и локалне животне 

средине. Село је све чешћи мотив туристичких кретања. Оно је од увек било више 

упућено на град због развијенијег здравства и културе, због трговине и школства, због 

судства и администрације као и продаје пољопривредних производа. Развој саобраћаја 

је много изменио однос села и града и у сусрет селу је кренула трговина, здравство, 

култура...(Joвичић Д.,2006) 

Tуризам на селу спада у мотивске облике промета јер је туризмолошки посматрано 

село мотив. Село је антропогени, углавном амбијентални мотив, чија је атрактивност 

обележена рекреативним и куриозитентним атрибутима. Врло често је комплексан 

туристички мотив.  

Рекреативни атрибут села изражен је самим амбијентом , али и могућношћу 

упознавања и укључивања у неке сеоске, врло рекреативне послове као што су берба 

грожђа, напасање стоке, печење ракије, спремање зимнице... 

Велике зелене површине као и одсуство јаких аерозагађивача потенцирају рекреативни 

атрибут у мотивској активности села. Међутим цивилизација чини своје : многа села се 

напуштају, нека се урбанизују претварајући се у варошице или чак мања градска 

насеља. Данашње село је доста измењено и оно се приближава граду. Овакве промене 

се не могу зауставити, али је битно да се сеоски амбијенти и начини живота у селима, 

заштитити од негативних налета цивилизације и урбанизације. 
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У селима не постоје фабрике као загађивач ваздуха па самим тим се и објашњава 

њихова рекреативна-туристичка вредност. Можемо разликовати села: у равницама, на 

ободу котлина, на брдовитим заравнима, на речним обалама, на ивицама шумских 

појасева. (Joвичић Д.,2006) 

Србија се одликује повољним условима за развој сеоског туризма. Чист ваздух, 

незагађене реке и језера, повољне климатске карактеристике, богатство флоре и фауне 

чине оазу очуваних природних вредности. 

Просторним планом Републике Србије из 1996. године утврђени су дугорочни циљеви 

развоја и уређења сеоских подручја који се огледају у следећем: 

- Стварање друштвено-економских и тржишних услова за убрзани економски и 

социјални развој села 

- Заустављање депопулације и погоршање демографске и социјалне структуре 

сеоских подручја 

- Активирање локалних потенцијала и  подизања мотивације сеоског 

становништва да развија и уређује сеоско подручје као дугорочну перспективу и 

избор за живот и привређивање 

- Побољшање комуналног и социјалног стандарда и квалитета живљења на селу 

- Обезбеђење економске и социјалне сигурности сеоских домаћинстава 

- Очување и унапређење еколошких, културолошких и других вредности у 

сеоским насељима .(Joвичић Д.,2006) 

Развој туризма успорава миграцију ка урбаним средима и мотивише младе да остану на 

селу сто доводи до подмлађивања сеоске популације и побољшање структуре радно-

активног становништва. Повећава се и производња и бољи пласман пољопривредних 

производа органског порекла, предмета домаће радиности  и производа старих заната, 

кроз пансионску и ванпансионску потрошњу. За развој сеоског туризма неопходна су 

улагања у инфраструктуру, здрвствене услуге и активности заштите животне средине у 

циљу спречававања неконтролисане урбанизације. 
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2. ЗАЈЕЧАРСКИ ОКРУГ 

 

Зајечарски управни округ је подручни центар државне управе који обухвата окружне 

подручне јединице свих органа државне управе које су образоване за његово подручје. 

Окрузи су формирани 1992. године на основу Уредбе о начину вршења послова 

министарства и посебних организација ван њиховог седишта („Сл. гласник РС“, број 

3/92). 

Трансформација у Зајечарски управни округ је извршена на основу Уредбе о управним 

окрузима. 

Зајечарски управни округ представља подручни центар државне управе за подручје 

које обухвата територије Општина Бољевац,  Књажевац, Сокобања и Град Зајечар  са 

седиштем у Зајечару. 

Територија  Зајечарског управног округа износи 3.623 кm², што по општинама износи: 

 

Бољевац………………………827 кm² 

Зајечар………………………1.069 кm² 

Књажевац………………….1.202 кm² 

Сокобања…………………….525 кm² 

Број становника на овом подручју је 120.756 (према попису из 2011. год.), по 

општинама је у: 

 

Бољевцу………………….13.175  становника 

Зајечару…………………..60.045  становника 

Књажевцу………………..31.264  становника 

Сокобањи………………..16.272  становника 
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Карта 1. Административна подела Зајечарског округа 

Извор: http://zajecarski.okrug.gov.rs/  
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3. СОКОБАЊА 

 

Кретање народа ради промене средине остављало је трагове на живот у Сокобањи. 

Вековима се у бањи долазило ради коришћења термалних извора, климатских фактора 

и очуване природе. Ту су лека својој бољци тржили и налазили Грци, римски 

легионари, Византинци... Две спојиве гране привређивања у Сокобањи су туризам и 

култура.  Од програма културе делом зависи и ван пансионска понуда, али и прилив 

туриста. Бањски туристи долазе са разлогом, ради лечења и превенције. Уколико им 

здравствено стање дозволи, имаће времена и за задовољење културних потреба. На тај 

начин ван пансионска потрошња расте. Имајући то у виду туризмолози и радници у 

области културе планирају разноврсне садржаје како би задовољили потребе свих 

врста категорија гостију, посебно младих и оних са дубљим депом. 

Последњих неколико годинаје у сокобањској општини интезивиран развој туризма на 

селу. Потенцијали за развој овог мотивског облика кретања садржани су у очуваној 

животној средини, различитим атрактивним хидролошким и геоморфолошким 

објектима али и богатству антропогених мотива. Општина Сокобања има, према 

најновијој администратвној подели, 24 сеоска насеља која припдају категорији малих 

сеоских насеља, до 1000 становника. Села су разасута по ободу котлине и налазе се у 

хипсомтеријским појасевима од 200-800m надморске висине. Међутим , туризам на 

селу као посебан мотивски облик кретања још увек је у повоју. Неки помаци су 

видљиви од краја 20. века. 

  У овим селима се негује традиција, припремају се јела по старим рецептима, чувају 

стари занати и све то туристи могу да виде и по нешто да науче. Неки домаћини нуде и 

организовани обилазак туристичких локалитета у околини, а исто тако могу да 

учествују у пољским радовима и прављењу зимнице. Мештани села организују и разне 

догађаје, као рецимо : сеоска окупљања, односно посела која се организују како би се 

сачувала и што боље приказала народна традиција и обичаји. 

 Села у сокобњској општини имају велике шансе у развоју туризма, који се највећим 

делом фокусира на планинске и еколошке очуване делове, погодне за различите 

туристичке активности и садржаје. (Јовановић С. Петар,1936.) 
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3.1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ СОКОБАЊЕ 

 

  Сокобањска котлина се налази у централном делу источне Србије. Захвата површину 

од 525,5km2. У морфолошком погледу Сокобањска котлина представља део 

планинско-котлинско-долинске макрорегије, а мезорегије Источна Србија. (Павловић 

М.,1995.) 

Морфолошки доста је изолована јер је са свих страна окружена планинама средње 

висине. На северу је Ртањ, на истоку су Слемен и Крстатац, на југоистоку је Девица, на 

југу Озрен, а на југозападу Буковик. 

Котлина је смештена у простору између Тимочког басена, са једне стране и Моравског 

басена, са друге стране. Удаљена је од Ниша 60km а 30km од ауто-пута Е 75, главног 

правца кретања у нашој земљи. Од Београда је удаљена 240 km.  Сокобању сврставамо 

у ред бања у близини других туристичких мотива, где су још и Ковиљача,  Буковичка, 

Пећка, Новопазарска, Рајчиновића и Клокот  Бања. (Јовичић Д.,2008.).  

 

Слика 2. Панорама Сокобање 

Извор: https://www.soko-banja.org/ 

  Најбољу доступност овом простору обезбеђује регионални пут Књажевац-Сокобања-

Алексинац, који јој на удаљености од 30km пружа везу са ауто-путем а самим тим и са 

већим географским целинама и потенцијалним дисперзивним центрима у Србији, али и 

шире. 

https://www.soko-banja.org/
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3.2. ПРИРОДНЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ  

 

Природне туристичке вредности Сокобањске котлине су бројне и разноврсне. У 

туристичкој понуди овог краја оне представљају основу развоја туризма. Посебно се 

истичу термоминерални извори, климатске особености и непосредно планинско 

окружење.  

Термоминерални извори Сокобањске котлине чине њен примарни  туристички ресурс, 

који у основи и одређује здравствено-лечилишну функцију бање. Појава термалне воде 

прати трасу Сокобањског раседа, који се меридијански пружа на дужини од 19km. 

Извори Сокобање спадају у групу минералних и термалних вода карстних подручја.  

Све воде се одликују повећаном радиоактивношћу, што им даје посебан балнеолошки 

значај. Главно термално врло представља извор Парк, затим термални извор 

Преображење које се налази у централном бањском језгру на простору старог купатила 

- Милошевог купатила. Извори Бањица 1 и Бањица 2 лоцирани су на излазу реке 

Моравице из Сокоградске клисуре, на левој обали. Непосредно поред старог купатила 

Амам налази се и извор Моравица, који је смештен у окружењу централног бањсог 

парка. Извор Лептерија налази се у клисури реке Моравице на њеној десној обали. 

(Јовановић Ј. , Радивојевић А. , 2006. ) 

  Од осталих хидролошких објеката у Сокобањској котлини туристиче потенцијале 

представљају реке и вештачко језеро Бован. Због своје незагађености реке Сокобањске 

котлине ( Моравица, Сеселачка река, Жлезовац ) су погодне за различите видове 

рекреативног туризма, а посебно за развој спортског риболова. У том погледу посебно 

се истиче Моравица, где постоје и повољни услови за развој купалишног турузма. 

Бованско језеро, и поред тога што је саграђено још 1977. године, још увек представља 

потенцијални туристички мотив. 

Развоју здравствено-лечилишног , али и других видова рекреативног туризма, 

доприноси и клима. Сокобањску котлину карактеришу повољна климатска обележја. 

Клима Сокобањске котлине је дефинисана као клима комфора или зона удобног 

осећаја. Средња годишња температура ваздуха износи 10,29. Најхладнији месец је 

јануар са просечном температуром -1,25, а најтоплији је јул са 21,4. ( Маћејка М.,2003). 

Просечан број дана у години са температуром ваздуха изна 18, који је погодан за 

туристичка кретања и сматра се туристичком сезоном, износи 92 дана. Годишња 

количина падавина износи 599 и на основу тога Сокобања се сврстава у ред бања са 

минималном количином атмосферског талога.  ( Маћејка М.,2003). 
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Морфолошка обележја у колерацији са специфичностима крашких терена Сокобањске 

котлине отварају могућности за развој различитих видова рекреативног туризма. Од 

морфолошких обележја у туристичком погледу интересантне су планине: Ртањ, Озрен, 

Девица који су са аспекта развоја туризма још увек потенцијални туристички ресурси. 

 ( Станковић С.,2000). 

Значај њиховог туристичког активирања, огледа се кроз комплементарност са бањским 

туризмом, чиме би се употпунила туристичка понуда Сокобања. У том светлу и 

боравак туриста би постао садржанији, а самим тим остварили би се и већи економски 

и друштвени ефекти од туризма. На значај комплементарности бањског и планинског, 

утиче и то што је Сокобањска котлина позната по богаству планинске вегетације, па 

самим тим повећава здравствену, рекреативну, пејзажну и амбијанталну вредност 

планинског простора. Сокобањски крај је од давнина био познат по самониклом 

лековитом биљу: ртањски чај, кантарион, мајчина душица.(Марић Р., Радовић 

М.,1997.) 

 

3.3. САОБРАЋАЈНА И ТУРИСТИЧКА ДОСТУПНОСТ 

 

Рељеф територије општине Сокобање формиран је под доминантним утицајем 

тектонских покрета као и дуготрајних процеса абразије, флувијалне равни, крашке 

ерозије и акумулације. Основне црте у морфологији овог простора чине Сокобањска 

котлина и венац планина кружно распоређених по њеном ободу. У Сокобању можете 

доћи користећи само друмски саобраћај из правца Алексинца, Књажевца и Бољевца. 

За туристичка кретања највећи значај има међународни аутопут Е 75( Суботица-

Београд-Ниш-Скопље-Атина), од кога је Сокобања удаљена 30km. ( Николић Љ. Н., 

Станковић С.,2007). 
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3.4. ТУРИЗАМ СОКОБАЊЕ 

 

Сокобања је прва еколошка општина у Србији и има најдужу традицију развоја 

бањског туризма. Сокобања нема развијену привреду осим туристичке. Већ дужи низ 

година, преставља једну од најзначајнијих туристичких дестинација у Србији, и 

целокупни развој овог простора подређен је управо туризму. 

Изградњом првих смештајних објеката у Сокобањи средином 20. века, почиње њен 

туристчки развој. 

Темељну основу овог вида туризма чине здравствено-рекреативне, пејзажно-естетске, 

еколошке и амбијенталне вредности руралних простора, као и остаци етно културе и 

архаичног начина привређивања. Међутим, са изузетком села Јошаница, која је 

захваљујући термоминералним водама,  достигла завидан ниво развијености ( 

целокупан смештај, угоститељске, трговинске и остале услуге туристима организује 

приватни сектор-сеоска домаћинства), остала села представљају потенцијалне 

туристичке вредности. Њихово интезивније укључивање у туристичку понуду ширег 

простора Сокобање може се очекивати тек након досезања знатно вишег нивоа 

развијености саме бање, као и изградње квалитетних локалних саобраћајница и других 

важних инфраструктурних објеката. 

Сва сеоска насеља повезана су  са Сокобањом асфалтним путевима. Развој туризма на 

селу у Сокобањској општини највише је заступљен у селима: Јошаница, Врмдза, 

Трубаревац, Ресник и Сесалац. 

 

3.4.1. Јошаница (географски положај) 

 

Јошаница је удаљена 16 km од Сокобање. Она се налази у северо-западном делу 

Сокобањске котлине, на источним падинама планине Буковик.  Природни потенцијали 

Јошанице су термални извори, лековито блато и клима која погодује развоју 

здравственог туризма а очувана природа, значајни културно-историјски споменици, 

традиционална сеоска домаћинства за развој излетничког и сеоског туризма.  
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Слика 3.  Бања Јошаница 

Извор : 

http://sokobanja.eu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid

=158 

 

 

3.4.2. Хидрографске и туристичке вредности 

 

Јошаница је по лековитости својих извора била позната још у дома Римљана о чему 

сведоче пронађене водоводне цеви од опеке на локалитету Чардачиште.  На темељима 

старог купатила из 1905. године саграђено је ново, обновљени су и преуређени извори. 

Откривање извора је извршено 1962 и од тада почиње званично коришћење термлних 

вода у Јошаници. ( Николић Љ., Станковић С.,2007). 

http://sokobanja.eu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=158
http://sokobanja.eu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=158
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Термални извори чине њен примарни туристички ресурс. Сви извори лековите воде су 

у непосредној близини један поред другог. Налазе се на удаљености од пет до шест 

метара и разликују се по температури, хемијском саставу и издашности. Истицање 

ових извора подједнако је и лети и зими. ( Мартиновић Ж., Костић М.,1972.). 

 У Јошаници постоји пет врста лековитих вода, а сваки извор добио је назив ради 

лакшег распознавања и опредељења за коришћење: 

- Сумпорна 

- Гвоздена I 

- Гвоздена II 

- Црвена 

- Стомачна   

 

Сумпорна –вода је каптирана једном правоугаоним загатом и одатле се одводи 

у купатила. Хемијски састав карактеришу калцијум, магнезијум и 

хидрокарнонат. Вода припада групи земноалкалних  хипотерми, слабо 

наглашеног укуса, безбојна је и карактерипу је трагови водоник сулфида. 

Гвоздена I- је вода чији хемијски састав карактеришу калцијум, магнезијум и 

ходрокарбонат.  По укусу је слабо накисела. 

 Гвоздена II- је вода чији хемијски састав карактеришу калцијум, магнезијум и 

ходрокарбонат.  Безбојна је, мало бљутавог укуса и тешка за пиће. 

Црвена- припада групи земноалкалних хипотерми. 

Стомачна-је вода без укуса, мириса, безбојна, лака и припада групи 

земноалкалних хипотерми. ( Николић Љ. Н., Станковић С.,2007.) 

 

Осим термоминералним изворима Јошаница располаже лековитим блатом, пелоидом. 

Пелоид се може наћи у непосредној близини термалних извора, испод Белог брда. 

Блато се одликује изузтетним лековитим својствима и користима се за лечење 

реуматичних обољења. У Јошаници се лече обољења желудца, дебелог црева, жучи,  

кожне болести, шећерне болести и уринарне инфекције. ( Николић Љ. Н., Станковић 

С.,2007.) 
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3.4.3. Биогеографске туристичке вредности 

 

Због повољног геолошког састава земљишта и повољне климе на овој територији 

формиран је разноврстан биљни покривач. Разноврност биогеографских туристичких 

мотива на простору Јошанице значајно утиче на комплементарност бањског, односно 

здравствено-лечилишног туризма на селу. 

Шуме имају велики утицај на микроклиму овог природног лечилишта. Својом 

сликовитошћу делују позитивно на особине људи, а и на развој лечилишног и 

рекреативног туризма. 

Ово подручје је богато и самониклим лековитим биљем: ртањски чај, хајдучка трава, 

кантарион, враниловка и мајчина душица. Биогеографске туристичке вредности овог 

подручја имају велики значај за развој туризма јер шуме и лековито биље имају 

значајну здравствену функцију, а и доприноси атрактивности простора пружајући 

могућност одмора и рекреације у овако очуваној природи.  

Станишта бројних животињских врста представљају шуме. На овом подручју су 

заступљене срна, дивља свиња, вук, лисица... Због тога што се многе од ових животиња 

сматрају ловно интересантним, оне уједно представљају и основу за развој ловног 

туризма на овом подручју. 

 

 

3.4.4. Антропогене туристичке вредности 

 

Легенде кажу да је Јошаница добила име по Јошју, где се налазило насеље непосредно 

пре пресељења на данашњи локалитет. Антропогене вредности су представљене 

археолошким, споменичким и етнографским туристичким вредностима које су веома 

значајне за развој туризма у Јошаници. Сви археолошки локалити нису довољно 

истраженни да би се што боље презентовали туристима. (Јовановић П.1936). 

Етнографски мотиви су представљени специфичним обичајима, кулинарским 

специјалитетима, народном ношћом и фолклором. 
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Локалитет Чардачиште је из античког периода и налази се изнад старе цркве у 

Јошаници. 

Црвени конак потиче из 18. века. Конструкција конака је од дрвета, зидови су од 

плетеног прућа, подови земљани а покривен је и ћеремидом. 

Завичајни музеј у Јошаници се налази у црквеном дворишту, у коме су смештене 

Цркве Св. Димитрија и Успења Пресвете Богородице 

Споменик из НОБ-а  је подигнут у централном делу насеља палим борцима у 

Јошаничкој бици 1941. године. 

  

3.4.5. Атрактивни атрибути  

 

Околина Јошанице богата је шумом и пружа идеалне могућности за активан одмор у 

природи и рекреацију. Излетнички туризам је могуће активирати на локалитетима 

Врело и Соколовица. Врело је локалитет удаљен од Јошанице 6,5km и до њега се стиже 

шумским путем. Чист ваздух, нетакнута природа, бројне овчарске колибе и простране 

ливаде пружају изразиту атрактивност. Овај простор је идеалан за једнодневне излете.  

Соколовица је локалитет који се налази у атрактивном природном амбијенту са 

Црквом Св. Јована Главосека. 

Неопходно је изградити квалитетне стазе до ових локалитета, затим столове са клупама 

на слободном простору, поставити путоказе и на та начин обавестити туриете о 

лепотама које пружа овај простор. У Јошаници тренутно постоји 10 категорисаних 

објеката, 42 смештајне јединице и 88 кревета за издавање туристима. Од свих 

расположивих смештајних јединица у првој категорији има само 3 смештајне јединице, 

другој 33, трећи има 5 смештајних јединица а четврта само једну. 
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3.5.  ВРМЏА (ГЕОГРАФСКИ  ПОЛОЖАЈ) 

 

Село Врмџа се налази у подножју планине Ртањ у близини Сокобање и једно је од 

ретких села у Србији где се број становника повећава. Удаљено је само 10km на 

надморској висини око 500m , има око 200 домаћинстава са око 800 становника који се 

углавном баве пољопривредом. У овом крају се и данас каже да киша врне из облака, и 

да треба наврнути воду у башту. Једино је бањско село подељено на махале. Врмџа је 

звучна и чудна реч међу именима у личним насељима Источне Србије. 

За разлику од многих других опустелих српских села, у Врмџи се сваке године број 

становника повећава што у великој мери ствара могућност за развој сеоског туризма. 

Осим обронака Ртња, мештани овог села нуде и одлазак на природно Врмџанско језеро 

које је богато рибом, посету излетиштима на Латинском граду, посету извору 

Врмџанске реке као једном од многобројних излетишта, али и разгледања етно музеја 

са великим бројем ескпоната. 

 

3.5.1. Туристичке вредности Врмџе 

 

Планина Ртањ(1567m)- се налази на северном ободу Сокобањске котлине. Легенда о 

угашеном вулкану, ватрене лопте, као ретке природне појаве, јаме, пећине, стрми 

врхови, ендемске биљке, приче о ванземаљцима и друге мистерије привлаче велики 

број планинара, заљубљеника у природу, научника и ловаца на благо. Посебан изазов 

представља успон на врх Ртња. Бројне авантуристе привлачи и јама леденица, која се 

налази у атарз села Мужинац. На Шиљку се налазе остаци Црквице Капеле Св. Ђорђа. 

Ртањ је познат и по ендемском биљу које расте само на овој планини и законом је 

заштићено, свакако најпознатији је ртањски чај.  Организују се стручна предавања, 

квизови, Биљна парада и Сајам лековитог биља, меда и здраве хране. 

Врмџанско језеро- је према казивању старих људи, настало после страшне провале 

облака. Ово језеро се налази у подножју Ртња. Површине је око 2ха. Са околним 

ливадама, пашњацима и шумарцима, представља дивно место за одмор, риболов и 

брање познатог ртањског чаја. Недалеко од језера, налази се Врело. Ту извире 
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Паклешка рекла. Кроз село протиче и друга река-Оравица. Село има и неколико 

чесама, од којих је једна подигнута за време Турака. 

  

 

Слика 4.  Врмџанско језеро 

Извор: 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%BC%D1%9F%D0%B0%D0%BD%D

1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE 

 

Врмџански град- У средишту села Врмџе доминира овај Латин-град.  Настао је у 

римско доба., највероватније за време владавине цара Јустинијана. Књига Деспотова 

властела Андре Гавриловића, штампана 1896. године, помиње складност и лепоту ове 

тврђаве, али и богаство и углед Врмџе. 

 

Црква Свете Тројице се налази на врду Црковцу. Уз цркву стоји звонара са два звона. 

Једно је поклон трговца из суседног села Шарбановца. Када су велики празници а 

нарочито Божић, Ускрс, Тројица  и на Петровдан, овде се окупља велики број верника. 

У близини се налази најстарија сеоска школа у југоисточној Србији , грађена од 1834. 

године, а почела са радом 1851. године. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%BC%D1%9F%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%BC%D1%9F%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
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Етно музеј у Врмџи је отворен на Ускрс 2010. Налази се у згради Парохијског дома. 

 

Слика 5. Етно музеј у Врмџи 

Извор : https://www.juznevesti.com/Drushtvo/U-Vrmdzi-prvog-dana-proleca-cak-600-

izletnika.sr.html 

 

 

 

 

 

https://www.juznevesti.com/Drushtvo/U-Vrmdzi-prvog-dana-proleca-cak-600-izletnika.sr.html
https://www.juznevesti.com/Drushtvo/U-Vrmdzi-prvog-dana-proleca-cak-600-izletnika.sr.html
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3.5.2. Могућности за развој туризма  

 

 

Сеоско насеље Врмџа, потенцијалним туристима, нуди много погодности међу којима 

посебно доминира боравак у еколошки очуваном простору. Материјалу базу 

карактеришу објекти комплементарног типа-приватан смештај код угледних домаћина, 

уз смештај се нуди и здрава домаћа храа и изврсно пиће: врмџански сир, млеко, 

врмџанска гибаница са киселим млеком. 

Последњих неколико година је Врмџа привукла 10ак парова из земље и иностранства, 

који су одлучили да се овде трајно населе. Након 62 године живота проведене у 

Венецији, Де Марки Луча, је остатак живота одлучио да проведе баш у Врмџи. Он је 

купио напуштено имање, шуму, засадио башту и са супругом у селу стекао много 

пријатеља. На јарболима у дворишту овог брачног пара, високо су издигнуте заставе 

Србије и Венеције, где се вијоре. Доселила се и породица из Америке која је крштења 

своје бебе обавила у локалној Цркви Свете Тројице. 

Брачни пар Сандра и Срђан Првуловић из Суботице су пре пар година почели живот у 

Врмџи. Они су од старинске куће и амбара направили атрактивне апартмане за све 

туристе који воле сеоски туризам, под називом Сандрин конак. У њиховој понуди је и 

органско гајено поврће, крављи и козји сир, ајвар, кајмак, домаћи џемови и ракија. 

Потребна су улагања да би развој сеоског туризма био што бољи: поправка путне 

мреже између Врмџе и Бање Јошанице, која обилује изворима лековите воде, 

реновирати Цркву Свете Тројице и парохијског дома, размотрити могућност изградње 

мини-хидроцентрале на реци, изградити хотел или рехабилитациони центар на месту 

који је погодан за развој здравствено-спортско-рекреативног туризма. Акценат треба 

ставити на врмџанску шљивовицу, врмџански сир и ртањски мед. 

 

 

3.6.  ТРУБАРЕВАЦ (ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ)  

 

Трубаревац је још једно село у Сокобањској општини које пружа могућност за развој 

сеоског туризма. Ово село је новијег датума. Исељено је за време изградње Бованског 

језера, али се налази поред воде. Са Сокобањом и Алексинцем је повезано асфалтним 

путем. Собе које се изнајмљују гостима су прве категорије и може се организовати 
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само боравак или пун пансион код домаћина. Идеалну могућност за развој туризма у 

овом селу пружа оближње Бованско језеро. 

 

 

3.6.1. Бованско језеро 

 

Бованско језеро је у клисури реке Моравице, 10ак km од Сокобање, вештачка је 

акумулација у систему слива Мораве. Дуго је око 8км, а дубоко око 50м поред бране. 

Врло је лако доћи до њега, било колима, аутобусом, бициклом или пешице. 

Ово језеро је веома богато рибом и право је уживање за пецароше. Има различитих 

врста риба али највише смуђ, сом и шаран. Риболовачко дрштво Моравица се стара о 

овом језеру. Такође ко воли да кампује, Бованско језеро је идеално. На језеру постоје и 

погодна места за купање. Плажа је под ситним белим песком. Купалишта имају терен 

за одбојку на песку, продавнице и велики паркинг за све посетиоце. Може се изнајмити 

педолино и са њим се отиснути до најудаљенијег залива са друге стране језера. 

За једриличаре и љубитеље веслања је овде прави рај. Сваке године се у априлу и 

септембру одржава једриличарска регата, под називом Бован. Оближње шуме су право 

уживање за ловце. 

Однедавно сокобањска страна Бованског језера је сређена, насипан је песак и 

постављене су клупе, дрвени столови и сунцобрани. Језеро је врло посећено у току 

лета. Тренутно у овом селу има 4 објеката. 16 смештајних јединица и 28 кревета за 

издавање. У првој категорији је 4 смештајних јединица а у другој свега 12 смештајних 

јединица. 
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Слика 6. Бованско језеро 

Извор : https://www.google.com/search?q=bovansko+jezero&client=firefox-b-

d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-

_4zp_aPvAhVtCBAIHaAqCY8Q_AUoAXoECAcQAw#imgrc=UptvBkaUKtNQ2M 

3.7.  РЕСНИК (ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ) 

 

Ресник лежи на језерској површи подно северне стране планине Лесковик, на 

надморској висини од 360-400м. Са јужне стране је државна шума планине Озрен и 

Лесковик. (Радовановић Г., 1997.). 

Село је добило име по лесковим мушким цветовима-ресама. Ресник је село збијеног 

типа, није подељено на махале и засеоке, већ се поједини делови називају по већим 

фамилијама. Куће су поређене поред главних путева и кроз село протиче ресничка река 

коју мештани називају само Река. У насељу има 223 домаћинстава са око 857 мештана. 

Село је чувено по неговању традиционалних обичаја, песама и игара али и старе готово 

заборављене кухиње. Од културно историјских споменика у близини се налази 

манастир Јерменчић, чесма Књаза Милоша али и излетиште Озренске ливаде. У овом 

селу постоји и летња позорница за око 1500 гледалаца. 

 

 

https://www.google.com/search?q=bovansko+jezero&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-_4zp_aPvAhVtCBAIHaAqCY8Q_AUoAXoECAcQAw#imgrc=UptvBkaUKtNQ2M
https://www.google.com/search?q=bovansko+jezero&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-_4zp_aPvAhVtCBAIHaAqCY8Q_AUoAXoECAcQAw#imgrc=UptvBkaUKtNQ2M
https://www.google.com/search?q=bovansko+jezero&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-_4zp_aPvAhVtCBAIHaAqCY8Q_AUoAXoECAcQAw#imgrc=UptvBkaUKtNQ2M
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3.7.1. Туристичке вредности Ресника 

 

Манастир Јерменчић је подигнут 1392. године. Налази се на падинама Лесковика 

према Озрену. Према предању подигли су га јерменски калуђери бежећи испред 

најезде турске силе (Радовановић Г., 1997.). Црква је била прекривена оловом, али су је 

Турци порушили.  После скоро 105 година црква је поново обновљена, али је тада 

битно измењен изглед. Црквена слава је Св. Архангел Гаврило која се прославља 26. 

јула, када се окупља велики број верника и излетника.(Радовановић Г., 1997.). 

Спомен чесма кнеза Милоша се налази поред пута Алексинац-Сокобања, на прилазу 

Сокобањи. Захваљујући благотворној сокобањској лековитој води, кнез Милош 

Обреновић је битно поправио своје здравље. Зато је дао налог да се на улазу у Бању 

изгради чесма. 

Озренске ливаде је место које је проглашено пределом изузетних одлика због 

предивних падина,  јединственог природног амбијента. Озренске ливаде у себи крију 

извор Ђерлез, који је био познат још из времена робовања под Турцима. Поред овог 

извора сви који посете ово место могу своју жеђ утолити и на чесми Баруџија, или 

чесми Шопур на којима тече хладна и чиста Озренска роса. Извор Шопур је окружен 

буковом шумом и око њега је уређен пикник простор.  

 

Слика 7. Озренске ливаде 

Извор : https://www.google.com/search?q=bovansko+jezero&client=firefox-b-

d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-

_4zp_aPvAhVtCBAIHaAqCY8Q_AUoAXoECAcQAw#imgrc=UptvBkaUKtNQ2M 

https://www.google.com/search?q=bovansko+jezero&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-_4zp_aPvAhVtCBAIHaAqCY8Q_AUoAXoECAcQAw#imgrc=UptvBkaUKtNQ2M
https://www.google.com/search?q=bovansko+jezero&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-_4zp_aPvAhVtCBAIHaAqCY8Q_AUoAXoECAcQAw#imgrc=UptvBkaUKtNQ2M
https://www.google.com/search?q=bovansko+jezero&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-_4zp_aPvAhVtCBAIHaAqCY8Q_AUoAXoECAcQAw#imgrc=UptvBkaUKtNQ2M
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3.8.  СЕСАЛАЦ (ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ) 

 

Сесалац је мало село у сокобањској општини. Припада брдско-планинском типу села. 

Налази се на надморској висини од 517м. Клима је умерено-континентална, 

модификована утицајем околних планина и река. Ово је традиционални сточарски крај 

и мештани поседују искуства у бављењу говедарством и овчарством.(Ракић В.,2008.). 

Идеалне услове за развој сеоског туризма у овом селу пружа посета излетишта, а то су: 

Сесалачка пећина и извор реке Моравице. 

 

 

3.8.1. Туристичке вредности Сесалца 

 

Сесалачка пећина се налази у атару села Сесалца и удаљена је око 19km од Сокобање. 

Осветљена је у дужини од 200m и обилују стактитима, сталагмитима, травентинским 

кадама. Кроз њу тече речица понорница. У близини су још два крашка облика-прерасти 

Зарвина и прозорац Богова врата, законом заштићена природна атракција. Испред 

пећине је лепо уређен пикник простор, клупе за одмор. Постоји још и лепо уређене 

прилазне стазе, извор питке воде и вештачко језерце. 

Извор реке Моравице се налази 12km од Сокобање у правцу Књажевца. Река 

Моравица је од свог извора до ушћа дуга 45km. Код Алексинца се улива у Јужну 

Мораву. Сам извор представља природни феномен и куриозитет јер се јавља у виду 

разливеног речног тока, који настаје од великог броја подземних извора. Стотинак 

метара источније налази се Читлучка пећина која представља интермитентно врело где 

вода периодично извире, обично у пролеће.( Петровић Д., Манојловић П.,2003.). 

Црква Св. Илије из 19. века која представља задужбину принцезе Персиде 

Карађорђевић и изграђена је у периоду између два светска рата. Низводно пд 
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излетишта је рибњак кроз који протиче чиста пијаћа вода, где се успешно гаји а може 

се и купити поточна пастрмка. 

Општина Сокобања располаже потенцијалима за развој туризма на селу. Атрактивни 

атрибути овог простора изражени у очуваној животној средини, погодиним 

климатским обележјима, богатству хидрографских објеката, пружју солидну основу за 

развој овог мотивског облика кретања. Међутим сеоска насеља са овог простора су и 

даље на почетку развоја туризма. Разлог је недостатак стратегије развој, недостатак 

туристичке инфраструктуре. У сеоским насељима ове општине не постоје основни 

смештајни капацитети који би задовољили тражњу туриста. Смештај гостију врши се у 

приватним кућама и собама.Развој туризма је далеко ван оптималних могућности. 

Битан проблем у развоју овог мотивског облика кретања представља и велики одлив 

становништва из сеоских насеља. Туризам на селу може да се схвати и као важан 

фактор ревитализације сеоских насеља и очувања демографског потенцијала. 

  

 

3.9.  МАНИФЕСТАЦИОНИ ОБЛИК ТУРИЗМА 

 

Од манифестација издвајају се: . 

 

● БАШТА ОТВОРЕНОГ СРЦА, 

 

●  СВЕТОСАВСКЕ СВЕЧАНОСТИ,  

 

● I ТАКМИЧЕЊЕ У СТРЕЉАШТВУ ВАЗДУШНОМ ПУШКОМ,  

 

● III ФЕСТИВАЛ ВЕТЕРАНА И РЕКРЕАТИВАЦА “СОКОБАЊА - СОКОГРАД, 

ИГРА МАТОР ИГРА МЛАД”,  

 

● СПОРТСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ,  

 

● ТАКМИЧЕЊЕ ДЕЧИЈИХ ФОЛКЛОРНИХ АНСАМБЛА У КОРЕОГРАФИЈИ,  

 

● БАЊСКО ЗАБАВНО ЛЕТО 

● GREEN HEART FEST (РОК ФЕСТИВАЛ) 
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● НОЋНИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ 

● ИГРЕ НА ВОДИ, ДАН ПЕШАЧЕЊА У СОКОБАЊИ 

● ПРВИ ГЛАС СОКОБАЊЕ... 
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4. БОЉЕВАЦ 

 

4.1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

 

Општина Бољевац се налази у источној Србији и припада Зајечарском округу. Заузима 

долину реке Црни Тимок и окружена је планинама Ртањ, Слеме, Самањца, Тумбе, 

Тупижнице који припадају планинском венцу Кучајских планина. Простире се на 

површини од 828 километара квадратних, од чега пољопривредна површина заузима 

46,4% или 38.466 ха, а шуме су распрострањене на 45,4% укупне територије. Општина 

се граничи са општинама Бор, Деспотовац, Зајечар, Сокобања, Рожањ, Параћин и 

Књажевац. 

 

Према попису из 2011. године на овој територији живи 12.994 становника, највећим 

делом, 64%, српске националности, а затим влашке – 25,8% и ромске – 2,2%, у једном 

градском и 19 сеоских насеља: Бачевица, Боговина, Бољевац Село, Валакоње, Врбовац, 

Добро Поље, Добрујевац, Илино, Јабланица, Криви Вир, Луково, Мали Извор, Мирово, 

Оснић, Подгорац, Ртањ, Рујиште, Савинац, Сумраковац 

 

4.2. ИСТОРИЈА БОЉЕВЦА 

 

Године 1455. извршен је турски попис становништва на територији Видинског санџака 

и у њему се први пут помињу нека села са данашње Општине Бољевац, као и 

манастири Лопушња, Крепичевац и Лозица. Насеље је настало око кафане коју је 

отворио А. Граманидис 1762. године, на путу Параћин-Зајечар, и око ње се брзо 

оформила мала чаршија. Из акта Суда црноречког краја говори се о постојању 

бољевачких механа на данашњој локацији Бољевца, поред реке Арнауте. У насеље 

пристижу дошљаци који се баве занатством, па је тако отворен и први дућан мешовите 
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робе 1836. године, а школа почиње са радом 1842. Бољевачка општина оформљена је 

1844. и од тог периода подручје почиње да се развија. 

 

Седиште зајечарског среза, Бољевац постаје 28. фебруара 1860. указом кнеза Милоша 

Обреновића, место добија на значају и привлачи нове досељенике који отварају 

трговачке и занатске радње, те се број становника удвостручује. За варошицу Бољевац 

је проглашен 10. септембра 1875. и све више се развијао. Изграђена је пошта 1891. 

године, а болница са 150 лежајева 1895. Рудник на планини Ртањ отвара се 1902. 

године, а 1907. почиње са радом и рудник мрког угља на Боговини. Пруга уског 

колосека изграђена је 1912. што је погодовало рудницима ради извоза руде, као и 

становништву за бољу размену добара са околним местима. 

 

Седиште Општине, насеље Бољевац, налази се на 42°49′29” северне географске 

ширине и 21°57′07” источне географске дужине, у Црноречкој котлини. На надморској 

је висини од 260 до 1600 м, најзначајнија река у Општини је Црни Тимок, која извире у 

Кривом Виру, а њене притоке су Арнаута, Митровштица, Злоцка и Радованска река. 

Општина је релативно добро повезана друмским саобраћајем са осталим регијама, с 

обзиром на то да је ово планински предео. Кроз општинску територију пролази 

Коридор X, магистрални пут Параћин-Зајечар, а железничке пруге нема. Бољевац је од 

Београда удаљен 207 км. 

 

Рељеф овог подручја је планинског карактера. Река Црни Тимок пресеца општинску 

територију на два дела правцем југозапад-североисток, од којих је северни део већи и 

виши, а мање насељен, док је јужни мањи, нижи и настањенији. У долини Црног 

Тимока, идући ка североистоку, налазе се нижа побрђа и површи, а самим тим боља је 

и саобраћајна инфраструктура. Дуж целог тока Црном Тимока заступљен је алувијум 

са очуваним старим терасама. Клима У Општини је континентална, са дугим и оштрим 

зимама и топлим летима. 

У општини Бољевац, према званичним подацима из пописа пољопривреде који је 

Републички  завод за статистику спровео 2012. године, 2.990 газдинстава користи 

пољопривредно земљиште. У највећем броју имају оранице и баште, односно најчешће 

гаје кукуруз за зрно (њих 2.127), а затим пшеницу и крупник – 1.561 газдинство. Према 
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броју следе пољопривредна домаћинства која производе луцерку – 1.268, детелину – 

1.042 и кромпир (779). 

Највећи број газдинстава су породична (99,87%), а остало су правна лица. Укупно 341 

газдинство узгаја различите комбинације усева и стоке, њих 495 бави се различитим 

ратарским културама комбиновано, а највише је оних који се баве мешовитом стоком 

углавном за испашу, а не за производњу млека (557). Пољопривредом се у Бољевцу 

бави 7.318 људи, а мушкарци предњаче када је реч о укупном броју. 

 

4.3. ТУРИЗАМ НА СЕЛУ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Општина Бољевац располаже значајним туристичким, природним и антропогеним, 

ресурсима на својој територији. 

Ртањ - најмаркантнија тачка у рељефу Бољевца (1566 м надморске висине ). Одликује 

сејако стрмим странама, док се на јужним и југоисточним падинама простиру 

пашњаци. Ртањ је повезан асфалтним путевима са Београдом(200 km), Зајечаром (49 

km), Бором (43 km), Нишом (90 km) и Соко Бањом (18 km). То му посебно даје значај у 

погледу валоризације и потенцијалних туристичких токова. 

Малиник и Кучајске планине – представљају северозападну планинску зону 

општине. Маланик се карактерише по фосилним вулканским купама – Тилва њалта 

(1054m надморске висине) и Велики Малиник (1158m н.в.). Ово је права оаза за 

геологе и геоморфологе јер представља јединствене форме у Србији које се могу 

посматрати и проучавати. 

Други геоморфолошки ресурси : 

• композитна долина Црног Тимока; 

 • клисура и кањон Радовањске реке; 
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• Девојачка и Боговинска пећина као основе за развој спелеолошког и екотуризма, а у 

непосредној близини на територији општина Бор и Лазарева и Злотска пећина. 

Посебну специфичност овог краја представљају бројни водотоци који потичу из јаких 

врела: 

• Црни Тимок – највећи ток у општини Бољевац, који тече кроз централни део општине 

и низводно од Зајечара, са Белим Тимоком гради јединствену реку, а посебно је 

атрактивно његово врело у Кривом Виру; 

*Арнаута – река за коју су везана и многа историјска догађања и народна предања, 

представља десну притоку Црног Тимока и реку која протиче кроз сам град Бољевац; 

• Радовањска река – чиста и бистра вода, велелепна клисура и кањон, богата рибом и 

ра-зноврсном флором дуж своје долине 

• Грабовачка и Злотска река – леве притоке црног Тимока, такође атрактивни простори 

за излетнички и рекреативни туризам. Такође, у кречњачким теренима Кучаја налази се 

већи број подземних водених токова. Општина Бољевац делимично залази у источну 

крашку зону Србије и захваљујући томе има разноврснији рељеф, али и појаву 

поменуте подземне циркулације вода. Ово је нарочито карактеристично за пећинске и 

јамске системе, који су већ поменути. На територији општине постоји неколико 

вредних културно-историјских споменика, који се могу валоризовати као 

комплементарни туристички ресурси: 

• Изнад села Јабланица налази се манастир Крепичевац, са црквом Свете Богородице из 

1500. године;  

• Недалеко од села Луково налазе се рушевине манастира Лапушње, са црквом Светог 

Николе из 1501. године, задужбине кнеза Богоја и његове жене Маре. Један од 

очуваних живописа цркве чува се у Народном музеју у Београду; 

• У селу Криви Вир, налази се манастир Лозица   

Манифестације у општини Бољевац нису бројне. Познат је Семинар народних игара 

који се одржава у септембру, потом Годишње колоније које се одржавају на неком од 

атрактивних локалитета, и од прошле године предтакмичење дувачких оркестара за 

Сабор трубача у Гучи, који је имао нешто више одјека и у који општина жели да улаже 

и у наредном периоду као потенцијални ресурси. 
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Међутим, за успешно пословање у туризму нису довољни само туристички ресурси. 

Неопходна је и одговарајућа туристичка инфраструктура, коју чине смештајни и 

угоститељски капацитети. 

У подножју планине Ртањ налази се туристичко насеље “Ртањ”. Окружено је шумским 

комплексом, парком који заузима површину од 42 ха, а конфигурација падина Ртња 

погодује изгадњи краћих смучарских стаза, углавном за почетнике. Смештајни 

капацитети насеља су:  

-  Депаданс - 63 лежаја 

  - Пионирски дом- 122 лежаја, са рестораном капацитета 200 седишта 

 - Банчина вила – капацитета 10 лежаја. 

Највећи проблем читавог туристичког насеља јесте недостатак обртних средстава и 

инвестиција. Неопходно је покренути процес приватизације читавог комплекса, али 

пре тога разрешити евентуалне спорове око власништва над појединим објектима (нека 

од одмаралишта су у власништву предузећа из Бора, Крагујевца). Положај насеља је 

изузетан, у односу на град Бољевац, али још више у односу на планину Ртањ. 

Ваздушна струјања и богат флористичко-фаунистички свет, обиље снежних падавина и 

велики број сунчаних дана лети, чине овај локалитет заиста погодним за развоја 

савременог туристичког насеља и профитабилног центра.  

Као посебан смештајни капацитет истаклa бих мотел “Ртањ”, који се налази на путу 

према Бољевцу, капацитета 36 места у бунгаловском смештају, са рестораном и 

познатим специјалитетима (гибаница, кисело млеко, пастрмка). Мотел је од 2005. 

године у приватном власништву и под реконструкцијом је, а власник планира да 

изгради спортске терене и одговарајући смештај за одмор и рекреацију, као и припреме 

спорских екипа. До краја године ће капацитет бити повећан за још 22 места, а у плану 

је и изградња мини конгресне сале. 

4.4. ПОТЕНЦИЈАЛИ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ ОПШТИНЕ 

БОЉЕВАЦ 

 

Понуда туристичког производа подразумева интегрисани туристички производ, који 

поред смештаја обухвата и поједине програме. Коришћење атрактивности околних 
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подручја могуће је уколико постоје организоване туре. Као основне линије 

туристичког производа општине Бољевац издвојили бисмо:  

Екскурзиони и ђачки туризам - тренутно је најразвијенији вид туризма, и то са 

смештајем у туристичком насељу “Ртањ”. Деца ту остају у просеку око 4-5 дана, а 

често је и задржавање аутобуса деце у ресторану на ручку и пролаз кроз Бољевац. Зими 

је деци омогућено скијање на једној стази – за почетнике. У овом сегменту треба 

понудити и допунске видове нпр. одржавање еколошких школа у природи, али је 

неопходно и да се подигне едукативни центар за младе где би постојала особа/тим 

људи који би развијали и водили екотуристичке туре и образовне кампове за основце и 

средњошколце. Ове, као и друге теме могу бити у оквиру програма летњих школа и 

кампова у природи. Интернет центар, базени и друге погодности, много би помогле у 

развијању овог вида туризма и постављању на виши ниво(да деца не долазе зато што 

морају, тј. што их професори и наставници ту доводе, већ што желе –кампови, курсеви 

и сл.). 

Викенд и излетнички туризам - вид селективног туризма који је већ стекао своју 

афирмацију код становништва околних општина (Параћина, Ћуприје, Јагодине, Бора, 

Зајечара, Књажевца...). Да би се овај вид туризма развијао неопходно је изградити 

бољу саобраћајну мрежу до појединих излетишта, опремити локалитете одговарајућим 

угоститељским, санитарним, комуналним и инфраструктурним објектима (нарочито 

када је у питању Ртањ), извршити пејзажно обликовање простора око објеката, а све у 

складу са концептом одрживости, пазећи да се не наруши екосистем који је у основи 

излетничке понуде. Некада, у време док је радио рудник угља, постојала је жичара која 

је ишла од рудника па до прерађивачких погона (који су потпуно запуштени и зарасли) 

и та се жичара може покренути (инвестиција за њено поновно монтирање), те би 

уколико се пронађу средства ово био још један изузетно атрактиван елемент у понуди. 

Локални специјалитети, сувенири и домаћа радиност, такође могу бити интересантни 

овом типу туриста. Дужина боравка им је или један дан (ујутру долазе увече одлазе, 

без ноћења) или 2-3 дана (са смештајем и ноћењем). 

Екстремни спортови – постоје одлични услови за параглајдинг на локалитету 

Бабе(Ртањ) због повољних ваздушних струјања, потом одлични услови за пењање и за 

планинарење (Ртањ и Кучајске планине) итд. Овде су могуће две врсте посетилаца 

самостално, односно у мањим друштвима или преко организованих друштава 

(планинарска друштва, параглајдинг клубови и сл.). Овим посетиоцима треба 

омогућити и комплементарну понуду (нпр. Злотска пећина и сл.). 

Ловни и риболовни туризам - има добру основу, али је неопходно веће 

ангажовање ловачког друштва. Такође, неопходна је сарадња са приватним 



 

Перспективе развоја туризма на селу Зајечарског округа 

Жељка Станковић 

 

39 

предузетницима и њиховим смештајним капацитетима, јер они капацитети у 

власништву општине не одговарају смештају високоплатежне клијентеле. Ловни и 

риболовни туризам спадају у ред рекреативних видова туризма. Потенцијални туристи 

, пре свега, у ловном туризму су најчешће заинтересовани само за овај вид туристичке 

понуде. 

Манифестациони туризам - у општини Бољевац је још увек релативно неразвијен, 

мада постоји одређена афирмација кроз организовање “Семинара народних игара” и 

“Црноречких дана”. У перспективи јаку експанзију може доживети предтакмичење за 

Гучу, где се надмећу оркестри са простора Источне Србије, а који потенцијално може 

постати занимљив у радијусу од око 100 километара. Потребно је дате манифестације 

промовисати и маркетиншки пропратити тако да постану интересантне и посећене на 

регионалном нивоу. 

Спортски туризам/ припреме спортских екипа - у овом тренутку, сходно 

капацитетима и условима могућа је припрема само локалних екипа и екипа из нижих 

рангова такмичења (ван прволигашких). Превасходно се ради о фудбалским екипама. 

Смештај у туристичком насељу Ртањ. 

Транзитни туризам - неопходно је у будућем планирању развоја туристичке 

индустрије, туристичку понуду општине тако структурирати да омогући задовољавање 

свих потреба транзитних туриста (постојање адекватно опремљених бензинских 

пумпи, мотела, ресторана и слично), али их и мотивисати одговарајућим садржајима да 

продуже свој боравак у Бољевцу. У оквиру свог комплекса Хотел са три звездице Етно 

Центар Ртањ нуди удобан смештај у хотелској згради, десет бунгалова, и два депаданса 

са апартманима. Собе су двокреветне или са француским лежајем, добро опремљене, са 

купатилом, ТВ и телефоном… 

 

 



 

Перспективе развоја туризма на селу Зајечарског округа 

Жељка Станковић 

 

40 

 

Слика 8. Етно хотел Балашевић 

Извор: https://www.magelantravel.rs/accommodation/etho-hotel-rtanj-balasevic/ 

БУНГАЛОВИ ЕТНО ХОТЕЛ РТАЊ - У оквиру свог комплекса, Етно Хотел Балашевић 

Ртањ са три звездице нуди удобан смештај у 10 новосаграђених бунгалова. Смештај је 

окружен природом и поседује изузетнан поглед на истоимену планину. Собе су 

двокреветне или са француским лежајем, добро опремљене, са купатилом, ТВ и 

телефоном. 

ХАЈДУЧКА КУЋА ЕТНО ХОТЕЛ РТАЊ - У оквиру Хајдучке куће нудимо вам удобан 

смештај у 13 соба, капацитета 30 лежајева. Ресторан капацитета 250 места пружа 

могућност организовања разних врста пословних ручкова, банкета, коктела и 

организацију семинара. У редовној понуди служе се јела националне кухиње. 

Село Илино -Пре десетак година у селу Илино је основано културно-уметничко 

друштво „Илинско врело“, названо по издашном извору хладне воде, који је јединствен 

на подручју Бољевца.  КУД је тада окупљао само децу, али је временом прерастао у 

озбиљно фолклорно друштво, које данас има седамдесет чланова, од најмлађих 

предшколаца до ветерана. У рад друштва су се укључили млади из Бољевца и других 

села, а осим традиционалне црноречке игре, у КУД-у посебно негују инструменталну 

музику и изворно певање. 

У време кад је у овом селу Туристичка организација Бољевац отпочела уређење етно 

комплекса и када је отворена завичајна кућа вајарке Љубинке Савић Граси, рођене у 

Илину, на иницијативу КУД-а „Илинско врело“ организован је први Сабор дечјег 

стваралаштва, који је током десетогодишњег трајања постао значајна културно-

туристичка манифестација општине Бољевац. Сабор се сваке године организује 

почетком августа и окупља дечје фолклорне ансамбле из свих крајева Србије.  Ове 

https://www.magelantravel.rs/accommodation/etho-hotel-rtanj-balasevic/
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године Илино је добило још једну манифестацију, а реч је о међуокружном такмичењу 

сеоских кореографисаних фолклорних друштава. Село Илино иначе има осамдесетак 

житеља, али захваљујући напорима локалне самоуправе, Туристичке организације, као 

и Месне заједнице, која је иницирала уређење сеоског дома културе и читавог простора 

у центру села, ово место постаје све атрактивније за развој сеоског туризма. У 

последњих неколико година, овде је изграђено више нових објеката, намењених 

гостима и туристима који воле одмор у нетакнутој природи. 

Манифестације попут Сабора дечјег стваралаштва и управо одржаног такмичења КУД-

ова источне Србије, допринеће још бољој препознатљивости Илина на туристичкој 

мапи општине Бољевац. 

 

4.5. ТРЕНУТНО СТАЊЕ ТУРИСТИЧКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА 

ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ  

 

Општина Бољевац спада у ред неразвијенијих општина на територији Србије. Године 

економске кризе које су потресале читав простор наше земље у протеклих деценија, 

веома негативно су се одразиле на привредне структуре локалних заједница. У таквим 

околностима становништво Бољевца је приморано да тражи алтернативне правце 

развоја својим досадашњим доминантним делатностима (пољопривреда и машинска 

индустрија). 

 Туристичка привреда на територији општине Бољевац није била нарочито развијена у 

протеклом периоду, о чему сведоче и анализе туристичког тржишта општине. Већину 

посетилаца чиниле су ђачке екскурзије и посетиоци одмаралишта која су била у 

власништву предузећа из околних општина. Мали су били приходи које је туризам 

уносио у општински буџет, па су тако и улагања била сведена на минимум. Као 

последица тога, јавила се доста лоша слика туристичке инфраструктуре која данас 

представља приоритетну зону будућих инвестиција у туризам. 

 

Други, веома важан податак јесте да се туристичка организација општина тек формира, 

и тренутно су у фази израде многи важни пројекти везани за развој туризма (Програм 

развоја и промоције туризам, израда wеб-сајта, израда промо-филма, брошура и 
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туристичке карте). Није спорно да општина Бољевац поседује одређене туристичке 

ресурсе (планина Ртањ, река Црни Тимок, Боговинска пећина, богат биљни и 

животињски свет, манастири и специфичан фолклор). Али је неопходна изградња 

интегралног туристичког производа општине са којим би она могла наступити на 

туристичком тржишту својом разноврсном понудом: екскурзионог, рекреативног и 

излетничког, спортског, ловног и риболовног, манифестационаог и транзитног туризма 
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5. КЊАЖЕВАЦ 

 

5.1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

 

Општина Књажевац налази се у Источној Србији. У административном смислу 

припада Зајечарском округу и граничи са општинама Зајечар и Бољевац на северу, 

Сокобања и Сврљиг на западу, као и општинама Бела Паланка и Пирот на југу. На 

истоку се граничи са општинама Видин и Монтана у Бугарској, од којихје раздвојена 

масивом Старе планине. Територија ове општинепростиресе дуж целог слива 

Трговишког Тимока, у доњем делу слива Сврљишког Тимока, каои у горњем делу  

слива Белог Тимока. Југозападну границу чине брда и обронципланине 

Тресибабеивиса Јаловик. Са севера границу чини планина Тупижница и висови Тумба 

и Здравац, а са западависови Слемен и Крстац. Највиша тачка на територији општине 

Књажевац је врх Миџор на Старој планини на 2.169 m надморске висине. Најнижа 

тачка је на 176 m надморске висине и налази се на дну Књажевачке котлине. Општина 

се простире на 1.202 km² и по површини је четврта општина у Србији. Правац пружања 

јој јесеверозапад-југоисток. Књажевачка општина има 86 насеља, укључујући и град 

Књажевац. У морфолошком погледу на територији општине се разликују планинска и 

долинско-котлинска целина. 

 

Део територије општине лежи у пространој котлини где је смештено и централно 

градско насеље, док је већи део посматраног простора брдско-планинског карактера. 

Планинске стране, а посебно западне падине Старе планине, богате су изворима из 

којих се у подножју формирају реке и речице. Све оне се уливају у један од три 

Тимока: Сврљишки, Трговишки и Бели. 

 

Њихове долине представљајуприродне пролазе према суседним крајевима, што је 

омогућило изградњу саобраћајница и релативно добру повезаност територије. 

Према својој физиономији 70 сеоских насеља књажевачке општине припада збијеном , 

тимочком типу насеља, а 15 села припада групи разбијених насеља. Већина насеља 

збијеног типа налази се у  Буџаку ( Алдина, Река, Габровница, Јаловик Извор, Кална, 

Равно Бучје, Татрасница, Ћуштица, Шести Габар) а минимално су заступљена у оквиру 

предеоних целина Заглавка ( Берчиновац и Причевац) и Тимока ( Ошљане и Понор). 

(Сибиновић М., Антић М. и др.2016) 
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5.2. ПРИРОДНЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ 

 
Природне привлачности неког краја чине физичко-географски елементи средине, који 

су уједно битни за рурални развој. У њих се убрајају: рељеф, клима, хидрографски 

елементи, биљни и животињски свет, као и заштићенаприродна подручја. Они чине 

основу развоја одрживог руралног туризма општине Књажевац. 

 

 

 

5.2.1. Геоморфолошке карактеристике 

 

 
Рељеф као комплекс геоморфолошких појава зачајан је елеменат атрактивности 

туристичког одредишта, посебно руралног. Својим различитим морфолошким 

облицимаутиче на климу, хидрографске услове, биљни и животињски свет, 

распрострањеност становништва, каои на начинеживота у појединим географским 

срединама. Долинско-котлински део захвата 35,1% од укупне површине општине 

Књажевац. Остала површина отпада на планинске пределе(Сибиновићи сарадници, 

2016). 

У планинском делудоминантно место заузима масив Старе планине. Простире се у 

микрорегијамаЗаглавак и Буџак, према граници са Бугарском. Стара планина пружа 

повољне услове за развој планинског, спортско-рекреативног, ловног, сеоског и других 

облика туризма. Подручје “Бабин зуб“представља природно богатство изванредног 

значаја погодноза развој разноврсних видова одрживог туризма. На територији 

општине Књажевац ово подручје обухвата атаре села Ћуштицаи Црни Врх, као и 

делове атара села Балта Бериловац и Јања. Од града Књажевац удаљено је свега 50 km 

(Сибиновић, 2008). Поред Старе планине, планински део општине Књажевац обухвата 

северне падине Тресибабе ијужни део Тупижнице. Ту такође спадајуи ниско-

планински пределина западном и југозападномободу књажевачке котлине.  

 

Тресибаба (787 m) је Карпатско-Балканска планина средњег планинског појаса, која се 

простирејужно од Књажевца. Преко ове планине се остварује комуникација са 

Понишављем и јужним Поморављем. Овде пролази један од значајнијих магистралних 

путева Књажевац-Ниш и железничка пруга Ниш-Књажевац-Зајечар-Прахово. 

Тресибаба је богата шумом и релативно је добро насељена, а као најзначајнија, истичу 

се села: Понор, Крента и Мучибаба. Ова планина не пружа повољне услове за развој 

туризма (Стојадиновић Б.,1990). 

 

Тупижница (1162 m) је кречњачка планина купастог облика која се пружа 

североисточно од Књажевца и препознатљива је по репетитору који се налази на самом 

врху планине. Припада источној зони млађих веначних планина, средњем планинском 

појасу и има меридијански правац пружања. Простире се између Књажевца и Бољевца 

и позната је под именом Ласовачка планина. На западу се завршава високим 

стеновитим одсеком, а на истоку има изглед благо нагнутог платоа. С обзиромна тода 

се ради о кречњачкој планини, честа је појава крашких обликау рељефу. У хидро-

морфолошком погледу ова планина је карактеристична по постојању јама. Највећа је 
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„Леденица“, хладни спелеолошки објекат у којој се снег и лед задржавају и до осам 

месеци годишње, као и „Давидова пропаст“, дубока стотинак метара (Сибиновић 

Б.,2008.).  

Поред планина од природних туристичких вредности значајна је и клисура Ждрело у 

селу Стогазовац. Формирана је између брда Кулиње (540 m) са десне стране и брда 

Рудине (460 m) са леве стране Зубетиначке реке, која клисуром протиче на надморској 

висини од 350 m. Дно клисуре карактеристично је по великом броју обрушених 

блокова стена, преко којих река протиче у виду слапова. У клисури Ждрело јављају се 

окапине и шкрапе (Сибиновић Б., 2015). Бигрени водопад је водопад на Стањинској 

рецикоји се налази поред путаКњажевац –Пирот. Извор Бигреног потока налази се око 

300метара узводно од кречњачких базенчића и у народу је познат као „лудо врело”. Из 

његове хладне и минералима засићене воде преко палих грана, стабала и лишћа таложи 

се кречњак стварајући бране. Бигар се хвата за масу дрвета у води и прави непробојну 

брану изнад које настаје језеро. Из њега вода истиче па се преко следеће препреке у 

речном кориту, бигар опет таложи правећи нову брану и ново језеро. Језерца необичне 

плаво –зелене боје сакривена су у густом растињу неколикостотина метара изнад 

водопада (www.toknjazevac.org.rs) С обзиром на чињеницу да се ради о 

кречњачкомтерену, пећине су честа појава у овој општини. Вулина пећина се налази на 

левој страни клисуре, неколико метара изнад пута, близу излаза из клисуре. Маркова 

пећина се налази на десној страни клисуре, испод врха брда Кулиње. Тешко је 

приступачна. Отвор је кружног облика, висине око 4 m и дужине 5 m. Таваница се 

нагло спушта(www.toknjazevac.org.rs). едан од најлепших видиковца у општини 

Књажевац налази се на Старој планини. Бројни авантуристи, љубитељи природе, 

фотографи, биолози, истраживачи, спортисти свакодневно је откривају. 

 

 

 

 

5.2.2. Климатске карактеристике општине Књажевац 

 

 Одговарају прелазној варијанти умерено-континенралне климе влашко-понтијског 

басена на северу и планинске климе балканског планинског система на југоистоку, при 

чему се осећају у мањој или већој мери утицаји различитих климатских типова. 

Најхладнији месец у години је јануар са просечном температуром испод 0°С (око -1°C). 

У току летњих месеци најтоплији је јул са средњом температуром од 20,9°С. Средња 

годишња температура је око 10,5°С. Најјачи ветар који дува на овом простору је 

кошава. Поред кошаве јављају се још и ветрови са запада који су суви током зиме, а у 

летњем периоду доносе кишу, као и ветрови са Старе планине који дувају углавном у 

пролеће и ветар са југа који за време пролећа доноси кишу, а у летњем периоду је сув. 

Облачност је највећа током зиме, а најмања током летњих месеци. Пролећа су 

облачнија од јесени (Сибиновић М., 2016.) 

 

http://www.toknjazevac.org.rs/
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5.2.3. Хидрографске карактеристике 

 

  Хидрографски елементи су важни елементи туристичког одредишта, посебно за 

развој руралног туризма. Како Србија нема море, језера, реке и термоминералн извори 

могу бити излетничке атракције, а уједно и атракције руралног туристичког 

одредишта. Копнене воде у Србији представљају значајни развојни потенцијал 

руралног туристичког одредишта. Хидрографске особине општине Књажевац 

представљене су карактеристикама свих вода на њеној територији. На подручју 

општине Књажевац развијена јеразграната хидролошка мрежа, која је значајно 

условљена хидро-геолошким, педолошким, вегетационим и климатским 

карактеристикама ове области. Најзначајнији токови су: Сврљишки Тимок, Трговишки 

Тимок и Бели Тимок. Значајну хидрогеолошку особеност књажевачког краја чине 

термоминералне воде Ргошке бање. Ова бања је често одредиште излетника. Ргошка 

бања својом водом снабдева Комплекс базена „Бањица“. Он обухвата отворен 

олимпијски базен дубине 2,20 m, базен за децу дубине 60 cmса мини аква парком, 

ресторан и неколико спортских терена за одбојку на песку, мини фудбал, кошарку. 

Успешни пливачи и ватерполисти користе погодности базена током својих припрема. 

 

5.2.4. Биогеографске карактеристике 

 

Биљни и животињски свет представљају важне чиниоце који привлаче и усмеравају 

туристе на одређене просторе. Значај биљног и животињског света неког простора 

огледа се у богатству и разноврсности који доприносе обликовању физиономије 

пејзажа. Богаство врста дивљачи у шумама и риба у водама, не само што улепшавају и 

чине одређено подручје занимљивим, већ пружају могућност за лов и риболов, 

фотографисање, истраживање, бригу за њихово одржавање и друге активности. Такође 

шуме и шумско земљиште чине важну природну атракцију која може бити важан 

чинилац руралног туризма. 
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5.3. АНТРОПОГЕНЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ ОПШТИНЕ 

КЊАЖЕВАЦ  

 

Друштвени фактори релевантни за развој сеоског туризма су објекти, догађаји и 

манифестације у простору за које се може везати пажња туриста. За разлику од 

природних, који погодују развоју рекреативних врста туризма, антропогени 

туристички ресурси подстичу културна и манифестациона туристичка кретања. Ове 

туристичке вредности условљавају краћи боравак туриста и њихова посета и 

организација није временски условљена. Захваљујући њима, туристички промет се 

може одвијати током целе године и користити за продужење туристичке сезоне у 

одговарајућим центрима и регионима. (Велојић М. и Ђуровић П.,2001.) 

5.3.1. Културно-историјско наслеђе и споменици културе 

На територији општине Књажевац налазесебројни културно-историјски споменици 

који сведоче о прошлости овог краја. Они употпуњују туристичку понуду читаве 

општине, а рурална подручја чине привлачнијим. То су:археолошки локалитети, 

споменици културе, верски објекти, културне установе, народни занати, домаћа 

радиност, народна материјална култура, традиционална кухиња, сувенири, приредбе, 

забавне, спортске и привредне манифестације. 

5.3.2. Археолошки локалитети 

Најстарије налазиште које сведочио постојбини људске заједнице на 

територијиопштине Књажевац налази се у селу Габровница, а ради се о 

праисторијском цртежу. Назиду мале пећине налази се петцртежа насликаних црном 

бојом –коњ са јахачем, на два места упећини, коњ са бодежом, једаннеправилан круг и 

један врлонечитак цртеж. Од касноантичких споменика културе требаспоменути 

Тимакум Минус(Timacum minus)и Бараницу. Бараница је насеље које се везује за 

римског императора Барона. Данас се овде могу наћи новчићи римских царева: 

Анастасија, Јустина и Јустинијана. Данас, Бараница представља природно купалиште, 

омиљено код локалног становништва, које се налази на десној обали Трговишког 

Тимока, у клисури саме реке. На око 100 mизнад реке налази се пећина која се састоји 

из три просторије: полукружног предворја из кога се пружају ходници који воде до 

једне веће и једне мањепросторије. Тимакум Минус (Равна, Кулине или Градиште) 

представља римску насеобину чији темељи датирају из првог века наше ере и трају 

касније до Јустинијанове обнове царства у VI веку. 
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Споменик Тимочанима палим у ратовима и револуцијиили Спомен-паркпредставља 

амбијенталну целину која се налази у граду Књажевцу. Посебан печат овој целини даје 

фонтана са скулптуром уметника Петра Палавичинија. На речној тераси, изнад зграде 

Скупштине општине налази се Гургусовачка кула. Стара чаршија је насеље уз десну 

обалу Сврљишког Тимока. Налази се у центру града и представља најмаркантнији део 

старог Књажевца. Комплекс зграда намењених занатству и становању настајао је од 

прве половине XIX века, а неки објектису грађени и крајем XVII века. 

5.3.3. Верски објекти 

Из средњег века у општини Књажевац, истичу се цркваСвети Ђорђеу Књажевцуи 

Заветни крстови. Црква је посвећена Светом Ђорђу, а изграђена је 1835. године на 

месту срушене џамије. Поред цркве посвећене Светом Ђорђу од сакралних објеката у 

општини Књажевац и околини значајне су и црква Свете Богородице, црква Света 

Тројица, Богородичина црква и црква Светог Илије. 

За туристе је посебно интересантан Архео-етно парк у селу Равна на југоисточним 

падинама Тупижнице. Парк је смештен у дворишту старе сеоске школе, која је 

саграђена 1906. године(www.toknjazevac.org.rs). У сколпу парка се налази 

истраживачка станица, лапидаријум са изложеним римским каменим споменицима и 

етно-парк у коме је реконструисано сеоско домаћинство са краја XIX и почеткаXX 

века. Основни Циљ Архео-етно парка је да се илуструје амбијент патријархалне сеоске 

заједнице XIX века тимочког краја са стамбеним и привредним зградама. Етно-парк 

чине кућа из Горње Каменице у чијем је подруму формиран Музеј књажевачких вина 

са винотеком, кућа из Берчиновца, амбар из Белог Потока иказаница за печење ракије 

са лулом од “трешњевог” дрвета из Причевца. Посетиоци су у мoгућности да се 

упознају са традиционалном културом становања и објектима народне архитектуре 

овог краја.  

 

 

http://www.toknjazevac.org.rs/
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Слика 9. Архео-етно парк у селу Равна 

Извор: https://asasocijacija.com/prilog/arheo-etno-park/ 

Новији занати појавили су се почетком XX века (кројачи, столари, сајџије, обућари, 

лимари, опанчари, лекари, бербери, златари, лицидери). Нагло почиње да се развија 

терзијски и абаџијски занат из којих се временом развија кројачки занат. Кројачки 

занат јавља се већ од двадесетих година XX века (www.muzejknjazevac.org.rs). 

Опанчарски занат је био доста заступљен нaовом простору. Опанцису се израђивали 

ручно, од говеђе или телеће коже. Чувени опанчар у Књажевцу био је Драги 

Милосављевић, који је за свој рад награђен на Светској изложби у Лондону 1907. 

године. Данашње пастирске колибе, налик на земунице, указују на изглед првобитних 

станишта, која су, преко талпаре, чатмаре, плетаре, старе и нове моравке, широм 

Србије градили вредни дунђери. Унутрашњи распоред просторија чинила је главна 

просторија „кућа“или „ижа“, са огњиштем на средини. Ту се налазило пепелиште са 

„црепњама“, чивилуци и клинови о које су се вешалиразни керамички судови, „трпеза“ 

или „софра“, кашике, земљане посуде и дрвене панице. Књажевачки крај богат је 

очуваним обичајима везаним за животни циклус појединца кроз религиозна веровања и 

обредну праксу која прати рођење, брак и смрт. Многобројни предмети као што су 

невестин венчић, лицидерско срце, свадбарска буклија, љуљка, коританце са 

ускршњим јајима, ритуални хлебови, прибор за бајање и Добромир, патуљак из 

племена Хопа, данас су очувани и налазе се у поставци завичајног музеја. Какоје 

Србија позната по разноврсним народним ношњама, када је у питању Књажевачки крај 

требаспоменути њихову женску грађанску ношњу којучини кошуља, марама-шамија, 

појас бајадер, дуга сукња, либаде, бареш трака ухваћена граном или столоватим 

прстеном, уз уплетене кике. Мушку ношњу чине памучна бела кошуља, панталоне од 

штофа, прслук, капутић -сако или фрак, шешир полуцилиндар. Двопређне чарапе су 

изразити представници фолклорне „наивне“уметности Књажевца. 

За туристе велику атракцију представљају амбари. Амбар представља привредни 

објекат, карактеристичан за књажевачки крај. Један такав налази се у Архео-етно парку 

https://asasocijacija.com/prilog/arheo-etno-park/
http://www.muzejknjazevac.org.rs/
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који има подрум и кош. Пренесен је из села Бели Поток и потиче из XIX века. Подељен 

је на „пресеке“, одељак за смештај житарица, а сам подрум са стубовима има више 

намена за смештај алата, вина и сличне намене. У слободном простору поред амбара 

изложени су предмети који припадају сеоском домаћинству, а све ређесе налазе у 

употреби:кочије, рало, саонице и„трмке“за пчеле. Како општина Књажевац располаже 

великим природним богатством и очуваном традицијом, чисто природно окружење и 

плодна земља чине здраву базу традиционалне, органске кухиње и квалтетних вина у 

Књажевачким селима. Кухиња општине Књажевац представља мешавину укуса. 

Књажевачка традиционална јела су домаћа гибаница, пројаса зељем, сармице 

„гужвице” од ливадског зеља, салата од сремуша и локални специјалитет белмуж. 

Књажевачки крај је познатипо изузетним сиревима („ситни” и „на велије”) и 

квалитетним ракијама. Од слаткиша овај крај је познат по питиса вишњом или орасима 

(орешњак) и ванилицама. 

5.3.4. Манифестације 

На простору територије општине Књажевац постоје многе манифестације које 

привлаче туристе из околних места. Обичаји, архитектура, градитељство, кулинарство 

и фолклорно богатство разлог су промовисања богате традиције књажевачког краја. У 

сврхуразвоја туризма, али и ревитализације остарелих села у Књажевцу 

одржавајусебројнетуристичко-културне манифестације. Међу њима су најважније: 

Фестивал културе младих Србије, Традиционална манифестација „Сабор на 

Кадибогазу“, Ђурђевдански сусрети, Сабор народне изворне музике –Панаџур, 

„Шипуријада“, „Првиси“и „Дани јоргована“. Од спортских манифестација значајне 

су:трка у планинском бициклизму наБабином зубу „Стара планина челенџ“,“Ултра 

траил Стара планина”, „Сусрети етно удружења –Традицијом у Европу“ и „Дани 

дијаспоре“. Од културних манифестација у општини Књажевац одржава се 

манифестација „Топла Центар Света“ у селу Сврљишка Топла. 

 

5.4. СМЕШТАЈНИ КАПАЦИТЕТИ У РУРАЛНОМ ПРОСТОРУ 

ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ  

 

Очуваност традиционалног идентитета сеоске куће, архитектуре селаи читаве сеоске 

регијеје од великог значаја за развој руралног туризма. На територији општине 

Књажевац има 230 категорисаних лежајева у сеоским срединама. Смештајних 



 

Перспективе развоја туризма на селу Зајечарског округа 

Жељка Станковић 

 

51 

капацитета има у следећим селима: Вртовац, Балта Бериловац, Црни Врх, Равно Бучје, 

Иново, Јаковац, Горња Соколовица, Влашко Поље, Бучје Зубетинац, Жлне и 

СтогПрема подацима Туристичке организације Књажевац у 2016. години општина је 

располагала са 59 смештајних објеката који су се користили за рурални туризам: 6 

сеоских туристичких домаћинстава, 36 кућа за одмор, 1 етно село, 9 апартмана, 4 стана 

и 3 студија. Смештај туриста се врши у сеоским туристичким домаћинствима, 

вајатима, једном етно селу, вилама, апартманимаи другим смештајним капацитетима 

који одишу традицијом. (www.toknjazevac.org.rs) 

Вила „Бабин зуб“ - налази се у селу Балта Бериловац у прелепом окружењу парка 

природе „Стара планина“ и категорисана је са три звездице. Вила располаже са 10 

кревета и 3 собе. Свака соба има своје купатило и налазе се на спрату куће, док су у 

приземљу кухиња и трпезарија. Окружена је ливадама, воћњацима и пашњацима, а 

покрај саме куће протиче Бериловачка река. Од активности гости могу учествовати у 

сеоским пословима, купати се на потоку, зими се санкати и скијати, шетати, брати 

печурке и лековито биље. За госте домаћини често организују „старопланинско вече“уз 

звуке традиционалних инструмената (гајде, хармоника и фрула) и песме жена са Старе 

планине у циљу промовисања културе и традиције места. 

У истом селу за потребе руралног туризма налази се - сеоска кућа „Стара 

планина“. У дворишту куће, поред самог пута који води ка скијалишту, постоји 

уређен простор предвиђен за паркирање возила. Амбијент куће је прави сеоски са 

модерним инвентаром. Са застакљене терасе пружа се предиван поглед на Бабин Зуб. 

На самом излазу из села Балта Бериловац код Бериловачке школе налази се кућа за 

одмор „Брвнара Ждрело“. Располаже са 3 собе, односно 7 лежајева. Окружена је 

зеленилом и нетакнутом природом те представља идеално место за одмор. У близини 

брвнаре је видиковац са којег се пружа поглед на читав крај. На имању породице 

Ћирић постоји фарма пернате живине. 

У селу Јања у засеоку Мездреја налази се конак „Мездреја“. Конак располаже са 

две куће и укупно 29 лежајева. У селу Вртовац, налази се домаћинство Пешића 

„Конак Деветка“, које располаже са 10 лежајева. У селу Јаловик Извор налазе се 

два домаћинства која пружају услуге смештаја. Кућа за одмор Бањац Негице и 

вила Весела кућа. Окружена нетакнутом природом вила је идеално место за одмор и 

опуштање, далеко од градске буке и урбаног живота. Вила располаже са две 

четворокреветне и једном двокреветном собом, са сопственим купатилима. Гостима је 

на располагању услуга ноћења, ноћења са доручком, полупансиона и пансиона, а 

уколико желе, гости могу сами припремати храну у опремљеној кухињи. 

http://www.toknjazevac.org.rs/
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У селу Иново поред виле „Камена“налази се етно-село „Срна“ које симболизује 

етно туризам. Етно село туристима представљаначин живота у многим српским 

селима. Својим посетиоцима нуди свеж планински ваздух, дуге шетње кроз нетакнуту 

природу,  

мир у замену за буку градова, цвркут птица, чисте изворе, лов, риболов, бициклизам, 

планинарење, скијање, трим стазу, купање у реци као и раскошну домаћу трпезу. 

На самом улазу у етно село “Срна” налази се мост под којим протиче река Тимок 

дајући бајковити изглед овом домаћинству. У близини сукамена стаза за шетњу, 

ресторан, Зоо врт, летњиковац, а испред хотела се налази базен са кафе баром. Од 

смештаја у етно селу налази се хотел „Алексеј“ који располаже са 62 лежајева, вила 

„Алексија“ са 28 лежаја и етно вајати-бунгалови. Ентеријер је прилагођен некадашњем, 

а опет савременом стилу живота. Уселу Ћуштица за потребе туристауслуге смештаја 

пружаКућа за одмор „Седлар“. Кућа поседује 9 соба, са укупно 30 лежаја, ресторан и 

салу за састанке у приземљу. Етно кућа „Александар“–кућа апартманског типа са 

спаваћом собом, дневнм боравком, кухињом, трпезаријом и купатилом. 

Од свих села у општини Књажевац највише сеоских домаћинстава за пружање услуга 

смештаја заступљено у селу Кална и Црни Врх. У селу Кална услуге смештаја нуди 

вила „Богдановић“која је категорисана са четири звездице, опремљена модерним 

собама са 12 лежајева, затим породична кућа „Смештај Ристић“, домаћинство Крстић 

Горана, Кућа за одмор Николић Гордане и сеоско туристичко домаћинство „Релеј 

Габровница“. 

У селу Црни Врх сеоска-туристичка домаћинства која пружају услуге смештаја 

туристима су:  

Сеоско туристичко домаћинство Јеленковић Мићуна, Апартмани „Чардак“, Сеоско 

домаћинство Љиљане Тошић, Кућа за одмор “Зелени свет”, Вила „Кула“, домаћинство 

Мариновић Славице, сеоско туристичко домаћинство Алексић Звонимира, Кућа за 

одмор „Каса Сара“, Планинарски дом „Шум“, Кућа за одмор Станковић Владице, 

„Вила Павле“, Кућа за одмор Ђорђевић Димитрија, Кућа за одмор Ристић Славка, Вила 

„М“, Старопланински апартмани, Кућа за одмор „Гогин“, Вила „Бор“, сеоско 

туристичко домаћинство “Хајдук Вељко“, “Вила Стајко”, сеоско туристичко 

домаћинство Милијић Зорана, Домаћинство Божиновића “Голема река”, “Вила Ика”, 

сеоско туристичко домаћинство „Брвнара Цветковић“, кућа за одмор “Вила Дукат“ и 

сеоско туристичко домаћинство Спасић Александра и Раичевић Јовице “Преноћиште 

Сунце”. 



 

Перспективе развоја туризма на селу Зајечарског округа 

Жељка Станковић 

 

53 

На основу сагледаних природних и антропогених туристичких вредности руралног 

простораопштине Књажевац, као и материјалне базе за развој туризма, може се 

закључити који су се видови туризма већ развили, а који би се могли развијати у 

будућности у општини Књажевац, као и који је њихов допринос руралном развоју. 

Неки од њих су: сеоски туризам, еко туризам, геотуризам, етно и вински туризам, 

здравствени туризам, излетнички, спортско-рекреативни, културни, манифестациони и 

авантуристички туризам. 

Данас рурални туристи све више траже упознавање са локалном културом и контакт са 

домаћином. „Сеоски туризам“ и„одрживи туризам“ су постали практично синоними, 

одражавајући блискост и међусобно зависну везу између туризма, сеоског окружења и 

културе у којој се одвија (Bramvell и Lejn). Овај облик туризма преклапа се са осталим 

облицима туризма, гастрономским, верским, транзитним, спортско-рекреативним, 

авантуристичким, здравственим, културним, ловним, риболовним, гастрономским, 

винским, образовним, и другим. 

5.5. ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА СЕЛА КЊАЖЕВАЧКОГ КРАЈА 

 

Неколико етно села на Старој планини су на почетку развоја, али имају велики 

потенцијал. То су села:Ргоште, Равна, Потркање и Јаковац. У селу Равна се налази 

локалитет Тимакум Минус. У близини локалитета налази се Архео-етно парк. Поред 

зграде школе, у дворишту се могу видети копије кућа из Горње Каменице и 

Берчиновца као примери сеоске архитектуре с краја XIX века. Као додатни туристички 

мотив треба поменути разна домаћа вина. Виноградарство и производња вина у 

књажевачком виногорју датирају још из доба Римљана, о чему постоје и подаци са 

археолошког налазишта Тимакум Минус. Природни услови Књажевца и околине од 

давнина су определили овај крај за виноградарство. Данас је вино у Књажевачком 

крају неодвојиво од историје и традиције. Књажевачко виногорје припада Тимочком 

рејону. Овде се негујуаутохтонеи старе сортепрокупца, вранацаи пловдине, као и 

бројне врхунске сорте којима погодују клима и земљиште. У Књажевцу је активно и 

удружење виноградара и винара, које је и један од иницијатора Сајма пршуте, вина и 

сира, који постаје традиционалан. Удружење окупља подрумаре, произвођаче 

природног вина у циљу развоја производње, едукације и заједничког наступа пласмана 

производа. Гастрономски туризам се заснива на гастрономској понуди, која је у 

руралним срединама оригинална, специфична и врло занимљива. Предуслов развоја 

овог облика туризма је разноврсна и уочљива понуда хране и пића. Развоју овог вида 

туризма доприносе сеоска-туритичка домаћинства, заправо њихове домаћице које 

туристима спремају аутохтона традиционална јела карактеристична за књажевачки 

крај, нека од њих су: млади сир -мешавина овчијег и крављег млека, кисело млеко, 

домаћа гибаница, проја, разноврсна печења, свеже воће и поврће из домаће производње 
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и белмуж (традиционални пастирски специјалитет кога користе становници Старе 

Планине). 
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6. ЗАЈЕЧАР 

 

6.1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

 

Зајечар је центар и седиште истоимене општине. Смештен је у средњем делу карпатске 

Србије, у средишту Тимочке крајине, у зајечарској котлини, на 43˚53 ۥ  северне 

географске ширине и 20˚40 ۥ источне географске дужине на 137 м апсолутне висине. 

Град лези у медјурецју двеју река , на саставу Белог И Црног Тимока. Топографски 

положај града је знчајан јер лежи на десној обали Црног Тимока , највећим делом се 

простире од Црног Тимока до подножја брда Краљевице, имајуци облик развученог 

разностраног троугла у правцу исток-запад. 

Зајечарска котлина је сместена измедју црноречке котлине на западу, неготинске 

низије на северу, књажевачке котлине на југу и борског басена на северозападу. Овакав 

положај у односу на главне комуникације доприноси да се град налази на раскрсници 

путева према Поморављу, Крајини и Кључу. Нарочито је то дошло до изражаја 

изградњом путева Зајечар – Параћин, Зајечар – Неготин – Кладово – Доњи Милановац 

– Голобац – Београд када град добија значајно место на том кружном путу. Обзиром на 

рудно богатство у околини града значајан је његов положај и у односу на рудно 

богатство јер су у непосредној близини познати рудници угља (Аврамица, Лубница), у 

широј околини (Боговина, Вина, Подвис), кварцни песак ( Рготина), цементни лапорац 

(Бољевац, Књажевац), бакар (Бор, Кривељ) и др. 

Град спада у погранична насеља јер се налази 11 km од Бугарске границе. Гранични 

положај му је у прошлости омогућавао бржи индустријски развој. На бржи развој 

нарочито је утицала изградња пруге Ниш – Прахово. Због брзог развоја у прошлости 

град је све до краја Другог светског рата био централно насеље Тимочке крајине и то је 

остао све до шездесетих година прошлог века када се развија и Бор који преузима 

индустријске функције централног насеља, а Зајечар задржава управне, културно – 

просветне и здравствене. 

Зајечар прерасподељује функције са околним насељима у регији са којима чини 

интегралну целину. Гравитациона свера града, која обухвата територију која је 

привредно, трговачки, занатски, културно – просветно, здравствено упућена према 

граду који обавља те функције, као и управне функције према окруђујућем подручју, 
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допире на југу до подгорине Тупижнице, на северу до подгорине Дели Јована, према 

западу и северозападу иде до 20 km. 

У прошлости Зајечар је био средиште нахије, среза, окрузја, среза И општине. До ове 

године је спадао у средишта петог ступња, а од маја ове године има статус града. 

Овако погодан географски и економско – географски положај града, његова привредно 

јака околина и добра саобраћајна повезаност омогућили су да град још у 19. веку 

постане привредно средиште целог краја, као и административни, културни и 

саобраћајни центар целе регије. То је нарочито дошло до изражаја након ослобођења 

од Турака. 

 

6.2. РАЗВОЈ ГРАДА 

 

Првобитно насеље се налазило несто северније од данашњег и остаци старог насеља се 

налазе у подножју Белог брега. У току свог развоја насеље се померало на југ, док није 

заузело садашњи положај. Значајну улогу за постанак и даљи развој града имали су 

економски и саобраћајни положај. 

Град је урбано и комунално уређен. 1908. године добија електрицну енергију из ХЕ 

Гамзиград, централни водовод радио д 1958. год., а водовод који снабдева град пијаћом 

водом са Леновачког врела у поднозју Тупижнице изграђен је 1973. год. Међутим, због 

великих потреба за водом почетком 1980. год, изграђена је нова брана на месту званом 

Ждрело узводно од села Грлиште, а 1989. год. Грлишко језеро које се храни водом из 

Ласовачке и Леновачке реке и који снабдева град водом. Канализациони систем је 

изграђен 1960. год. 

Зачеци данашњег града везани су за 1698. годину и турског спахију Саид Асар – пасу. 

Он је у централном делу Зајечарске котлине подигао читлук који је најпре звао Саид – 

Асар, потом Саидсар, Заид – сар, Заидцар и Зајцар. 

Град је ослобођен од Турака почетком 19. века (1833. год.), и тада постаје типично 

ратарско – сточарско насеље где становниство гаји овце, козе и говеда,  и бави се 

земљорадњом. 1835. године Зајечар постаје средиште среза. У занатско – трговинску 
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фазу улази 40-их година 19. века и тада добија пијац и чувене вашаре који су се 

одрзавали у јесен. Сада има три вашара: 15. маја, 21. јула и 7. септембра. 

Од 1834. године има статус вароши. Индустријализација и нова фаза урбанистичког 

развоја почињу 70-их година 19. века када почињу са радом: 1888. год. индустрија 

пива, друга половина 19. века цигларска И млинска индустрија, 1878. год. апотека, 

1907. год. Тимочка банка, 1928. год. фабрика стакла И многе друге. 

Од културно – историјских споменика значајни су: Радул – бегов конак, Народни музеј 

“Зајечар”, Турска воденица, споменик стрељаним учесницима Тимочке буне палим 

1912–1918. год., заједничка костурница палим црвеноармејцима И насим борцима у 

Другом светском рату, бисте народних хероја Миленка Брковица И Љубе Несица и 

други. 

У граду има две православне цркве: саборни храм Рођење Пресвете Богородице 

(подигнут 1834. год.) И храм Севастијским Мученицима – Младенци (подигнут 1969. 

год. на градском гробљу). 

У граду је 18 васпитно образовних установа за децу предсколског узраста, 5 основних 

скола, 4 средње сколе (Гимназија, Медицинска, Економска и Техничка), Виса скола за 

менаџмент И Факултет за менаџмент И низу Музицку сколу. Град има јос И позористе, 

биоскоп, историјски архив, библиотеку, дом омладине, новинску установу “Тимок”, 

радио И тв регионалну станицу И друго. Од манифестација издвајају се: музичка 

манифестација “Гитаријада”, сајам књига, позорисна манифестација “Дани Зорана 

Радмиловица”, ликовна колонија и друго. 

 

6.3. ВИДОВИ ТУРИЗМА 

 

6.3.1. Купалишни 

Овај вид туризма се одвија на језерима у непосредној близини града али и у самом 

граду на све популарнијој Поповој плажи и базенима на Краљевици. 
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Грлишко језеро - налази се између села Грлишта и Леновца. Поред самог језера, 

налази се манастир Св. Петра и Павла. Језеро је атрактивно за спортске риболовце. 

Рготско језеро - налази се код села Рготине, на 11км од Зајечара. Воду добија из 

подземних извора. Вода је веома чиста, па је разумљиво што је ово језеро омиљено 

купалиште Зајечараца. Постоје реални услови за развој туризма на овој локацији. 

(Костић М.,1973) 

Језеро Совинац - налази се код Салаша, недалеко од магистралног пута Зајечар-

Неготин. А обали језера изграђен је мотел са рестораном. Поред мотела је уређен ауто-

камп и неколико терена за мале спортове и забаву деце. Језеро је ботато рибом и 

атрактивно за спортски риболов и већ је стекло имиџ омиљеног излетишта за људе из 

Зајечара, Бора и других градова.  

Свакако треба напоменути најважније хидрографске објекте у општини Зајечар а то су 

реке: Сврљишки, Трговишки, Црни Тимок, Бели Тимок и Тимок. 

 

6.3.2. Здравствено-рекреативни туризам 

 

У општини Зајечар постоје 2 термоминерална извора. Један од њих је Гамзиградска 

бања која има статус бање, а други је Николичевска бања, у атару села Николичево. 

Оба припадају реону Карпато-балканидима. Најбољи здравствени резултати постижу 

се код лечења обољења периферних крвних судова и лимфног система, гинеколошка 

обољења(стерилитет код жена), зглобни реуматизам, ортопедске болести и 

посттрауматска стања, неуролошка обољења, болести везивног ткива, аномалије 

дечијег узраста. 

6.3.3. Излетнички туризам 

У општини Зајечар постоји велики број природних ресурса атрактивних за туристичке 

потребе. 

Планина Тупижница - када је реч о туризму,  представља још увек неистражен терен. 

За сад је користе параглајдеристи, планинари и спелеолози. Пажњу, осим Ласковачког 
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камена, привлачи и Тупижничка леденица(пећина), и Давидов прераст, јама дубока 

стотинак метара. 

Планина Дели Јован - планински масив на тромеђи  Зајечара, Бора и Неготина,  због 

разноврсности флоре и фауне представља праву атракцију. Посебно је интересантан  

ловцима, због ловишта са муфлонима и јеленима лопатарима. 

Стара планина - изузетно погодна за развој зимског туризма. Изграђена је 

четвороседна жичара дужине 1155м на локацији Коњарник и ски лифт дужине 637м на 

локацији Сунчана долина. Смештај се може наћи у Планинарском дому, хотелу Бабин 

зуб , хотел Стара Планина Ресорт. 

Ртањ - поуздано се зна да је у подножју планине било више хришћанских богомоља. 

Пре извесног времена обновљена је црква Видовдан, а говори се о обнављању цркве 

Св. Макавеја. У подножју планине, поред пута Зајечар-Параћин, налази се занимљив 

мотел Балашевић. 

 

6.3.4. Ловни и риболовни 

 

На подручју града Зајечар постоји више ловачких удружења која спајају све 

заљубљенике у лов како града Зајечара тако и из околних села. На овом простору су 

присутни срна, дивља свиња, вук, лисица, грлица, гугутка, сива врана, фазан... 

Водотокови на подручју града Зајечар су погодни за спортски риболов. 
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6.3.5. Културни туризам и туризам културног наслеђа 

 

Центар за културу града Зајечара је основан 2009. године. Организатор је и супервизор 

следећих пројеката: Гитаријаде, ЗАЛЕТА, Сабора фрулаша у Грљану, Хајдук 

Вељкових дана у Леновцу, Вражогрначког точка у Вражогрнцу, Ликовне колоније у 

Гамзиграду...                               Културно- историјски споменици-FELIX ROMULIANA, 

Споменик Николи Пашићу, споменик Зорану Радмиловићу…  

Манастири као вид туризма културног наслеђа: 

Манастир у Грлишту, на самој обали Грлишког језера. Посвећен је апостолима Петру и 

Павлу. 

Манастир Суводол је посвећен рођењу Богородице. Убраја се у најстарије задужбине 

Србије и везује се за кнеза Лазара.          

                                                                                

6.3.6. Манифестациони туризам 

 

Град Зајечар представља колевку неколико значајних културних манифестација. Те 

манифестације су : 

● Први фестивал музичких школа Србије(1956) 

● Први сусрети професионалних позоришта Србије Јоаким Вујић(1965) 

● Сусрети младих стваралаца Југославије Млади мај(1969) 

● Међународна ликовна колонија Гамзиград У Зајечару постоји удружење за 

развој еко туризма и ручног ткања “Сноватица”. Недавно је у Радул беговом 

конаку одржана изложба радова. То је један од напора грађана овог града да 

привуче како домаће, тако и потенцијалне стране туристе. 
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Закључак 

Последњих неколико година је у Зајечарском округу интезивиран развој туризма на 

селу. Потенцијали за развој овог мотивског облика кретања садржани су у очуваној 

животној средини, различитим атрактивним хидролошким и геоморфолошким 

објектима али и у богатству антропогених мотива. У овим селима се негује традиција, 

припремају се јела по старим рецептима, чувају стари занати и све то туристи могу да 

виде и науче. Неки домаћини нуде и организовани обилазак туристичких локалитета у 

околини, а исто тако могу да учествују у пољским радовима и прављењу зимнице. 

Мештани села такође организују и разне догађаје: сеоске традиционале игре, сеоска 

окупљања, односно посела која се организују како би се сачувала и што боље 

приказала народна традиција и обичаји. 

Међутим, туризам на селу као посебан мотивски облик кретања још увек је у повоју.  

Разлог је недостатак стратегије развоја, како на државном тако и на локалном нивоу, 

али и недостатак инфраструктуре. У сеоским насењима не постоје основни смештајни 

капацити који би задовољили тражњу туриста. Смештај гостију врши се у приватним 

кућама и собама. Битан проблем у развоју овог мотивског облика представља и велики 

одлив становништва из сеоских насеља. Туризам на селу може да се схвати и као важан 

фактор ревитализације сеоских насеља и очување демографског потенцијала. 

Принципи планирања руралног туризма 

1. Креирање забавно-рекреативних активности у туристичким зонама руралних 

подручја 

2. Креирање смештајних капацитета за изнамљивање 

3. Промоција и валоризација туристичке представе села 

 

Изучавајући сеоски туризам изузетно је важно познавати не само простор који се нуди 

већ и тржњу којој је такав простор потребан за разрешење туристичке потребе. 

Потребно је знати циљне групе према којима је понуда усмерена. 

Знајући да је сеоски туризам смањеног интезитета, као и малог опсега, то се приликом 

планирања развоја овог вида туризма морају имати у виду све слабости које се морају 

превазићи као и јаке тачке на које се мора обратити пажња. Кооперација и маркетинг 

су два од одлучујућих фактора који омогућују да рурални туризам има приметан утицај 

на тржишту и буде носилац успешног пословања у овој интеробласти туризма и 

пољопривреде. Од посебног је значаја примена интернета у областима информација, 

комуникација и маркетинга. 
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