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Увод 
 

Источна Србија представља, у туристичком смислу, веома значајну регионалну 
целину. Смештена између Моравског и Тимочког басена, на позицији између главног и 
споредног туристичког правца, одувек је привлачила пажњу туриста.  Бурна геолошка 
прошлост оставила је значајне облике у рељефу који се одликују различитим степеном 
туристичке атрактивности. Заступљене су различите геоморфолошке формације са 
различитим степеном туристичке атрактивности. Из комплекса геоморфолошких облика 
посебно се истичу крашке формације које припадају прелазном типу јуре. Посебну 
туристичку вредност простора Источне Србије представља и клима. У зависности од 
географског положаја и хипсометријских обележја клима се креће у границама између 
умеренио- континенталне до суб алпске. Многа котлинска места у овој регији одликују се 
и специфичностима климе конфора или зоне удобног осећаја. Хидролошка обележја су 
представљена различитим хидрографским објектима. Посебан куризитет представљају 
термоминерални извори, којих на простору ове регије има у значајној мери. Термална 
вода је већим делом каптирана и претворена у савремана купатила, а валоризују се у 
различитим бањским центрима Источне Србије. Такође, и биљни и животињски свет је 
разнолик. Смењују се простори под изразитом планинском вегетацијом са просторима на 
којима су заступљене различите травне фитоценозе. Истиочна Србија се одликује високим 
степеном шумовитости. Шуме позитривно делују на туристичка кретања јер имају 
пејзажно декоративну и хигијенску функцију. 

Источна Србије се одликује и дугим континуитетом насељености. Овај дуг 
континуитет насељености оставио је за собом многобројне трагове који су туристички 
веома атрактивни. Све антропогене туристичке вредности су далеко од оптималног 
степена туристичке валоризације. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мастер рад          Милош Марјановић   

4 
 

1. Географско-туристички положај 
 
 
 

1.1. Географски положај 
 

Источна Србија је типска планинско-котлинско-долинска регија, погранична према 
Румунији и Бугарској. Простире се јужно од Ђердапа до слива Власине и долинских 
развођа према Јужној и Великој Морави. Обухвата и сливове Млаве и Пека, без њихових 
дела Стига и Браничева. Овој планинској регији се прикључује наш део Понтског 
(Влашког) басена. Северну, већу половину чини карпатска Србија, а јужни део балканска 
Србија. У опсегу ове мезорегије са две субрегије налази се петнаестак микрорегија: 
Хомоље, Звижд, Пореч, Кључ, Ђердап, Црноречки, Сокобањски, Старопланински крај, 
Сврљиг, Заплање и друге. (Марковић Ђ., Павловић М., 1995) Ова мезорегија захвата 
површину од 13 607 km2. 
 

1.2. Туристички положај 
 

Приликом разматрања туристичког положаја Источне Србије, најважније је указати на: 
положај Источне  Србије према главним туристичким правцима, положај према главним 
туристичким дисперзивима и положај према конкурентним туристичким просторима. 
Положај Источне Србије према главним туристичким правцима је веома повољан. 
Имајући у виду да су комуникативни правци истовремено и туристички, можемо 
заакључити да се Источна Србија ослања на најпрометнији правац кроз нашу земљу – 
Коридор 10. Основна основица укупног спајања и прожимања на простору Србије је 
саобраћајница Београд-Ниш (лежи на међународном Коридору 10) односно широки 
коридор Велико Моравске удолине (Јовичић Д., 2009). Коридор 10 је део значајног 
европског југоисточног туристичког правца који се грана на неколико путева значајних за 
туризам, а за Источну Србију је најбитнији правац који води од Подунавља, преко 
Београда, затим долином Мораве и Нишаве према Бугарској, односно, долином Јужне 
Мораве и Вардара према Грчкој и Турској. Близина Источне Србије саобраћајно-
туристичким чвориштима (Београд и Ниш) има велики значај за развој иностраног, пре 
свега транзитног туризма. 

На територији Србије се сустичу и бројни међународни железнички правци који 
Источну Србију могу да повежу са истоком и западом, као и са севером и југом. Речни 
саобраћај је могућ на Дунаву, тачније на паневропском коридору 7 који спаја Северно са 
Црним морем. Овај пловни пут је пуштен 1992. године то је пловни пут Рајна-Мајна-
Дунав и то је најважнији водени европски пут. 
Што се тиче повезаности путем ваздушног саобраћаја, од већих цивилних аеродрома 
гравитирају аеродром ,,Никола Тесла,, у Београду, аеродром ,,Цар Константин,, у Нишу и 
аеродрома ,,Слатина,, у Приштини. Аеродром ,,Поникве,, у Ужицу који је тренутно војни 
аеродром, налази се у процесу трансформације у цивилни аеродром. Путне, железничке, 
авио и речне везе имају изузетан значај за транспорт робе, путника и информација на 
релацији север-југ и исток-запад. 

Конкурентни туристички простори Источној Србији могли би да представљају 
Јужна и Западна Србија са својим природним и антропогеним вредностима, затим 
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природне и антропогене вредности Војводине, као и земље из окружења са својим 
атрактивностима. Источна Србија би на туристичком тржишту могла да изађе са 
адекватном комбинацијом природних и антропогених вредности које би могле да привуку 
туристе и тако нађу своје место на туристичкој мапи Србије па и региона. 
Источна Србија је релативно близу већих градских целина и простора гушће насељености. 
Већи градови у Источној Србији су Ниш (260 000 становника), Зајечар (60 000 
становника), Пирот (58 000), Бор (34 000) и  Неготин (18 000).  
 
Табела 1. Удаљеност градова источне Србије од осталих градова у Србији у km. 
 Ниш Зајечар Пирот Бор 
Београд 237 246 280 245 
Нови Сад 323 335 400 335 
Крагујевац 151 158 223 158 
Чачак 183 215 280 214 

Извор: www.udaljenosti.com 
 
 

2. Геолошка и геоморфолошка обележја 
 
 

Источна Србија је пространа планинско-котлинска регија. Састоји се из северног 
карпатског и јужног балканског дела. То је простор на коме се сустичу румунски Карпати 
и Бугарски Балкан. Тимочки басен обухвата западни део Понтског басена, што је уједно и 
најнижа тачка Србије (28m надморске висине). 

Грађу и рељеф Источне Србије карактерише мозаик стена свих врста и геолошких 
формација и „шаховски рељеф“ планина и котлина са облицима свих агенаса. Од стена су 
заступљени: шкриљци, црвени пешчари, кречњаци, језерски и речни седименти, еолске 
стене, магматски еруптиви и плутонити. (Марковић Ђ., Павловић М., 1995) 

Карпати се јужно од Ђердапа настављају у низ мањих планина и на линији Сталаћ-
Сокобања-Књажевац извијају се из меридијанског у упореднички правац Балканида. Они 
чине део северног орогеног стабла Средоземне зоне млађих веначних планина, која је 
настала током алпске орогенезе. То је источна зона млађих набраних панина. Венци 
убраних планина Источне Србије настали су набирањем и спирогеним свођењем између 
моравске и тимочке дислокације. Планине су ниже и средње висине, а котлине бројне али 
мање. Долине су махом композитне, клисурасте и кањонске. Такав је и Ђердап са 4 
клисуре и 3 котлине. Морфолошке особености представљају палеовулкански облици, 
планинске површи и површи  у сливовима, загаћени крас, бројни спелеолошки облици и 
ретки облици рељефа (прерасти и други). (Марковић Ђ., Павловић М., 1995). Међу 
планинама су значајније Стара и Сува планина, Ртањ, Кучај, Бељашница  и друге. 

Стара планина је велики планински венац који се налази у источниј Србији, део је 
велоког Карпатско-балканског лука и пружа се правцем северозапад-југоисток на дужини 
од 120 km. То је најдужи високопланински венац у Србији, чијом целом дужином је 
повучена државна граница са Бугарском. Највиши врх је Миџор (2 169 m) али постоји још 
6 врхова са надморском висином преко 1 900 m. Заобилазе је важне саобраћајнице, док су 
котлине слабо насељене. Парк природе Стара планина, површине око 142 000 ha, обухвата 
скоро читаву планину од врха Црна глава (844 m), на северу, до уласка реке Височице на 
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нашу територију из Бугарске, на југу. (Јовичић Д., 2009) Стара планина је богата 
геоморфолошким, хидролошким, вегетацијским вредностима, као и пределима очуване 
природе, малим руралним насељима и лепим пејзажима. 

Сува планина је дуга 45 km, а широка 15 km, која у геолошком и географском 
смислу припада карпатско-балканској групи планина на самој граници са старијом 
Српско-македонском масом. Простире се правцем северозапад—југоисток у висинским 
зонама од 250 m до 1.810 m (Трем) и почиње источно од Нишке Бање, а завршава се 
југозападно од Бабушнице у Лужничкој котлини кроз коју протиче река Лужница. Са 
северозападне и северне стране  

Сува планина се граничи реком Нишавом, са источне стране Коритничком а са 
југоисточне и јужне стране Лужничком реком. Како су котлине, површи и околне планине 
знатно ниже од Суве планине, она је јасно издвојена и истакнута од других географских 
целина и видљива са свих страна и са велике даљине. Сува планина је масив са изузетним 
појавним облицима крашког рељефа, ризница седимената различите старости богатих 
фосилном флором, јединствена фитоценоза и шумски екосистем. Зато је према 
националном законодавству, проглашена за подручје са статусом резервата природе и 
објектом геонаслеђа Србије. 

 
 
 
Ртањ припада Карпатским планинама, а највиши врх Шиљак (1565m) представља 

природни феномен крашког рељефа. Северна страна планине прекривена је шумама и 
пашњацима, обрасла аутохтоним биљним врстама и обилује изворима питке воде. На врху 
Шиљак налази се од 1932. године капелица која је данас у рушевинама. Постоји 
иницијатива да се она обнови. Планина се нагло диже из равнице и завршава скоро 
правилном купом, па многи верују да је и Ртањ пирамида. Ртањ је у подножју углавном 
састављен од пешчара и стена, а у вишим деловима од кречњака. Ако погледамо Ртањ са 
севера и југа, указује нам се као дугачак гребен - док је доле широк, горе се сужава у узан 
ивичасти зид. На источном крају гребена, уздиже се главни врх. Северна страна планине 
прекривена је шумама и пашњацима, обрасла аутохтоним биљним врстама и обилује 
изворима питке воде. 

Кучај је планина у источној Србији између река Ресаве, Злотске реке и Црног 
Тимока. Припада групи Карпатско-балканских планина. Има правац пружања 
североисток-југозапад на дужини од 40 km. Планина је претежно изграђена од шкриљаца 
и кречњака. На Кучају се налази пространа Брезовичка површ са бројним крашким 

Слика 1. Сува планина 
Извор: www.visitnis.rs 
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увалама (Игриште, Торовиште, Велика и Мала Брезовица). Поред увала срећу се и јаме 
(Гаура Фрнђефунд) и неке од најпознатијих пећина у Србији (Боговинска, Злотска, 
Преконошка и Раваничка). Највиши врх Кучаја је В. Треста - 1.284 м. Кучај се састоји од 
следећих висова Копривно брдо, Јавориште и Малиник. 

Бељаница је једна од највећих кречњачких планина источне Србије. Налази се 
између слива реке Млаве и Жагубичке котлине на северу и слива реке Ресаве на југу. 
Пружа се од запада ка истоку у дужини од 24 km, са просечном ширином од око 12 km. 
Захвата површину од 309 km², од чега 246 km² изразит крашки рељеф у кречњацима. 
Северни део је висораван са многим вртачама, увалама и слепим долинама (Бусовата, 
Речке са понором дубоким 150 m). Јужни део је стеновит, кречњачки гребен Бељаница 
(1339 m), који стрмим одсеком пада у клисуру реке Чемернице, десне притоке реке Ресаве. 
У гребену су многобројне пећине, од којих је највећа Велика Атула (560 m). У подножју 
гребена налазе се Мало и Велико врело, а у подножју северног обода Врело Млаве код 
Жагубице. 

Између планина су спуштене котлине и усечене долине међу којима су изразитије: 
Звишка, Хомољска, Црноречка, Зајечарска котлина у карпатском делу, а у балканском 
делу регије: Сокобањска, Сврљишка, Књажевачка, Пиротска, Белопаланачка и Заплањска 
котлина. Ђердап је најмаркантнија долина, као и клисуре на Нишави, Млави, Пеку и 
долине Црне и Лазареве реке. 

Ђердапска клисура је најдужа и најрепрезентативнија европска клисура, којом је 
Дунав пресекао планински лук Карпата на дужини од око 100 km.(Јовичић Д., 2009) 
Ђердапска клисура је композитног карактера и састоји се од Голубачке клисуре, 
Љупсковске котлине, клисуре Госпођин вир, Доњомилановачке котлине, клисуре Казан, 
Оршавске котлине и Сипске клисуре. То је изузетна природна вредност где је Дунав 
засекао стране и до 500 m. Дунав је најужи у клисури Велики Казан око 170 m, а најшири 
у Оршавској котлини до 4,5 km. У њој су заступљени значајни геолошки облици, 
видиковци, богат природни пејсаж и разноврсно културно-историјско наслеђе. 

Сићевачка клисура се налази у долини реке Нишаве, дугачка је 17 km и има 
изузетан саобраћајно-географски,привредни и прометни значај. Нишава је усекла клисуру 
у компактне кречњачке стене, скоро вертикалних страна, високе 250-350 m. На дужини од 
7 km је кањонског облика, и у том делу је Нишава брза река са пуно брзака и слапова. 
Кањон Лазареве реке се налази код Злота, дугачак је 6 km, вертикалних страна дубине до 
500 m. Веома је узак, на једном делу стране су међусобно удаљене само 7 m. Усечен је у 
површ Дубаштице и проглашен је за заштићено природно добро-споменик природе. 
Магма и пирокластични материјал покривају простор између Мајданпека и Тупижнице 
(појас дужине од око 80 km и ширине 16-20 km). У том подручју се налазе палеовулканске 
купе (Тилва њагра са паразитком купом Тилва мика). Има и псеудовулканских купа. 
Кречњак заузима трећину површине Источне Србије, па је на планинама развијен крас 
свих типова. За регију је карактеристичан загаћени крас. Најјаче су скрашћене планине 
Бељаница, Кучај, Девица и нарочито Сува планина. Највећи спелеолошки облици су: 
Боговинска пећина (дужа је од 5 km код Боговине у близини Бора), Ресавска пећина (2830 
m код Ресавице), Рајкова пећина (2034 m код Мајданпека), Злотска и Верњикица код 
Злота, Церемошња код Кучева, Церјанска код Ниша итд. (Марковић Ђ., Павловић М., 
1995). 
 
 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D1%85
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5
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3. Хидролошка обележја 
 

Хидрографија Источне Србије је сложена и интересантна, са више особености и 
реткости (извори, врела, потајнице, реке и понорнице, највеће вештачко језеро у Србији). 
Пространство и облик мезорегије, уз омеђеност великих токова, тектонску морфологију и 
палеоклиму узрок су појави бројних, али краћих токова, што је несагласно оскудним 
падавинама. Уочљива је и разносмерност источносрбијанских река и уз косеквентно, 
управно или инверсно утицање. (Марковић Ђ., Павловић М., 1995). 
 

3.1. Реке 
 

        Дужина свих река у Србији износи 65 980 км или 747 м/км2. Чак 85%  водотокова у 
Србији чине транзитне реке (доток из суседних земаља) док сопствене воде чине свега 
15% површинских вода. Квалитет воде у нашој земљи није на задовољавајућем нивоу, 
делом због стања токова који улазе у нашу земљу, а делом и због нерационалног 
управљања водама. (Јовичић Д., 2009) 

Слив Црног мора обухвата 81 703 km2 или 92,46% укупне површине Србије. 
(Гавриловић Љ., Дукић Д., 2002) Веће реке у Источној Србији које припадају 
црноморском сливу су: Дунав, Велика Морава, Јужна Морава, Нишава, Млава, Пек и 
Тимок. 

Дунав (2 850 km) је друга највећа река Европе после Волге. Настаје од двеју речица 
– Брега (47,6 km)  и Бригаха (42,7 km). Оне извиру на источним падинама планине 
Шварцвалд и спајају се код града Донауешингена (Немачка). Дунав пресеца мађарско-
србијанску границу на 1 433. километру од свог ушћа код Сулине, а напушта нашу земљу 
на 845. километру код ушћа Тимока. (Гавриловић Љ., Дукић Д., 2002) То значи да Дунав 
кроз Србију тече дужином од 588 километара и погранична је река према Хрватској и 
Румунији. На Дунаву се налази и Ђердапска клисура, дугачка око 100 km, највећа 
пробојница Европе. Овај део Дунава карактерише висока концентрација геоморфолошких, 
хидролошких и биогеографских ресурса са значајним споменицима културе. 

Велика Морава је највећа национална река, настала спајањем Западне и Јужне 
Мораве код Сталаћа. Њена дужина од Сталаћа па до ушћа у Дунав близу села Дубравица 
износила је 245,5 km, а након пресецања 23 меандра низводно од Багрданске клисуре, 
њена дужина је смањена за 60 километара и сада износи 185 km. То је равничарска река са 
пуно меандара где се због изливања реке сваке године створи по неки нови меандар. 
Морава и њене притоке носе велике количине наноса. Морава је усекла своје корито у 
сопственом наносу – шљунак, песак и тањи слојеви глине. При поплавама она таложи 
нанос око свог корита, па се тако образују обалске гредице на којима је  земљиште 1-2 m 
више него 1-2 km даље од реке. (Гавриловић Љ., Дукић Д., 2002) То је типичан пример 
домне епигеније. Домне епигеније постају усецањем долина у основу од чврстих стена 
која има облик свода.(Петровић Д., Манојловић П., 2003) 

Јужна Морава настаје спајањем Биначке Мораве и Прешевске Моравице код 
Бујановца. Од Бујановца до Сталаћа река је дуга 246 km, али ако се њен изворишни крак 
узме Биначка Морава, онда је она дугачка 295,5 km. Долина Јужне Мораве је композитна 
пошто протиче кроз Врањску котлину, Грделичку клисуру, Лесковачку и Нишко-
Алексиначку котлину и Сталаћку клисуру. (Гавриловић Љ., Дукић Д., 2002) 
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Нишава је највећа притока Јужне Мораве и не спада у веће реке. Она извире у 
Бугарској, а дужина тока кроз Србију је 151 km. Она има велики привредно-стратегијски 
значај, зато што се долином Нишаве пружа  међународни путни правац усмерен према 
Бугарској и Турској. Одликује се композитном долином јер протиче кроз Белопаланачку, 
Пиротску и Нишку котлину и Сићевачку клисуру. 

Тимок је највећа река Источне Србије, при ушћу гранична река са Бугарском и 
последња притока Дунава са територије Србије. Постаје спајањем Белог и Црног Тимока 
код Зајечара. Од сутока па до ушћа у Дунав дуг је 88 km. Бели тимок настаје спајањем 
Трговишког и Сврљишког Тимока. Црни Тимок настаје од три крашка врела. (Јовичић Д., 
2009) 

Млава извире из Жагубичког врела на 325 m надморске висине. Само врело 
представља потопљену вртачу, претворену у језеро површине 655 m2  и са највећом 
дубином од 73 m. Просечна издашност врела Млаве је 0,9 m3/s. (Гавриловић Љ., Дукић Д., 
2002) Млава је од извора до ушћа у Дунав дугачка 78 km. 

Пек јесте једна од највећих река источне Србије. Постаје од речица Липе и Јагњила, 
које се стичу код села Јасикова на 401 m надморске висине. Од састава Липе и Јагњила 
почиње Велики Пек. Пробијајући се ка северу кроз уску и до 240 m дубоку котлину, он 
пресеца кречњачку креду 2 km низводно од села Дебели Луг. Пек протиче кроз 
композитну котлину и дугачак је 129 km. Улива се у Дунав, односно у Ђердапско језеро. 
Пек је познат као златоносна река још од старих Римљана. Злато, по којем су чувени 
Кучево и његова околина, добијало се испирањем златоносног песка из речног корита. 
(Гавриловић Љ., Дукић Д., 2002) 
 

3.2. Језера 
 

Србија има већи број антропогених и мање природних језера. Она имају велики 
хидроенергетски и водопривредни значај али су знатно мањих туристичко-рекреативних 
могућности. У Источној Србији се налази највеће вештачко језеро у Србији – Ђердапско 
језеро, као и неколико мањих. 

Ђердапско језеро или језеро Ђердап је вештачко акумулационо језеро на Дунаву у 
северном делу источне Србије на граници са Румунијом. Настало је 1972. када су 
Југославија и Румунија изградиле хидроцентралу „Ђердап I“. Језеро лежи у Ђердапској 
клисури. На обали језера се налази Национални парк Ђердап. 
Дугачко је преко 100 километара, а на најширем месту широко је 8 километара. Највећа 
дубина достиже 100 метара. Површина језера је 253 km², од чега је 163 km² на српској а 90 
km² на румунској страни. По величини је четврто на Балкану и највеће у Србији. 
Ђердапско језеро располаже изузетним природним богатством и задивљијућим 
пределима, као и многим културно-историјским споменицима. 

Борско језеро је удаљено 17 km од Бора и налази се у подножју планине Црни врх. 
Настало је 1959. године преграђивањем Брестовачке реке и подизањем бране. Захвата 
површину од 30 ha, а дубина достиже 48 m. Вода је првенствено намењена рударско-
индустријском погону у Бору, али исто тако омогућава развој купалишног туризма. 

Бованско језеро је језеро које се налази на Сокобањској Моравици код Бовна 
између Сокобање и Алексинца. Језеро је вештачка акумулација настало градњом бране 
1978. године. Језеро је удаљено12 km од Сокобање и налази се на регионалном путу 
Алексинац-Сокобања-Књажевац. Дугачко је 8 km, највећа ширина му је 500 m, а дубина 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1972
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF_I
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%9A%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%28%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%29
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%9A%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/1978
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50 m. Бованско језеро преко постројења за пречишћавање воде водом снабдева град 
Алексинац. Такође постоји могућност за развој летњег купалишног и излетничког 
туризма. 
 

3.3. Минерални и термоминерални извори 
 

Садашњи изглед рељефа Србије углавном датира из терцијара и на посебан начин 
одражава тектонски суток Карпатско-балканских планина на истоку, Српско-македонске 
масе у средишњем делу и Динарида на западу. Велики раседи земљине коре на тлу наше 
земље, разноврсност стена на кратком растојању, њихов сложен минералошки састав, 
вододрживост и водопропустивост значајни су за појаву подземних вода, од којих су неке 
минералне, термалне или термоминералне, гасовима богате и по еманацијама 
радиоактивних елемената познате. (Станковић С., 2009) 

Рејон Карпато-балканоида захвата простране делове источне Србије од Дунава на 
северу до Власинског језера на југу. Од границе Србије према Бугарској на истоку и 
приближава се на 10-20 km Великој и Јужном Морави на западу. Терен је изграђен од 
моћних наслага мезозојских кречњака. Има извора велике издашности, чија се вода 
одликује знатном количином хидро-карбоната. Постоје и извори чија је вода сложеног 
хемијског састава (Брестовачка бања) условљеног појавом магматских стена, као и оних са 
повећаном природном радиоактивношћу (Нишка бања и Сокобања). (Станковић С., 2009) 
Издвајањем бањских зона у Србији се бавио професор Географског факултета 
Унивезитета у Београду др Јован Марковић, и по њему, источној Србији одговара 
Карпато-балканска бањска зона где се истичу Звоначка бања, Јошаница, Сокобања, 
Гамзиградска и Брестовачка бања. Од бања јужноморавске бањске зоне, Источној Србији 
географски припада само Нишка бања. 

Сокобања је бања која се налази у сокобањској котлини окружена планинама Ртањ 
(1565 m), Озрен (1174 m), Девица (1187 m), Слемен (1099 m) и Буковик (899 m) и лежи са 
обе стране реке Моравице на просечној надморској висини од 325 m. Позната је по 
термоминералним изворима, а за благотворно дејство ових вода знали су још и Римљани,  

 

 
 

Слика 5. Сокобања 
Извор:www.serbia.travel.rs 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86
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краљевске породице Карађорђевић и Обреновић који су користили благодети ове бање 
Прве хемијске анализе урађене су још 1834 године које је обавио бечки хемичар Франц 
Хрушауер. Познати извори термоминералне воде су условили постанак насеља и 
лечилишта и омогућили су развој туризма на овом простору. 

У Сокобањи има 5 каптираних  извора: Моравица, Бањица, Преображење, Парк и 
Лептерија. Температура воде на извору Моравица износи 36 0C, тврдоћа воде је 6 и укупна 
минерализација је 0,47 g/l, а издашност је 50 l/s; извор у парку има температуру од 42 0C, 
тврдоћа воде је 5,5, а минерализација је 0,44 g/l, док је издашност 28 l/s; извор Бањица даје 
воду температуре 32-37 0C издашности 7 l/s, а познати извор Лептерија даје 10 l/s воде 
температуре 22 0C. (Станковић С., 2009) Ови извори су обогаћени хидрокарбонатом, 
сулфатом, хлоридом, калцијумом, магнезијумом, гвожђем, сребром идр. и имају 
позитивно дејство на реуматизам, ишијас, стања после повреда, дегеративних поремећаја, 
стања после операција. Вода на извору Парк је богата природним гасом радоном који 
представља природни инхалатор и седативно делује на људски организам уопште, затим 
побољшање циркулације, хипертензију, доприноси оздрављењу органа за дисање, посебно 
асме и бронхитиса, респираторних инфекција и сл. У Сокобањи је због потребе локалног 
становништва постављено и мањи број плитких бушотина. 

Звоначка бања се налази на крајњем истоку Србије, недалеко од Бугарске границе. 
Налази се на 630 m надморске висине и уоквирена је  кречњачким врхом Стажа (1 071 m) 
и Асенове кале (1 032 m). Ова бања је недовољно афирмисана, али је лековитост њених 
вода била позната још у доба Римљана када су господарили овим просторима и 
остављајући за собом делове старих купатила, опеке и цевоводе. 

Тектонски склоп и геолошки састав терена одређује основне особине 
термоминералне воде. Закључено је да највећи део воде падавина понире кроз пукотине 
кречњачке масе, хемијско их и механички проширује и продубљује. Како су кречњаци 
загаћени водонепропустивим седиментима, вода се појављује у виду на топографску 
површину у виду врела раселинског типа. Температура воде је 28,5 0C, а издашност 9 
l/s.(Станковић С., 2009) Вода је богата калијумом, калцијумом, магнезијумом, натријумом, 
баријумом,  јодом, флуором и фосфором, а радиоактивност овој води дају уран, радон и 
радијум. Бања је погодна за лечење неуралгије, психонеурозе, реуматизма, хипертензије 
идр. 

Нишка бања се налази недалеко од Ниша, на најпрометнијем саобраћајном правцу 
кроз нашу земљу који спаја 2 континента. Има веома повољан туристичко-географски 
положај. Налази се на надморској висини од 250 m, али се ширећи обухвата и нешто више 
пределе. Бројни трагови материјалне културе потврђују да је простор на коме се данас 
налази Нишка бања био насељен од давнина, гвоздено и бронзано доба ( наруквице од 
бронзе и гвожђа, гвоздене секире), као и из римског периода( пространа купатила, базени, 
цевоводи), а на овом простору је и од 274-337 године боравио и римски цар Константин 
Велики. 
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       Слика 6. Нишка бања 
      Извор:www.serbia.travel.rs 

 
У бањи постоје 3 основна извора лековите воде. То су Главни извор, Сува бања, и 

Школска чесма. Главни извор даје 35-40 l/s воде.Спада у издашније у Србији. Температура 
воде је 38,2-38,9 0C. Убраја се у радиоактивне хомеотерме. Сува бања је други по значају 
извор у Нишкој бањи. Даје 14-42 l/s воде. Температура варира од 12-37 0C. Школска чесма 
је извор који се убраја у најрадиоактивније у Србији. Приликом већег броја анализа 
радиоактивност је износила 36,36-54-70 махових јединица. Температура воде је 17-19 0C, а 
издашност 2,5 l/s. Радиоактивни бигар какав је у Нишкој бањи је посебан изузетак. Настао 
је таложењем калцијум-хидрокарбоната из воде Главног извора. Служи за припремање 
лековитог пелоида који се користи за лечење реуматичних болести. Од интереса је и 
радиоактивни гас радон. Настаје природним радиоактивним распадањем торијума. 
(Станковић С., 2009) 

Гамзиградска бања спада у најстарије балнеолошке центре Србије, и током времена 
је мењала значај и функцију. Налази се на 11 km од Зајечара и лежи у долини доњег тока 
Црног Тимока на надморској висини од 160 m.  
Гaмзиградска бања има 5 каптираних извора, од којих су 2 у кориту Црног Тимока, а 3 у 
приобаљу. Укупна издашност има је 2,5-5,5 l/s,  а температура 37-40 0C. Вода је 
хидрокарбонатно-хлоридно-натријумског типа укупне минерализације 0,65 g/l и pH 
реакција 7,4. у гасном саставу доминира азот. Повишена радиоактивност потиче од 
радијума и радона (Станковић С., 2009).  У овој бањи се лече болести крвних судова, 
болести везивног ткива, реуматизма, ортопедске болести идр. Недалеко од ње се налази 
историјски значајно и зконом заштићено археолошко налазиште римског царског града 
Феликс Ромулијане, и објекат се налази на листи светске баштине под окриљем УНЕСКО-
а. 

Брестовачка бања се налази 6 km северозападно од Брестовца и 10 km југозападно 
од Бора. Смештена је  у долини Борске реке, леве притоке Црног Тимока, испод најбоље 
очуване палеовулканске купе Тилва њагра (770 m) у старом Тимочком андезитском 
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палеовулканском региону (Марковић Ј., 1980). У близини бање се налази планина Црни 
врх (1 024 m), а сама бања се налази на надморској висини од 385 m. 
Бања има 10 термоминералних извора, од којих се 7 налази у базенима, а један служи за 
пуњење када. Базени су озидани каменом, а сваки има свој стални извор. Према анализи 
извршеној 1956. године температура воде се креће од 36,5-40,5 0C у зависности од извора. 
Сви минерални извори лечилишта дају око 240 000 литара воде за 24 часа (Марковић Ј., 
1980). 

Бања Јошаница се налази у Сокобањској котлини, у подножју планине Буковик 
(893 m) у долини Јошаничке реке. Удаљена је 16 km од Сокобање и лежи на надморској 
висини од 380 m. Бања има осам термоминералних извора, чије се воде међусобно 
разликују према температури и хемијском саставу. Извори избијају у северном делу 
котлине на месту укрштања јошаничког раседа меридијанског правца са упоредничким 
раседом (Марковић Ј., 1980). 
 
 
 
 

4. Климатска обележја 
 
 

Источна Србија се налази на сутоку умереног, степског и правог континенталног 
климата, те као висија (субпланинско поднебље) са котлинама (жупно поднебље) има 
сложену климу са  испреплетаним својствима наведених климата. Микроклиматске 
разлике су знатне, нпр., између Ђердапа и Ртња, Пиротске котлине и Старе планине. 
Поднебља планина су скоро непозната, јер су метеоролошке станице у градовима. Зиме су 
свуда хладне. У највишим деловима Старе панине поднебље је алпско. Падавине су 
релативно мале, веће у карпатској Србији и зими редовно снежне. Неготинска крајина је 
најведрији део уже Србије, те зиме веома хладне. Јесени су топлије од пролећа. Планине 
су осетно хладније и влажније од котлина (Марковић Ђ., Павловић М., 1995). Како би 
приказали климу овог простора, неопходно је да анализирамо неке климатске елементе 
као што су температура ваздуха, падавине, ветрови идр. 

 
 

4.1. Температура ваздуха 
 

Температурни режим зависи од географске ширине, географске дужине и 
надморксе висине. Како би анализирали овај климатски елемент, сагледаћемо средњу 
годишњу температуру ваздуха, као и годишњи минимум и максимум. 
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Табела 2. Средње годишње температуре ваздуха у oC, годишњи минимум и максимум 
температуре за Ниш и Неготин у периоду 2002-2012. 
 Ниш Неготин 

 ГП t0 ГП t0
max 

ГП 
t0

min 
ГП t0 ГП t0

max 
ГП 
t0

min 
2012 12.7 19.2 6.4 11.1 18.8 7.4 
2011 11.9 18.2 6.0 12.2 17.8 6.7 
2010 12.5 18.6 7.1 12.2 17.1 7.5 
2009 12.4 18.8 6.7 12.7 17.9 7.7 
2008 12.6 19.9 6.6 12.8 18.1 7.6 
2007 13.0 19.8 7.1 13.5 18.9 8.2 
2006 11.4 18.3 5.8 12.1 17.5 7.1 
2005 11.5 18.5 5.9 12.3 17.3 7.3 
2004 11.6 17.9 6.5 12.0 17.1 6.8 
2003 12.2 18.7 6.4 11.2 16.2 6.3 
2002 12.1 18.6 6.3 10.7 15.3 6.3 
                                 Извор: www.tutiempo.net 
 

Средња годишња температура у Нишу је 11,4°C, најтоплији месец је јул са 
просечном температуром од 21,3°C, а најхладнији јануар са средњом температуром од -0,2 
°C. У Неготину је просечна годишња температура ваздуха 11,8 °C, најтоплији месец је 
јули са 23,5 °C, а најхладнији је јануар са 0,3 °C. Средња годишња температура ваздуха у 
Зајечару је 11 °C, најтоплији је јули са 22,4 °C, а најхладнији је јануар са 0,2 °C. 
Иако градски туризам није много завистан од климе, најпријатнији период за посету овим 
градовима је од маја до септембра, када се просечна дневна  температура креће 15-20 °C 
током маја, јуна и септембра, и 20-25 °C током јула и августа. 
 

4.2. Падавине 
 

Падавине су условљене кретањем влажног ваздуха. На количину и распоред 
падавина у Србији, пре свега утичу влажне ваздушне масе које долазе са Атлантика и 
Средоземног, односно Јадранског мора.(Јовичић Д., 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГП t0 - Просечна 
годишња 
температура ваздуха 

ГП t0
max – Просечна 

максимална 
годишња 
температура ваздуха 

ГП t0
min – Просечна 

минимална 
температура ваздуха 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
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Табела 3. Годишња количина падавина у mm и број дана са снегом током године Ниша и 
Неготина за период 2002-2012 године. 
 Ниш Неготин 
 Годишња 

количина 
падавина 

Број дана са 
снегом 

Годишња 
количина 
падавина 

Број дана са 
снегом 

2012 599,97 47 473,19 25 
2011 712,72 58 349,27 22 
2010 535,43 40 736,10 32 
2009 336,31 41 758,44 23 
2008 343,97 29 613,19 15 
2007 398,32 54 536,48 11 
2006 573,82 47 500,66 19 
2005 481,14 19 610,13 20 
2004 592,11 40 642,12 20 
2003 440,23 24 561,89 14 
2002 562,86 32 720,54 28 

Извор: www.tutiempo.net 
 

У Нишу годишње падне просечно 589,6 mm кише и снега на квадратном метру и 
буде у просеку 123 кишовита дана и 43 дана са снегом. Најкишовитији месеци су мај и 
јун, током којих просечно падне 66,7 mm, односно 69,7 mm, а најмање кише падне у 
октобру 34,1 mm. У Неготину годишње просечно падне 613,6 mm падавина. Највише 
падавина има током децембра месеца 66.4 mm, а најмање током јануара 41.8 mm. Неготин 
просечно има 26 снежна дана током године и то највише у јануару. У Зајечару просечно 
годишње падне 581,4 mm падавина. Највише падавина има у јуну и јулу, 58,1 mm, односно 
56,3 mm, а најмање у јануару 38,4 mm. Зајечар има просечно 122 дана са падавинама 
годишње, са 28 снежних дана. Што се тиче зимско-спортског туризма на Старој планини 
он у многоме зависи од падавина. Средња годишња количина падавина износи 960,5 mm, 
и највише падавина се излучи у мају, а најмање у септембру. Под снегом је скоро пет 
месеци годишње, и то на висини од 1 100-1 900 m, и представља потенцијал за дуге стазе 
за алпско скијање. 

 
 

4.3. Ветрови 
 

Ветрови ус честа појава у Источној Србији, а поготову током зимског периода. На 
правац, јачину и појаву ветра утичу правац пружања планинских венаца, рашчлањеност 
рељефа, положај и висина превоја и сл. У овој области се јављају ветрови различитог 
правца и интензитета. Најчешћи ветар је кошава и његов правац је каналисан долином 
Дунава и Тимока. Јужњак најчешће дува у марту. Током лета дувају ветрови северног и 
североисточног правца.  
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5. Биљни свет 

 
 

На простору Источне Србије су ретко очуване некадашње густе шуме. Често су 
девастиране, проређене или претворене у оранице и пашњаке. Местимично имају 
прашумски изглед (Кучај, резерват  Вита буква-Новача) или су скоро непроходне (Дели 
Јован). (Марковић Ђ., Павловић М.,1995). 
Шуме су важан екосистем који представља дом многобројним животињама. Шуме имају 
естетски, туристички, здравствено-рекреативни, прехрамбени, медицински карактер. У 
њима има изора, поточића, потока, река који својим клисурастим и кањонским долинама 
доприносе великој туристичкој атрактивности. 
Шуме карактерише чист и свеж ваздух, богатство биљног и животињског света, богатство 
лековитим биљем, печуркама, шумских плодова који фармацеутској и прехрамбеној 
индустрији обезбеђују сировинску основу за производњу разних производа и препарата. 
(Јовичић Д., 2009) 

Са порастом надморске висине повећава се шумовитост и сложеност шумских 
екосистема. Мешовите листопадне шуме су карактеристичне за брдске терене где има 
највише цера и храста. Затим следе храстово-грабове и грабово-буквине шуме, који је 
најраспрострањенији. После овог појаса следе четинарске шуме које чине горњу шумску 
границу наших планина. Изнад овог појаса је заступљена жбунаста и зељаста вегетација. 
На простору Источне Србије постоји и велики број реликтних и ендемичних врста. У НП 
Ђердап се налазе мечја леска, копривић, медунац, сребрна липа, зеленика. На Старој 
планини расту и гљиве које имају, или могу имати економску вредност. Реликтне 
полудоминантне шумске заједнице су заједнице букве и мечје леске, заједнице јоргована, 
храста идр. Од фитоценоза ливада и пашњака, ендемичне су заједнице лука и оштрице, 
заједнице боровнице, црног омана, звончица идр.  
 
 
 

6. Животињски свет 
 

Животињски свет Источне Србије је доста проређен иако је раније био разноврснији и 
богатији. У планинама има вукова, дивљих свиња, лисица, зечева, медведа. Јелена има на 
Кучају и Дели Јовану, дивокоза на Мирочу, а муфлона има у долини Вратњанске реке. 
Дивљих коња има на Сувој планини. У НП Ђердапу од животињског света има медведа, 
вукова, шакала, затим од птица има сури орао, црна рода, сова ушара, сива чапља, 
корморан. Стара планина је станиште 136 врста лептира, од којих су 6 угрожених, 37 
осетљивих и 21 ретких врста. Од птица заштићених Бернском конвенцијом налазе се 
планински попић, сиви соко, жутокљуна галица, горска ласта, каменичарка, црвеноплави 
кос. 

Реке Млава, Пек, Тимок, Нишава, Велика и Јужна Морава су богате ситном рибом, док 
је у Ђердапском језеру присутна и крупнија риба као што је моруна, јесетра, паструга и 
сом. Реке Источне Србије су погодне за развој спортског риболова и риболовног туризма. 
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7. Заштићена природна добра 

 
 

Заштићено природно добро је очувани део природе посебних природних вредности 
и одлика, због којих има трајни еколошки, научни, културни, образовни, здравствено-
рекреативни, туристички и други значај, и због чега, као добро од општег интереса, ужива 
посебну заштиту.(Јовичић Д., 2009) 

Национални парк Ђердап се налази у северном делу Источне Србије на самој 
граници са Румунијом. Од Голупца до Караташа недалеко од Кладова захвата десну обалу 
Дунава у дужини од око 100 km и обухвата узани шумски брдско-планински појас. Због 
својих изузетни природних и антропогених лепота овај простор је 1983. године проглашен 
за национални парк  и захвата површину од 63 500 ha.  

Има повољан туристичко-географски положај. Са осталим просторима је повезан 
„Ђердапском магистралом“ (Београд-Неготин), железничком пругом Београд-Бор, има и 
међународни значај јер повеује нашу земљу са Румунијом. За развој наутичког туризма 
погодује Ђердапско језеро, које је изградњом бране на Ђердапу омогућило пловидбени 
пут Дунав-Рајна-Мајна. 

Национални парк обилује природним вредностима (морфолошке, климатске, 
хидролошке, биогеографске) а и антропогеним вредностима (праисторијски, антички и 
средњевековни споменици културе као и етнографске вредности и фолклор). 
Ђердапска клисура је најдужа клисура Европе. Дунав у њој пресеца Карпатску планинску 
зону. То је композитна долина која има 4 клисуре и 3 котлине ( Голубачка, Госпођин вир, 
кањон Велики и Мали Казан, Сипска клисура које су одвојене Љупковском, 
Доњомилановачком и Оршавском котлином). Дунав је велика међународна река и као 
таква представља самосталну хидрографску вредност. Изградњом бране, вода је 
заустављена и тако је створено највеће језеро у Србији – Ђердапско језеро. 

Биљни и животињски свет НП Ђердап се не одликује само разноврсношћу и 
богатсктвом, веч и изразитим реликтним карактером. На овом простору егзистира преко 
1100 врста васкуларне флоре. Познатије су мечја леска, копривић, орах, јоргован, сребрна 
липа, црни јасен идр. а од фауне има медвед, рис, вук, шакал, сури орао, сива чапља идр. 
Овај део Дунава је познат по крупној риби и развијеном риболову. Типичне присутне рибе 
су моруна, јесетра, паструга и сом. 
Од антропогених вредности могу се идвојити неолитско налазиште Лепенски вир (8000-
5500 година п.н.е.), као и бројни споменици из римског периода као што су Трајанова 
табла и мост, затим средњевековни споменици Рам, Голубац и Кладово. 
Због својих естетских и куриозитетних вредности овај простор привлачи велики број 
домаћих и иностраних туриста. 

Парк природе Стара планина, површине око 142 000 ha, обухвата скоро читаву 
планину од врха Црна Глава (844 m), на северу, до уласка реке Височице на нашу 
територију из Бугарске, на југу. Основне вредности Старе планине су јединственост 
великог планинског простора очуване природе и мале руралне насељености, као и велика 
заступљеност природних вредности -  геоорфолошка и хидролошка разноврсност, 
вегетацијски диверзитет са великим бројем ендемичних врста, разни шумски и травни 
комплекси и сликовитост пејсажа. О богатству природно-еколошких вредности сведочи и 
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податак да је на територији Парка природе Стара планина проглашено 7 природних 
резервата и 4 споменика природе.(Јовичић Д., 2009) 

Споменик природе кањон Лазареве реке је јединствен геоморфолошко-
спелеолошко-хидролошки објекат  у Источној Србији. Узано је усечен у виду узаног 
вертикалног процепа (најмања ширина кањона је 7 m) у скрашћену површ Дубашнице код 
Злота. Дуг је око 6 km и има скоро вертикалне стране високе до 500 m. На странама 
кањона су две велике и туристички уређене пећине – Лазарева пећина и Верњикица, док 
сам кањон карактеришу бројни извори, врела, и кратки водопади, чије воде једним делом 
пониру на дну кањона, а  другим образује Лазареву реку. У питању је један редак, 
високоатрактиван и репрезентативан комплементарни мотив, оспособљен за туристичку 
посету. 

Предео изузетних лепота и строги резерват природе Горња Ресава обухвата 
изворишне краке реке Ресаве, које се спуштају низ падине Бељанице и Кучајских планина 
и долине њених притока Чемернице и Суваје, које се са Реавом састају у ерозивном 
проширењу Лисине. У питању је предео великог геоморфолошког, геолошког, 
хидролошког и вегетацијског диверзитета, као и сложених шумских система. То је 
претежно кречњачко подручје па се одликује специфичним крашким облицима и крашком  
хидрографијом. Ово природно добро са својим естетско-куриозитетним и рекреативним 
атрибутима има комплементаран карактер у туристичкој понуди културно-историјске и 
природне целине Ресаве, чије темељне вредности чине Деспотовац, манастир Манасија и 
Ресавска пећина. (Јовичић Д., 2009) 
 
 
 
 

8. Антропогене туристичке вредности 
 
 

Иако је мала по површини, Србија је права ризница културних вредности које су 
разноврсне по својој историјској, уметничкој и цивилизацијској припадности. Немирна 
историјска прошлост, положај „куће насред пута“ и утицај из других култура, створили су 
специфичну културну баштину (наслеђе) наше земље. Она је саткана од занимљиве 
архитектуре, просторно-амбијенталних целина, фолклора, начина живљења овдашњег 
становништва.(Јовичић Д., 2009) 
 
 

8.1. Праисторијска налазишта 
 

Археолошко налазиште Лепенски Вир налази се у Ђердапској клисури, на ниској 
дунавској тераси. То је средиште једне од најзначајнијих праисторијских култура. На 
локалитету Лепенског Вира откривени су остаци сакралне архитектуре из времена 6500. 
до 5500. година пре нове ере. 

У средишту насеља налазио се пространи трг, који је био место обављања разних 
ритуала. На основу облика и пропорција станишта може се утврдити да су градитељи 
Лепенског Вира располагали одређеним математичким знањима. Око огњишта су биле 
смештене скулптуре великих облутака који приказују људску фигуру на којој је 
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првобитно обликована само глава. У каснијој фази, скулпутуре добијају облик људске 
фигуре и постају прави идоли. На њима су најчешће моделоване риболике људске главе, 
риба, јелен, а на нађеним предметима су угравиране загонетне представе: знаци слични 
координатном систему, скице, слова, бројке, предели. 
 
 
 

 
             Слика 7. Лепенски вир 1       Слика 8. Лепенски вир 2 
           Извор: www.serbia.travel.rs     Извор:www.serbia.travel.rs 
 

Археолошким истраживањима откривено је укупно 136 објеката. Како не би било 
потопљено постављањем бране на Дунаву за Хидроелектрану “Ђердап 1”, насеље 
Лепенски Вир је премештено на виши ниво, где је изграђена и музејска зграда у којој су 
изложени најзначајнији археолошки налази и копије најлепших скулптура, чији су 
оригинали у Народном музеју у Београду.(www.srbija.trave.rs) 

 
 

8.2. Трагови културе Римљана 
 

Трајанова табла је латински натпис посвећен римском цару Трајану, урезан на 
исклесаној стени која се налази изнад ђердапске клисуре. Ова табла је део ансамбла 
римских споменика на такозваном римском путу којем припадају и остаци моста којег је 
Трајан саградио преко Дунава. Налази се у Националном парку Ђердап код Кладова. 
Изградњом хидроелектране Ђердап (1963—1972) потопљен је римски пут. Одлучено је да 
се Трајанова табла исече и постави 21,5 метара више, тако да буде видљива са реке. 
Споменик се састоји из велике вертикалне табле исклесане у камену. Њена дужина је 3,20 
метара, а ширина 1,80 метара. Украшена је са два делфина, шестолатичним ружама и 
орлом раширених крила. Табла је заштићена каменом надстрешницом која носи натпис 
исклесан у новије доба: TABULA TRAIANA. (www.srbija.travel.rs) 

Медијана, римска Медијана данас археолошки парк у источном делу Ниша, на пола 
пута за Нишку Бању, у време владавине цара Константина Великог, римско насеље или 
комплекс летњих резиденција типа урбаних вила и велико пољопривредно газдинство, 

http://www.srbija.trave.rs/
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%83%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%95_%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF
http://www.srbija.travel.rs/
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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отвореног типа, покрај пута, који је од Наиса водио ка истоку, према Сердици и даље 
према Константинополису. Насеље је настало на самом крају 3. или почетком 4. века. 
Антички град Наис, настао је и развијао се током шест векова, а Медијана у њему с краја 
3. и у 4. веку. Медијана (као једно од најзанчајнијих градски насеља Наиса), је смештена у 
југоисточном делу Нишке котлине, изван густо насељеног и урбанизованог градског 
језгра, источно од центра Наиса на око три римске миље. Она је имала највећу површину 
мећу насељима у околини Наиса, са великим бројем грађевина, које је одвајао широки 
мећупростор, башта и пољопривредног имања.  

Насеље Медијана са вилама и пратећом инфраструктуром размештена је на 
површини од приближно 40 hа, значајно већој од римског Наиса (која заједно са тврђавом, 
није превазилазила 20 до 25 hа), на пространој лесној заравни, или средњем терасном 
нивоу речне долине Нишаве високом 35 метара и јужним обронцима нишке котлине. 
Досадашњим истраживањем утврђено је постојање преко 80 објеката на овом простору, а 
сама Медијана се према проценама нишких археолога највероватније простире и много 
даље него што је то тренутна зона заштите овог археолошког локалитета. 
(www.visitnis.com) 

Гамзиград је археолошко налазиште близу Зајечара у источној Србији античке 
римске царске палате Феликс Ромулијане које се од 29. јуна 2007. налази на УНЕСКО-вој 
листи светске баштине. Гамзиград представља резиденцију римског цара Гаја Валерија 
Максимијана Галерија (Gaius Valerius Maximianus Galerius; 293-311. г.), зета 
Диоклецијановог. По мајци Ромули назвао га је Ромулијана (Romuliana). Палата изгледа 
никада није довршена, а цареви 4. века су велелепни посед препустили хришћанској 
цркви.  

 
 
 

 
 
 
 
Током 5. века палата је разарана од стране варвара, а у 6. век Ромулијану је 

Јустинијан I обновио у виду пограничне тврђаве. Након најезде Словена крајем 6. века, 
некадашња царска резиденција је напуштена. Моћан град, на 6,5 ha, са око 20 утврђених 
кула. Унутар се налазила раскошна палата, два паганска храма, три хришћанске цркве и 

Слика 9. Феликс Ромулијана 
Извор:www.serbia.travel.rs 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/4._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%99%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%98%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/293
http://sr.wikipedia.org/wiki/311
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/6._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD_I
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друге грађевине; подни мозаици се сматрају равнима најбољим остварењима 
касноантичког доба у Европи.(www.toozajecar.rs) 

Римски каструм Диана подигнут је високој стени изнад Дунава, Караташу, код села 
Сипа, у близини Кладова. Изградња најранијег земљано-дрвеног утврђења везана је за 
долазак првих војних формација на Дунав почетком 1. века. Камено утврђење већих 
димензија (140×136 м) везује се за грађевинске активности цара Трајана и завршено је 
када и прокопавање Сипског канала (101. године) којим је отклоњена највећа препрека за 
пловидбу Дунавом. Коначан изглед по питању габарита добија крајем 3. и почетком 4. 
века додавањем бедема који од углова полазе према Дунаву затварајући и штитећи део 
обале. Средином 5. века разарају га Хуни, а око 530. обнавља га цар Јустинијан. Утврђење 
је разорено и у време аваро-словенских упада крајем 6. и почетком 7. века. Изузетан 
археолошки материјал (разноврсни предмети за свакодневну употребу, скулптуре од 
мермера и бронзе), указују да је поред улоге везане за заштиту и одбрану канала, током 
шест векова на Дијани постојао и значајан економски центар са луком и пристаништем. 

Поред остатака бедема са капијама и кулама, у унутрашњости утврђења откривени 
су грађевина са апсидом, војне бараке, латрина и други објекти, а у централном делу 
остаци принципијума са портиком. Изван бедема утврђено је постојање светилишта, 
истражени су остаци мартиријума и дела некрополе као и дела насеља које се простирало 
западно од војног логора. Прва сондажна ископавања започела су 1964. и са прекидима 
трају до данас. Истражени објекти су конзервирани. (www.srbija.travel.rs) 

 
 
8.3. Тврђаве и утврђени градови 

 
Нишку тврђаву су почетком 18. века саградили Турци на десној обали реке 

Нишаве, у самом центру града. Подигнута је на римским и средњовековним темељима. 
Основа је у облику неправилног полигона, са странама различитих дужина. Грађена је од 
камена из оближњег Хумског мајдана, мада су употребљавани и споменици, саркофази и 
други грађевински материјал из ранијих епоха. Има четири велике капије: Стамбол, 
Београдску, Видинску и Велику капију кроз коју се излазило на реку. Све капије су и 
данас добро очуване. Тврђава је опасана великим шанцем који се у случају потребе пунио 
водом из Нишаве.  

Унутар тврђаве налазило се насеље са дућанима, богомоља, касарне и остале 
грађевине за војне потребе. Од свега је сада очувано неколико барутана, џамија Бали бега 
из 16. века и једна засведена грађевина. Џамија је једнопросторна грађевина са квадратном 
основом и куполом, а главни молитвени простор има двокуполни трем, који у Србији има 
само Алтун-алем џамија у Новом Пазару. Уз тврђаву је и хамам, изграђен у 15. веку, једна 
од најстаријих грађевина профане архитектуре са почетка турске владавине. На тврђави су 
препознатљиви елементи арапске архитектуре. Како је првенствено имала стратегијски 
карактер, тврђава је у турском поседу била све до 1877. године, када прелази у српске 
руке. Велика капија, позната као Водена врата, је реконструисана 1961-62. Нишка тврђава 
је споменик културе од изузетног значаја, на којој се данас одржавају бројни културни и 
уметнички догађаји.(www.visitnis.com) 

Голубачки Град или Голубац је средњовековна тврђава, споменик културе од 
изузетног значаја. Налази се у Националном парку Ђердап, на десној обали Дунава, 4 km 
низводно од данашњег насеља. Смештена је на високим литицама, на месту на ком се река 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86_%28%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%29
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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сужава, на самом улазу у Ђердапску клисуру. Голубац је грађен лепезасто и састоји се од 
три дела: предњег, задњег и горњег града (са цитаделом). Чини га укупно 10 (9+1) куле и 
две велике колске капије. Куле су касније Турци ојачали отворима за топове и додавањем 
још једне куле (10.) око 1480. године. Испред града се налази предњи зид  који чини 
спољни зид шанца, a који је вероватно био пун воде јер је повезан са Дунавом који га је 
вероватно пунио. Град је тешким ланцем повезан са стеном Бабакај (која и данас вири из 
воде у сред Дунава), тако да је у потпуности контролисао како друмски, тако и речни 
саобраћај кроз Ђердапску Клисуру. Испред тврђаве је било цивилно насеље, о чему данас 
сведоче само неки делимично истражени објекти. (www.srbija.travel.rs)  
 
 
 

 
 
 
 
Фетислам је тврђава на Дунаву, близу данашњег Кладова. Подигли су је Турци 

1524. Назвали су је Фетислам, што значи “победа Ислама” и поделили је на два дела – 
Мали град и Велики град. Како се претпоставља, Мали град је био артиљеријска база коју 
су штитиле кружне куле. На капијама које воде у тврђаву постављене су мермерне плоче у 
славу султана Махмуда другог. (www.srbija.travel.rs) 

Соко Град је средњовековни град зван још и Соколац, смештен на 2 km источно од 
Сокобање. Истраживања су показала да је град врло разуђен и великих размера. У добром 
стању је сачувана само прва, улазна кула у горњем граду, а остало је, како куле, тако и 
зидови, порушено.Настао је у периоду византијског цара Јустинијана, као тврђава за 
спречавање аварских и словенских упада у дубину Балканског полуострва. Стефан 
Немања га заузима 1172. године и он је од тада у саставу српске средњовековне државе. 
Током протеривања богумила из Србије у сукобима се нашао и Соко Град чији је 
управник био богумил, због чега је Немања опсео и заузео град који је том приликом 
претрпео већа разарање. Турци га, као и целу Видинску кнежевину у чијем саставу се 
Соко Град налазио крајем XIV века, заузимају 1398. године. Од турске власти се 1412. 
године одметнуо Соколски и Сврљишки бег Хамза који је столовао у Соко Граду, тако да 
се против њега исте године упутио султан Муса. Хамзину побуну угушио је султан 
наредне године, а током борби Соко Град је поново разрушен. Хамза је послат, у тадашњу 
престоницу, Адријанопољ где је погубљен, док је локално становништво расељено широм 
Отоманске империје.(www.wikipedia.com) 

Слика 10. Голубачки град 
Извор:www.serbia.travel.rs 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/1480
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%98&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%99%D0%B5
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8.4. Манастири и црве (сакрални споменици) 
 

Трагични пораз српске војске од Турака на Марици 1371. двоструко се 
далекосежно одразио на даљу судбину и будућност српске државе и њеног народа. 
Северне области негдашњег царства, које су, посебно у доба првих Немањића, биле 
запостављене покрајине, добиле су у време кнеза Лазара и деспота Стефана Лазаревића 
изузетан значај. Оне постају централни део моравске Србије и деспотовине, где се без 
јачих традиција и културних тековина развија нова уметност, која је по оригиналности 
израза превазишла релативно уске границе обновљене државе. Моравска градитељска 
школа, као последња велика стилска епоха српске средњовековне уметности, трајала је од 
1371. до 1427.Мада, њени одјеци могу да се прате све до пада српске независности 1459. 
године, када замирањем уметничког стварања ишчезавају њени последњи прави облици. 
Два највеча здања ове школе су манастири Раваница и Манасија. (www.srbija.travel.rs) 

 
 

 
 
 
 
 

Манастир Манасија је смештен поред речице Ресаве, недалеко од Деспотовца и 
представља један од последњих споменика српске средњовековне културе. У средњем 
веку манастир се звао Ресава, а име Манасија је новијег порекла. Цркву је подигао деспот 
Стефан Лазаревић, син кнеза Лазара Хребељановића. Изградња цркве, грандиозног 
утврђења и велике трпезарије трајала је од 1406. до 1418. 

Импозантни бедеми са 11 кула, опасани ровом, представљали су, у то време, 
модеран систем одбране манастира. Најдоминантнија и најмасивнија – донжон кула 
позната је под именом Деспотова кула. У тврђаву се улазило кроз велика врата на западној 
страни. Зидно сликарство, завршено 1418. године, веома је оштећено у наосу, а само у 
фрагментима сачувано у припрати. Фреске у Манасији, заједно са оним у Каленићу, 

Слика 11. Манастир Манасија 
Извор:www.serbia.travel.rs 
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најлепше су међу моравским споменицима, а убрајају се у најбоље у старом српском 
сликарству уопште. Поред монументално сликаних ратника у певницама, нарочито су 
лепи пророци, насликани у куполи, као и идеализована слика ктитора, деспота Стефана 
Лазаревића који приноси модел цркве Св. Тројици. (www.srbija.travel.rs) 

Манастир Раваница, са црквом Св. Вазнесења, и грађевинама опасаним чврстим 
одбрамбеним зидом са седам кула налази се у подножју Кучајских планина, у селу Сење 
код Ћуприје. Задужбина је кнеза Лазара. Саграђена је између 1375. и 1377. године, а 
фрескама је украшена у годинама пред Косовску битку. Измењена ктиторска композиција 
досликана је након Лазареве погибије. 

По својим архитектонским и ликовним обележјима раваничка црква је 
родоначелник новог стила уметности моравске школе. Црква представља оригинално 
архитектонско решење настало спајањем светогорске традиције тролисне основе и модела 
уписаног крста са пет купола, одомаћеног у време краља Милутина. Тролисна основа је 
постала узор у даљем развоју просторне концепције храмова. Црква је зидана 
наизменичним редовима камена и опеке, украшена је керамопластичним декоративним 
елементима и богатом рељефном пластиком. (www.srbija.travel.rs) 

Саборна црква Св. Тројице у Нишу, подигнута је непосредно по ослобађању Ниша 
од Турака 1872. Њен градитељ је Андрија Дамјанов, који се користио искуствима 
ренесансно-маниристичког градитељства, али је уносио и елементе националне 
средњовековне архитектуре, што се види на куполама цркве. Црква је грађена као 
троброда базилика правпугаоне основе, изнад које се налази пет кубета. Сводови наоса 
ослањају се на два реда стубова. На горњој галерији са северне стране налази се капела 
посвећена Светом Јовану Крститељу, док се са јужне стране галерије налази капела 
посвећена Светом Симеону Мироточивом. 

Живописање храма предузето је тридесетих година 20. века, а радове је изводио 
Владимир Предојевић. Рад је оцењен као веома успешан са великом техничком и 
колористичком савременошћу и јасноћом садржаја. Грандиозни иконостас има велику 
уметничку вредност и дело је великог српског сликара Ђорђа Крстића. Он је 1885. 
насликао 20 од 54 иконе, колико му је наручено. Остале иконе, такође веома вредне, дело 
су Павла Чортановића, Милутина Марковића и једна из 1880. Стеве Тодоровића. 
Арматура је урађена у дуборезу са позлатом. (www.visitnis.com) 

Манастир Свети Роман, налази се у општини Ражањ, на десној обали Јужне 
Мораве. Припада малобројној групи манастира који су подигнути пре Немањића. Свети 
Роман је дошао 888 године на овим просторима. Манастир је познат по томе што је ту као 
монах живео Роман Синаит, који је касније проглашен за светитеља, па је манастир по 
њему и добио име. Гроб Светог Романа Синаита са моштима и данас се налази у 
манастиру. Он се поштује као чудотворац и исцелитељ. Монаси синаити су следбеници 
солунског чудотворца Григорија Паламе који су прихватили његово учење и у Србију су 
дошли за време Кнеза Лазара.(www.wikipedia.com) 
 
 
 
 
 
 
 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%9A
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D1%9B%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%99
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D0%B7_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80


Мастер рад          Милош Марјановић   

26 
 

 
 

8.5. Остали споменици 
 
Ћеле-кула је споменик из Првог српског 

устанка који је у знак одмазде тадашња Турска власт у 
Србији изградила од лобања погинулих српских 
ратника у бици на Чегру. Налази се на 4 km од центра 
Ниша, на путу ка Нишкој Бањи. Сврстана је у 
споменике културе од изузетног значаја за Републику 
Србију и данас представља музејски објекат. 
Процењује се да је у бици на Чегру, која се одиграла 
31. маја 1809, погинуло око 6.000 турских ратника. 
Како би оправдао толики губитак нишки Хуршид-
паша наредио је да се коже са глава погинулих Срба 
одеру, напуне сламом и пошаљу у Цариград. Затим је, 
како би заплашио Србе, наредио да се у знак опомене 
на источној страни Ниша сазида кула од камена и да 
се у њене зидове узидају преостале лобање погинулих 
војника, „тако да средина куле буде једноставна, од 
камена и креча а главе српских војника да се окрену у 
поље и узиђају споља“. 
Кула је сазидана у периоду од јуна до јесени 1809. 
године, на некадашњем улазу у Ниш са цариградске 
стране, који се данас налази у средишту насеља 
Трошарина. Сачињена је од четири потпорна зида 
(ширине око 4,5 m и дебљине 0,5 m) која су се 
наслањала један на други чинећи шупљу, закровљену 
форму чија је првобитна висина износила 5 метара. У 
њу су узидане 952 лобање погинулих устаника, 
послагане у симетричне редове. Иако су Турци 
забрањивали Србима да односе лобање са њених 
зидина, многе главе су кришом скидане и 
сахрањиване у околним гробљима. (www.visitnis.com) 

Брдо Чегар се налази северноисточно од града Ниша, између Доњег Матејевца и 
Каменице. Брдо је познато по томе што се ту одиграла Битка на Чегру у Првом српском 
устанку. Данашњи споменик у облику куле — симбола српског војног логора. Подигнут је 
поводом педесетогодишњице ослобођења Ниша од Османског Царства, 1. јуна 1927. 
Првобитни споменик је остао у ниши новог, изнад којег је 1928. године постављено 
бронзано попрсје Стевана Синђелића, рад вајара Славка Милетића. (www.visitnis.com) 
 
 

8.6. Фолклор 
 

Фолклор је уопштено име за уметност која, у устаљеним традиционалним 
облицима, живи у народу. Ова уметност прелази од старијих на млађе. Дуг развојни и 

Слика 12. Ћеле Кула 
Извор:www.visitnis.rs 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%9A%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/31._%D0%BC%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/1809
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B4-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B4-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%9A%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%9D%D0%B8%D1%88%29
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D1%98%D1%83%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1927
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%9B


Мастер рад          Милош Марјановић   

27 
 

вековни пут утицао је на преношење оригиналности народних творевина. Као и све 
остало, народна уметност еволуира. 

Исток одувек подразумева дозу мистике, тајновитости, посебне филозофије и 
веровања којима се тумачи живот. Источна Србија такође чува такве састојке у себи – 
побуђујући машту. Више него било где у Србији мешају се стварност и легенда, тако да је 
тешко спознати границу између њих. 

Тимочка крајина је такође позната по традицији виноградарства. Услови за узгој 
винове лозе су овде једноставно идеални. Од села Рајац до Рајачких пивница стиже се за 
петнаестак минута вожње кроз предивну шуму у којој ентузијасти беру печурке, зовин 
цвет и лист матичњака од кога се прави чај нарочито добар за смирење. У овом крају, у 
околини Зајечара, Књажевца, Бољевца, Сокобање или Бора домаћини ће вас послужити 
качамаком званим белмуж, гулашом од срнетине, чорбом од коприва, а пасуљ пребранац 
је посебан гурмански догађај. Качамак од белог кукурузног брашна, белмуж, познати 
специјалитет источне Србије. А ка југоистоку је Пирот са околином, познат по својим 
пиротским ћилимима, насталим преданим радом на ручном разбоју у селима око Старе 
планине. 
 

 
 
 
 

На ћилимима преовлађује црвена боја а орнаментика је увек геометријска – 
стилизована птица, цвет, гугутка или предмет из непосредне околине ткаља. Стара 
пиротска јела су кулинарска специфичност овог краја: сарме од јагњећих изнутрица и 
листова винове лозе, чорба ћисалица, уштипци од кромпира и све што можете замислити 
од паприка. (www.srbija.travel.rs) 
 
 
 
 
 

Слика 13. Пиротски ћилим 
Извор:www.wikipedia.com 

 

http://www.srbija.travel.rs/
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9. Привреда 
 

 
Источна Србија је привредно релативно развијена, свакако не довољно и према 

могућностима, односно природним богатсвима. Уз то, она је и слабо насељена. У 
полифункционалности регије, економску одлику представљају рударство и сточарство. 
Рударство је водеће, али не ангажује највећи број запослених (највише је 
пољопривредника). Саобраћај је све развијенији, а добру перспективу има и туризам. 
(Марковић Ђ., Павловић М., 1995) 

Рудишта бакра има у Црноречком андезитско-дацитском ерутиву, а квалитетног 
угља има на више места. Један од значајнијих европских произвођача бакра је борски 
рудник, који има неколико површинских и подземних копова, а познатија рудишта су 
Кривељ и Церово. Знатно старији од борског је мајданпечки рудник у коме се вади злато. 
У овом крају се злато вадило још у римском и средњевековном периоду. Поред злата се 
вади и гвожђе, бакар и сребро. Руде гвожђа, цинка и олова има у црноречком еруптиву, 
док у Дели Јовану има олова, племенитих метала и живе. Велико лежиште кварцног песка 
се налази у близини Зајечара код Рготине. Квалитетног угља има на више места, а 
познатији рудници су „Вршка чука“ и „Српски Балкан“ код Зајечара, „Подвис“ и 
„Боговина“ код Књажевца, као и „Ракова Бара" на Мирочу. 

Друго енергетско богатство Источне Србије је хидроенергија. Дунав у Ђердапу 
располаже са 11,7 милијарди kWh, па је код Кладова подигнута једна од најјачих 
хидроелектрана у свету (ХЕ „Ђердап“, 12 агрегата, 2 050MW), друга је ХЕ “Ђердап “ 2 код 
Кусјака, а  планира се и ХЕ „Ђердап“ 3. Мање хидроелектране су подигнуте у долини 
Великог Тимока код Зајечара и Сићевачкој клисури Нишаве, а код Пирота је ХЕ „Завој“. 
(Марковић Ђ., Павловић М., 1995) 

У Источној Србији се развија и земљорадња и сточарство. Познати сточарски 
крајеви су стара планина, Сврљиг и Хомоље. Од пољопривредних култура, највише се гаји 
кукуруз. По воћарству и виноградарству су познати Неготинска крајина, околина 
Књажевца и Сићево у Понишављу. 

Добра сировинска и енергетска основа, рудно богатство  и све бољи саобраћај 
допринели су индустријализацији регије. Индустрија је углавном сконцетрисана у већим 
градовима источног дела мезорегије. (Марковић Ђ., Павловић М., 1995) 

Саобраћај је у Источној Србији доскора био слабо развијен. Последњих деценија је 
осетно унапређен, развијенији је, модернији и разноврснији. Више је путева него пруга. 
Пет асфалтних путева спаја долине Мораве и Тимока, које упореднички прелазе преко 
планинске пречаге Карпато-балканида. Пруге имају више меридијански смер. Од Ниша, 
долином Тимока до Прахова води део трансбалканске пруге. Дијагонални смер има 
понишавска пруга (Ниш-Пирот-Софија).Упоредо са трансбалканском пругом пружа се 
асфалтни пут Ниш-Неготин. Дунавом се обавља речна пловидба, која је у Ђердапу 
језерска. Пловидба је у клисура сада знатно повољнија, бржа и безбеднија. (Марковић Ђ., 
Павловић М., 1995) 
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10.   Материјална база туризма 
 
 

Материјална база туризма или туристичка изграђеност простора представља 
статичку компоненту туристичке физиономије простора тј. директну трансформацију 
морфолошке структуре насеља под утицајем туризма. Материјалну базу туризма Источне 
Србије, сагледаћемо кроз оцену смештајних и угоститељских капацитета. 

Материјалну базу туризма Источне Србије, поред саобраћајница и саобраћајних 
средстава, чине и смештајни и угоститељски капацитети без којих није могуће развијати 
туризам ни на једном подручју. Највише регистрованих смештајних јединица се налази 
управо на просторима развијеног туризма: Ниш, Сокобања, Нишка бања и Стара планина. 
У структури смештајних капацитета Источне Србије разликујемо: основне смештајне 
капацитета (хотели, мотели) и комплементарне смештајне капацитете (приватне собе, 
кампови, планинарски домови). 

Број лежаја у Нишкој Бањи је 1880 и њено учешће у укупном смештајном 
капацитету бањских места Србије износи свега 5,04%. Имајући у виду и чињеницу да се 
по посећености Нишка Бања налази на трећем месту у Србији (иза Врњачке и Сокобање), 
њено учешће у укупном смештајном капацитету бањских места није довољно. Ипак 
смештајна структура у Нишкој Бањи се стално повећава, нарочито због изградње објеката 
у приватном власништву и потребан је бољи преглед и статистички попис смештајних 
капацитета у приватном власништву (собе за изнајмљивање, станови, куће за одмор) у 
којима по неким проценама има близу 5000 лежаја. У основне смештајне капацитете 
Нишке Бање убрајамо: Институт „Нишка Бања“ са стационарима Радон,  Зеленгора и 
Терме, затим  хотел Озрен (хотели „Озрен Б“ са две звездице ( бивши хотел Партизан) и 
„Озрен А'“ са три звездице), као и више уређених вила (вила Прича, вила Марков конак, 
преноћиште Зоне ). Када је у питању приватни смештај, Нишка Бања пружа веома добре 
могућности смештаја у домаћој радиности у собама I и II категорије, у којима има близу 
5000 лежаја. Регистровано је двадесетак  приватних смештајних објеката од којих су 
познатији смештај Вујовић, смештаја Ристић, смештај Живковић, смештај Јаковљевић 
смештај Станковић Душица идр.  

Ниш као највећи град Источне Србије и регионални центар, располаже са највећим 
обимом смештајних капацитета. У Нишу се налазе неколико хотела, категорисаних са 
четири звездице, као и већи број хотела ниже категорије. Хотели My Place, Нишки Цвет, 
Тами резиденс, Гранд Хотел спадају у категорију хотела са 4*, затим следе Александар 
палас, Риџенси, Тами, Соле, Конак Дуо Д, Панорама лукс са 3*, хотел Зелени вир са 2* и 
Риле мен са1*. Од хостела има Марвел, Свит, Хепи, Европа, Плаза, ББ и други, као и 
велики број преноћишта 4 румс, Венеда, Мажести, Ниш идр. У граду се налази и велики 
број кафана (Стара Србија, Галија, Нишлијска механа, Стадион...), интернационалних 
ресторана (Сити гарден, Премијер...), рибљих ресторана (Рибља Коноба, Гусар), пицерија 
(Ла стрега, Го го Кастело, Рива...), ћевабџиница, продавнице брзе хране, пивнице, 
печењаре, експрес ресторане, самопослуге, ноћне клубове, дискотеке идр. 

Постојећи  основни туристички капацитети у Сокобањи су изграђени 70-их и 80-их 
година прошлог века, углавном су то хотели са 3 звездице и сада су у стању које захтева 
реконструкцију и ревитализацију. Од укупних смештајних капацитета у Сокобањи већину 
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чине капацитети у приватном смештају са великим уделом некатегорисаних соба и у  вези 
са тим велики број не евидентираних гостију. Основне смештајне објекте чине 6 хотела са 
укупно  1176 лежајева и то су хотел „Здрављак“ ***, хотел „Бањица“***, Хотел „ Турист“ 
***,  хотел „Моравица“  ***, хотел ,,Сунце“  **, гарни хотел „Соко Терме“ ***. 
Специјална болница Сокобања располаже са 540 кревета распоређених у 5 објеката. 
Приватни смештај има 3770 категорисаних лежаја, а осталих 7230 бележе се као 
некатегорисане. Бања Јошаница, која се налази у сокобањској општини има око 1000 
некатегорисаних лежаја. У приватном смештају општине Сокобања налази се око 11 000 
лежајева, I, II, III или IV категорије. Понуда приватног смештаја је још увек 
нестандардизована и шаренолика, тако да би за интензивнији развој сеоског туризма и 
смештаја у домаћинствима општине Сокобања морало знатно више да се инвестира у 
инфраструктурну опремљеност и конфор. Целокупну туристичку понуду угоститељских 
објеката представљају капациетети, који се по мерилима и начину сврставају међу: 
ресторане, кафане, бифее, барове, пицерије, пивнице, кафе-посластичарнице,печењаре, 
млечне ресторане, експрес ресторане, ресторане са самопослуживањем, националне куће, 
објекти за брзу припрему хране, киоске и сличне угоститељске објекте у којима се продаја 
јела и пића врши преко шалтера. Од осталих садржаја који могу да привуку туристе јесу 
новоизграђени аква парк „Подина“ који има полуолимпијски базен, 2 мала базена за децу 
и 3 водена тобогана. Гарни хотел „Соко Терме“ располаже са 2 базена, сауном, парним 
купатилом, сланом собом, као и spa & wellness третманима. 

Главни  туристички локалитет и носиоц развоја туризма у НП Ђердап је Доњи 
Милановац, а по туристичком значају за њим следе Текија, Караташ, Кладово и Добра. 
Постојећи смештајни капацитети који износе нешто преко 1 300 лежаја су мали у односу 
на стварне туристичке могућности (мада су и ови капацитети до сада недовољно 
коришћени). Због чињенице да је Ђердапски  Дунав једно од најперспективнијих 
туристичких подручја Србије, Просторним планом НП „Ђердап“ предвиђена је изградња 
нових 2 740 лежаја. У Голубцу се налази хотел „Голубачки град“. Хотел има 50 соба, 2 
ресторана, А-бар, салу за састанке, ТВ салон, теретану, спортску кладионицу и најлепшу 
башту на Дунаву. Богат мени и љубазно особље хотела учиниће лепшим и дужим 
тренутке боравка у овом хотелу. У центру Кладова на самој обали Дунава се налази хотел 
„Ђердап“ који има 3* и хотел „Aquastar Danube“ 4* који располаже са 14 једнокреветних, 
31 двокревенте, 6 студија и 3 лукс апартмана. Поред тога у понуди има 2 ресторана, 2 
бара, базен са сланом водом, ђакузи каде, сауне, масажере, фитнес центар идр. Поседује 
такође 2 велике конгресне сале, капацитета 500 места, 1 мања сала од 200 места. Хотел 
„Лепенски вир“ у Доњем Милановцу располаже са 200 двокреветних, 65 једнокреветних 
соба и 10 апартмана, већина је са погледом на Дунав. Постоји још и сале за семинаре, 
конгресе, промоције, презентације, пословне састанке и то: конгресна сала (100 места) 
„тихи салон“ (180 места) и шах сала (30 места). Хотелски ресторан располаже са 500 
места, а покривена тераса додатних стотину. За посебне услуге предвиђен је национални 
ресторан са 80 и терасом са 70 места у коме је могуће наручити специјалитете овог краја. 

На Старој планини се налазе неколико хотела, планинарски дом и велики број 
смештајних јединица у приватном власништву. Планинарски дом капацитета 80 лежајева 
за госте, којим управља ЈП Бабин Зуб, и хотел "Епстоурс-а" са 60 лежајева. Комплекс се 
налази на 56км од Књажевца.  Хотел Бабин Зуб је саграђен 2000. године и послује у 
саставу предузећа ЕПСТУРС д.о.о. Хотел располаже са 60 лежајева, рестораном од 70 
места, банкет салом од 10 места и салом за састанке од 40 места. Falkensteiner hotel Stara 

http://www.jpstaraplanina.rs/index.php/sr/o-staroj-planini/smetaj/hoteli/284-hotel-stara-planina
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planina**** има има 146 соба и апартмана, Spa i wellness центар са затвореним базеном, 
сауном и хамамом, ђакузи базеном, теретаном и отвореним базеном с лежаљкама и 
сунцобранима ,клизалиштем, конференцијском салом од 500 места имањом од 100 места.  
 
 
 
 

11.   Постојећи и могући облици туризма 
 
 

Балнеолошки или бањски туризам је један од видова туризма на простору Источне 
Србије. Лековита својства термоминералних вода источносрбијанских бања су добро 
позната. Стање бањског турризма у Србији није на задовољавајућем нивоу. Иако бање 
имају и здравствену и туристичку функцију, у бањама Источне Србије доминира 
здравствена функција. Један од корака даљег развоја бања јесте орјентација на развој 
туристичке функције. Осим Сокобање, ни једна бања нема значајнији туристички промет. 
Будући развој туризма у бањама мора се заснивати на тржишној специјализацији. Свака 
бања мора свој концепт развоја прилагодити циљном сегменту туристичке клијентеле како 
би се уско специјализовала за облике промета који ће јој донети највише прихода. Начин 
искоришћавања воде би требао да иде у правцу развоја wellness & spa туризма, односно 
пружања услуга овг типа. Овај вид туризма је афирмисан у већим светским бањама. У 
Источној Србији постоје бање које пружају wellness & spa услуге и то су бања Ждрело-
„Млавске терме“ , у Сокобањи-„Сокотерме“ и у Нишкој бањи хотел „Радон“ са својим 
асортиманом wellness & spa услуга. Један од начина  развоја туризма јесте корелативан 
развој бањског и планинског туризма, где би се комбиновало климатско и бањско лечење. 
Такве могућности развоја предност дају Сокобањи која се налази у подножју планине 
Озрен. Обогаћивање понуде и другим садржајима, привукао би клијентелу и вансезоне, и 
тако допринео бољим пословним резултатима и расподелом промета током године. 

Градски туризам се везује за Ниш. Град са око 260 000 становника, на реци 
Нишави. Има изузетан туристички положај. Богат је културним наслеђем. Ту се 
првенствено мисли на Нишку тврђаву, археолошко налазиште Медијана, меморијални 
парк из  Другог светског рата „Бубањ“, концентрациони логор „Црвени крст“ такође из 
другог светског рата, амбијентална целина „казанџијско сокаче“, народни музеј, бројне 
културне, спортске и забавне манифестације и др. У Нишу се налази и спортски центар 
„Чаир“ (олимпијски базен, спортска хала и фудбалски терен) где се током године 
организују бројне спортске манифестације. Због свог туристичко-географског положаја, 
град Ниш има могућност развоја транзитног туризма. У Народном и Луткарском 
позоришту се током године организује велики број представа за особе свих узраста. 

Сеоски туризам је још један вид развоја туризма на овом простору. Село је 
антропогени, углавном амбијентални мотив, чија је атрактивност обележена рекреативним 
и куриозитетним атрибутима.(Јовичић Д., 2009) Сеоски туризам на простору Источне 
Србије је још увек у иницијалној фази развоја. Овом врстом туризма се баве само нека 
села сокобањске општине (Мужинац, Јошаница, Врмџа), као и села у подножју Старе 
планине. Руралним просторима домонирају нетакнута природа, прелепи пејсажи,богатство 
флоре и фауне, хидрографски елементи, фолклор исл. Боравак на селу може да се сматра 
једном врстом активног одмора, јер се туристи кроз рекреативне атрибуте (берба грожђа, 

http://www.jpstaraplanina.rs/index.php/sr/o-staroj-planini/smetaj/hoteli/284-hotel-stara-planina
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косидба, спремање зимнице, печење ракије, пошумљавање) одмарају у природном 
амбијенту. Са друге стране, за становнике руралних простора, то је шанса да се додатно 
заради, кроз понуду домаћих и пољопривредних прозвода. Развој сеоског туризма ће 
условити и побољшање инфраструктуре, као и смањење депопулације. 

Када говоримо о планинском туризму, морамо рећи да у Источној Србији осим 
Старе панине нема високих планина. Иако има неколико туристички атрактивних 
планина, мали је број оних на којима може да се успешно развија туризам. Предност 
планинског туризма јесте постојање 2 квалитативно различитих сезона. Стара планина 
поседује могућности за развој зимско-спортског туризма. То је најмлађи ски центар 
Србије. Стара планина из године у годину добија нове садржаје и постаје све 
примамљивија дестинација за љубитеље зимских спортова. Скијалиште „Бабин зуб“ 
поседује жичару четворосед „Коњарник“ са покретном траком за укрцавање скијаша 
капацитета 1 400 скијаша на сат, и ски лифт сидро „Сунчана долина“ капацитета 1 200 
скијаша на сат, као и дечији ски вртић, код „Фалкенштајнер хотела Стара планина“. На 
локацији „Јабучко равниште“ налази се прва гондола у Србији. Гондола са кабинама за 
осам особа, превози скијаше од хотела у даљи систем жичара и стаза. У оквиру овог дела 
скијалишта, изграђена је жичара четворосед „Рудине“ и ски лифт тако да је повезан са 
делом скијалишта на „Бабином зубу“. Више од 13 километара одлично уређених стаза, 
различите тежине, прирпемљене су за скијаше свих категорија. За љубитеље екстремних 
спортова, обезбеђена је стаза за слободну вожњу. Остале планине Источне Србије су 
погодне за излетничко-рекреативна и екскурзиона кретања. Туристи могу да самостално 
или организовано упражњавају планинарење, вожњу бицикла, пешачење, лов и риболов, 
екстремне спортове, брање лековитог биља идр. 

Купалишни туризам је могуће развијати на Ђердапском језеру и другим вештачким 
акумулацијама током летњих месеци. За овај вид туризма и спортова на води најбитније 
су средње месечне температуре воде и ваздуха. Средње месечне температуре воде у 
Ђердапском језеру током летње туристичке сезоне су у јуну 19,7°C, у јулу 22,3°C, августа 
22,0°C, септембру 19,3°C. Имајучи у виду трајање туристичке сезоне, где се углавном 
узима период када је средња месечна температура ваздуха већа од 20°C , а воде од 18°C, 
дужина сезоне на Ђердапском језеру је дужа од 3 месеца. Загађеност вода Дунава је веома 
утицајан фактор за развој купалишног туризма. И на другим вештачким акумулацијама 
(Бованско и Борско језеро) током летњих месеци (јун,јули и август) температура воде 
прелази 18°C а ваздуха 20°C, што омогућава тромесечну купалишну сезону. 

Дунав и Ђердапско језеро нуде одличне услове за развој наутичког туризма. Раније 
су дунавом пловили мањи и већи објекти којима су посетиоци стизали до туристичких 
знаменитости овог дела Подунавља. Стварањем повољних услова пловидбе на сектору 
Ђердапа пружила се шанса не само за настављање ове дуге и богате традиције, већ и за 
повећање обима речног наутичког туризма (Кићовоћ М., Вујановић Д., Јакшић П., 2008). 

Манифестациони туризам - овај вид туризма у Источној Србији привлачи госте у 
одређеним временским терминима и често у току само једног дана, али са великим бројем 
посетилаца. Значајну улогу могу имати догађаји као што су вашари, славе, прославе 
крсног имена и други скупови, али и одређен број вредности које чине етничко наслеђе 
становања, ентеријера и производне делатности. У Нишу се током године организују 
разне кутурне и уметничке манифестације националног и међународног типа од којих су 
познатије „дани  Светог цара Константина и царице Јелене“, „Nisville“ међународни џез 
фестивал, „Филмски сусрети“, „Нисомнија“, „Дани бурека“, „Хорске свечаности“. У 
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Сокобањи су познатије „Златне руке“ такмичење у припремању хране, музички фестивал 
„Прва хармоника“, „Свети Јован биљобер“, спортска манифестација „Маратон жеља“, 
тениски турнир „ITF Futures Sokobanja Open”. У Зајечару се организује велики број 
манифестација од којих је вредно поменути музичку манифестацију „Гитаријада“, 
позоришна манифестација „Дани Зорана Радмиловића“, ликовна манифестација 
„Гамзиград“ идр. У Неготину се организују „Мокрањчеви дани“ , „Сајам меда и вина“, у 
Кладову се организују „Ђердапска регата“, рибиловачка манифестација „Златна бућка“, 
„Етно фестивал Источне Србије“ идр. 

Ловни туризам је један од најпрофитабилнији видова туризма. Полазну основу 
чине станишни услови за егзистенцију бројно ловно интересантних врста животиња, 
расположиви ловни фонд, као и могућност унапређења. Међутим да би се остварио виши 
ниво квалитета услуга и знатно већа профитабилност ловног туризма неопходно је 
предузети низ организационих и техничких мера и активности као што су: побољшање 
врста и повећање броја ловне дивљачи, перманентно подмлађивање појединих врста ради 
одржања развојне основе, зимска прехрана, заштита и унапређење станишно-чуварске 
службе и др. 

На територији општине Ниш газдује ловачко удружење „Виник“ Ловна површина 
на територији Ниша је 40.000 хектара и претежно је брдско-низијског типа. Дивљач која 
настањује ловишта је срна, дивља свиња, зец, фазан, пољска јаребица и јаребица 
камењарка. Књажевац, окружен масивима Тресибабе, Тупижнице и Старе планине, са 
околином чини идеално подручје за ловни туризам. На овом подручју постоје четири 
ловишта укупне површине око 60000 хектара. Од дивљачи су најзаступљеније: трофејна 
дивљач, фазан, видра, зец. Ово отвара могућности за долазак ловаца који смештај могу 
наћи како у оближњим селима, тако и у ловачким кућама. Лови се јелен, срна, лисица, 
дивља свиња, вук. У сокобањским ловиштима се мођете окушати у лов на: зеца, пољску 
јаребицу, дивљу гуску, шумску шљуку, фазана, дивљу патку, лиску, голуба гриваша, 
препелицу, грлицу, гугутку, потом срндаћа и срне, дивље свиње. Не мање атрактиван је и 
лов на дивљач ван режима заштите: вука, дивљу мачку, ракунопса и лисице. Подручје 
Ђердапа одувек се одликовало бројношћу и изузетном разноврсношћу животињског света. 
Лов на Ђердапу је непоновљив доживљај. У столетним буковим и храстовим шумама 
Националног парка „Ђердап“ живе у великом броју јелен, срндаћ, дивља свиња, медвед, 
рис, вук, шакал, лисица, јазавац, куна, зец, дивљи голубови... Прави ловачки доживљај у 
скоро нетакнутом природном амбијенту ловишта " Ђердап " које је у саставу Националног 
парка Ђердап. Ловиште располаже потребним стручним особљем, као и ловно-техничким 
објектима који су у функцији што успешнијег лова. Смештај ловаца могућ је у ловачким 
кућама у самом ловишту, у хотелима Б категорије у Доњем Милановцу, Кладову, Голупцу 
и Мајданпеку или у мотелима у Добри, Текији и Караташу. 

У Сокобањи темељну вредност у развоју риболовног туризма чини Бованско језеро 
са богатим и разноликим фондом рибе. Мада су зачеци овог вида туризма већ видљиви, он 
није адекватно организован и интегрисан у целовиту туристичку понуду Сокобање. С тим 
у вези, неопходно је предузети одговарајуће организационе и заштитне мере како би се 
обезбедио континуитети квалитет рибљег фонда, а риболовни туризам подигао на знатно 
виши и профитабилнији ниво: перманентно подмлађивање фонда одговарајућим и 
квалитетним врстама рибе, уређење риболовних пунктова на обали, заштита квалитета 
језерске воде, организација чуварске службе, боља пропаганда и др. Иначе, понуду овог 
вида туризма треба концепцијски тако поставити да она привлачи одговарајуће сегменте 
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тражње, те да буде доступна бањским гостима као додатни садржај њиховог боравка у 
овом простору. Риболовци из Сокобање позивају своје колеге да на Бованском језеру и 
реци Моравици остваре улове о којима су сањали: Сомови од 60кг, шарани од 15кг, амури 
од 20кг, смуђеви од 10кг, мноштво беле рибе - бабушке, деверике и бодорке, гргечи који 
обожавају "варалице". У горњем току Моравице има поточне пастрмке. Дунав и Дунавско 
језеро су широки преко 2 километара. Шаран, сом, кечига, штука деверика итд. велики су 
изазов за спортске риболовце да у вртлозима Ђердапске клисуре искажу своје умеће. Уз 
одговарајуће дневне, недељне или сезонске риболовне дозволе, рибу је могуће ловити са 
обале или из чамца уз несебичну помоћ локалних аласа. 
 
 
 
 

14. Туристички промет 
 
 

Под туристичким прометом подразумевамо квантитативно сагледавање података 
везаних за број туриста у туристичким местима, број ноћења који су ти туристи остварили 
и просечан број ноћења по једном туристи. Ова три елемента ће бити посматрана кроз 
призму домаћих и страних туриста, како би се што прецизније одредила њихова улога у 
свеукупом промету туристичких места. На основу ових параметара, увидећемо слику о 
туристичком активирању ових простора и начину на који се он експлоатише. Туристички 
промет ћемо пратити и анализирати у Нишу, Сокобањи, Нишкој бањи и Старој планини.  
У циљу сагледавања туристичког промета Сокобање и Нишке Бање и њиховог места у 
бањском промету Србије, упоредићемо резултате оствареног туристичког промета пет 
најпосећенијих бања Србије.  
 
 
Табела 4: Број остварених долазака, ноћења и лежаја у најпосећенијим бањама Србије у 
2010.години 

Бања Доласци туриста Ноћења туриста 
укупно страни укупно страни 

Бањска места укупно 344 967 25 014 2 210 710 104 437 
Врњачка бања 146 246 13 866 559 549 45 225 
Сокобања 48 837 1 265 295 098 4 523 
Нишка Бања 21 049 1 069 212 034 3 262 
Ковиљача 20 512 2 212 185 881 18 673 
Матарушка бања 8 567 774 78 317 2 926 

Извор: Завод за статистику Републике Србије 
 

Нишка Бања се по резултатима оствареног туристичког промета, међу бањама 
Србије, налази на трећем месту, иза Сокобање. По броју посетилаца и броју ноћења, 
Нишка Бања  је далеко иза ове бање, и у рангу је са бањом Ковиљачом, од које је 2010. 
године имала 537 посетилаца више, али 1143 ноћења мање.  

Можемо закључити да је бањски туризам Србије махом домаћи туризам и одликује 
се великом концетрацијом у оквиру пет најпосећенијих бања. Овакво стање објашњава 
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чињеница да се Сокобања развила и афирмисала као место за рекреацију и одмор са доста 
допунских забавних садржаја, док је Нишка Бања још увек остала пре свега здравствено-
лечилишно место. 
 

Имајући у виду да Нишка Бања, као и Сокобања, представља један од центара 
Нишко-сокобањске туристичке регије, сагледаћемо динамику туристичког промета ове 
две бање.   
 
 
Табела 5: Подаци о доласцима, ноћењима и просечном  броју ноћења туриста у Нишкој Бањи за 
период од  2000. до 2010. године.  
Година Туристи Ноћења туриста Просечан бр. 

ноћења 
свега домаћи страни свега домаћи страни домаћи страни 

2000 47588 47139 449 420903 417934 2969 8.8 6.6 
2001 29363 28805 558 301161 299064 2097 10.4 3.8 
2002 27954 26834 1120 169721 165825 3896 6.2 3.5 
2003 22222 21115 1107 152241 148348 3893 7 3.5 
2004 26058 24316 1742 168929 163566 5363 6.9 3.1 
2005 26176 22612 3564 147155 139365 7790 6.2 2.2 
2006 22678 21105 1573 201349 195546 5803 9.3 3.7 
2007 26906 25172 1734 233233 228802 4431 9.1 2.6 
2008 26299 25174 1125 236731 227580 9151 9 8.1 
2009 22112 20619 1493 215474 211267 4207 10.2 2.8 
2010 21049 19980 1069 212034 208772 3262 10.4 3.1 

Извор: Завод за статистику Републике Србије 
 
 
 
 
Табела 6: Подаци о доласцима, ноћењима и просечном  броју ноћења туриста у Сокобањи за 
период од  2000. до 2010. године. 

Година Туристи Ноћења туриста Просечан бр. 
ноћења 

свега домаћи страни свега  домаћи страни домаћи страни 
2000 53176 52895 281 340155 339115 1040 6.4 3.7 
2001 60323 59971 352 390351 388589 1762 6.5 5 
2002 59999 59316 683 363854 361814 2040 6.1 3 
2003 57749 57102 647 366096 362808 3288 6.4 5.1 
2004 59265 58704 561 378200 376480 1720 6.4 3.1 
2005 60541 59911 630 371433 369581 1852 6.2 2.9 
2006 55196 54491 705 323485 321245 2240 5.9 3.2 
2007 72396 70784 1612 408969 402643 6326 5.7 3.9 
2008 66119 65040 1079 392594 388327 4267 6 4 
2009 55313 53941 1372 321252 316129 5123 5.9 3.7 
2010 48837 47572 1265 295098 290575 4523 6.1 3.6 
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Извор: Завод за статистику Републике Србије 
За Нишку бању, рекордна година по броју посетилаца била је 2000, са 47588 

посетилаца, који су остварили 420 903 ноћења. За исти период после 2000-те године 
вредности за остварени број ноћења су биле највеће 2001. године и то 301161 ноћења и 
2008. када је било 236731 ноћења, док су најмање биле 2003. и 2005. година кад је 
бележено само око 150000 ноћења. 

Када је у питању просечан број ноћења туриста, видимо да после 2001.године када 
је износио 10,4 ноћења за домаће туристе, следи период опадања до 2005.г. када је износио 
само 5,6 и онда расте да би 2010.г поново износио 10,4. Број ноћења страних туриста је 
генерално знатно мањи (просечно око 3-4 ноћења, изузев рекордних 8,1 ноћења 
2008.године) што указује на то да највеће бораке у бањи остварују домаћи гости који 
долазе ради лечења, док странци углавном бораве веома кратко, ради одмора и предаха.  

Што се тиче Сокобање, можемо закључити да је број долазака туриста генерално 
већи од броја долазака у Нишкој Бањи и то за отприлике око 30000 гостију. Рекордна 
година у Сокобањи била је 2007.г. са 72396 гостију.  Када је у питању број ноћења, 
рекордна година била је такође 2007. са 408969 ноћења, а 2010. је година са најмање 
ноћења – 295098. Када сагледамо просечан број ноћења, у Сокобањи је највећи број 
ноћења за домаће туристе 6,4 а најмањи 5,7 док је за стране између 5,1 и 3 ноћења.  

Град Ниш спада у ред туристичких места са преко 300.000 хиљада ноћења 
годишње, са учешћем у укупном броју туриста Србије са нешто више од 4%. 
 
Табела 7. Број туриста и ноћења на подручју Ниша у периоду 2000-2009. године. 
Година Укупан број туриста Укупан број ноћења 
2000 91081 496395 
2001 72994 372997 
2002 73166 239650 
2003 63079 220203 
2004 68953 236778 
2005 68704 211934 
2006 56334 258974 
2007 85609 311843 
2008 87774 326252 
2009 84251 304631 

Извор: Статистички годишњак града Ниша за 2009 годину. 
 

Туристички промет на подручју Ниша након 2000. године, када је забележено 
90.081 туриста и 496. 395 ноћења, имао је негативну динамику. У 2006. години 
регистровано је 56.334 туриста, што је минималан број туриста у периоду након 2000. 
године. Након 2006. године,  у наредним годинама туристички промет бележи позитивну 
динамику у периоду 2007-2009. године, с тим што је 2009. године опет забележен 
благи пад у односу на 2008. годину, услед последица светске економске кризе. Позитивна 
динамика забележена је само у последње три године, што је добар показатељ да 
туристички сектор излази из кризе. 
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Табела 8. Просечна дужина боравка туриста на подручју Ниша за период 2000.-2009. године. 
Година Домаћи Страни Укупно 
2000 5,6 2,3 5,5 
2001 5,4 1,8 5,1 
2002 3,5 1,6 3,3 
2003 4,0 1,6 3,5 
2004 4,2 1,6 3,4 
2005 3,8 1,5 3,1 
2006 5,5 1,6 4,6 
2007 5,0 1,3 3,6 
2008 4,8 1,6 3,7 
2009 5,1 1,5 3,6 

Извор: Статистички годишњак града Ниша за 2009. годину. 
 

Туристички промет у Нишу карактеришу боравци који су дужи у односу на 
просечну дужину боравка у Србији. Наиме просечна дужина боравка у Нишу у 2009. 
години је 3,6 дана дана, док је просечна дужина боравка у Србији у 2009. години 3,3 дана. 
Уколико се посматра по годинама, уочава се негативна динамика просечне дужине 
боравка туриста, где је 2000. године просечна дужина боравка износила 5,5 дана, док је 
2009. године износила 3,6 дана. Уочава се разлика у просечној дужини боравка домаћих и 
страних гостију у корист домаћих, јер је у 2009. години просечна дужина боравак домаћих 
гостију била 5,1 дан, док је просечна дужина боравка страних гостију износила 1,5 дана. 
Такође, може се увидети да је у периоду након 2000. године дошло до знатно већег 
опадања просечне дужине боравка страних гостију, док је просечно задржавање домаћих 
гостију задржало приближно исте вредности. 

Туристички промет на Старој планини је недовољно испитан, тако да ћемо овај 
параметар пратити кроз промет општина Књажевац и Пирот. 
 
 
Табела 9. Број туриста и туристичких ноћења у општини Пирот 
Година Број туриста Број ноћења 

Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 
1997 7876 6382 1494 13920 11392 2528 
1998 7593 6392 1205 12680 10370 2310 
1999 5634 5148 486 9316 8343 968 
2000 6999 6263 736 12467 11020 1447 
2001 6765 5711 1054 11833 39919 1914 
2002 8713 6987 1726 15764 12900 2864 
2003 7315 5534 1778 10835 8272 2588 
2004 7863 6244 1619 22448 19955 2493 
2005 7349 5647 1702 20961 17217 3744 
2006 7315 5537 1778 10835 8247 2588 
2007 6904 4890 2014 12019 7938 4081 

Извор: Републички завод за статистику Београд 
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У општини Пирот највећи број туриста забележен је 2002. године када је ове 
крајеве посетило 8 713 туриста, који су остварили 15 764 ноћења. На основу табеле 
можемо да видимо да се број туриста, као и њихова ноћења из године у годину смањују. 
Након 1999. године бележи се благи пораст, као и њихових ноћења, који као што се види 
из табеле у 2002. години остварују максимум, а након 2002. се поново бележи њихов благи 
пад. 
 
Табела 10. Број туриста и туристичких ноћења у општини Књажевац. 
Година Број туриста Број ноћења 

Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 
1997 2134 1773 361 4519 3915 604 
1998 1729 1589 140 3627 3426 201 
1999 1595 1500 95 3651 3536 115 
2000 1071 882 187 1991 1742 249 
2001 2208 1933 275 5423 4634 789 
2002 3338 3034 295 8891 8380 511 
2003 3271 3150 121 8967 8686 281 
2004 2767 2644 123 7278 7436 332 
2005 3418 3254 164 10148 9829 319 
2006 3271 3150 121 8967 8686 281 
2007 6036 5267 769 16426 14760 1666 

Извор: Републички завод за статистику Београд 
 

Од 1997. до 2006. године се бележе сталне осцилације, да би 2007. године 
забележили знатан пораст туриста у овом крају који је износио 6 036 туриста, са 
остварених укупно 16 426 ноћења. 
 
 
 
 

15. SWOT анализа 
 
 

На основу претходне анализе, урађен је приказ предности, слабости, шанси и 
опасности, односно ризика који су везани за даљи развој регије Источне Србије. Принцип 
деловања треба да је заснован на јачању предности и искоришћавању шанси које постоје, 
као и на елиминисању слабости и превентивног деловања у односу на идентификоване 
ризике.  
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Снаге Слабости 
• Географски положај регије 
• Река Дунав са својим природним 

богатством 
• Стара планина, парк природе 
• Недирнута природа, еколошки чиста 

подручја 
• Природне лепоте: шуме, планине, 

језера, јединствен пејсаж 
• Богатство флоре и фауне 
• Познато гостопримство људи према 

странцима 

• Ограничен приступ до свих 
атрактивних дестинација (путеви 
који повезују главне изворе 
посетилаца као што је Београд су у 
лошем стању) 

• Неразвијена базична инфраструктура 
како по општинама, тако и 
заједничка инфраструктура регије 

• Недовољна брига свих структура и 
лица која су везана за туризам и за 
место становања у регији  

• Непостојање основне туристичке 
просторно-урбанистичке 
документације за велики број 
општина и непостојање праксе 
општина у планирању развоја у 
партнерству са суседним општинама 
на нивоу регије. 

Шансе Претње 
• Унапређење бањског, 

манифестационог, планинског, 
руралног, ловног и риболовног, 
спортског туризма и разних 
активности на отвореном 

• Заштита и очување природне 
околине 

• Укључење локалних заједница у 
туристички развој 

• Кључне атракције по могућности 
повезане са осталим комерцијалним 
активностима 

• Тржиште посета горе поменутих 
видова туризма и остале могућности 
дужег остајања у крају 

• Инфраструктурни промашаји, 
поготову отпадне воде и путеви, 
упропаштавајући доживљај 
посетилаца и околине 

• Деградација инфраструктуре и 
природне околине 

• Економска рецесија-слаба куповна 
моћ од стране домаћег тржишта 

• Опадање популације 
• Недостатак регионалне координације 

ресзрса и промоције 
• Недостатак спољних и унутрашњих 

улагача 
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16. Закључак 

 
 
 
 Источна Србија је туристички веома атркативна. Обилује комплексом природних и 
антропогених туристичких вредности. Из комплекса природних туристичких вредности 
најзначајније су геоморфолошке, климатске, хидролошке и биогеографске вредности. У 
досадашњем развоју, за потребе туризма, највише су валоризоване хидролошке и 
климатске туристичке вредности. Термална вода се на простору ове регије јавља на више 
локалитета и она представља основу развоја бањског туризма.  
 Поред природних туристичких вредности простор источне Србије карактеришу и 
бројне антропогене туристичке вредности. Све антропогене туристичке вредности могу се 
поделити на: археолошке локалитете, сакралне објекте, споменике из модерне историје и 
спомен чесме. Многобројни антропогени мотиви су уређени за посету и укључени у 
туристички производ различитих туристичких дестинације ове регије. 
 Међутим, општи утисак је да постоје потенцијали за развој али да сви они нису у 
најбољој мери и на одговарајући начин валоризовани.Ту се пре свега мисли на недовољну 
валоризацију природних туристичких вредности Источне Србије. Како смо у претходном 
делу текста напоменули, из комплекса природних вредности најбоље су валоризовани 
термоминерални извори и клима. Далеко ван оптималних могућности туристичке 
валоризације остао је планински простор ове регије. Комплеметарним развојем 
планинског са бањским туризмом постигли би се далеко већи економски ефекти који би са 
друге стране резултирали и значајнијом и на туристичком тржишту ефикаснијом понудом 
ове регије. У том правцу би, у наредном периоду требало развијати туризам на овом 
простору. Наравно и очувана животна средина треба да представља имепратив свих 
планова развоја. На тај начин створиле би се могућности за развој одрживог туризма који 
је еколошпки уравнотежен и економски оправдан. 
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