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Увод 
 
 

Планински туризам је најтипичнији и најмасовнији облик континенталног туризма. 
Туризам на планини обухвата широку лепезу активности за љубитеље разних склоности, 
од планинара и алпиниста до спелеолога, али за све њих заједничка је љубав према 
природи и провођење времена на свежем ваздуху.  

И зимски и летњи туризам на планини, у умереним географским ширинама, 
одређени су повољним климатом у односу на градска насеља као туристичке дисперзиве. 
Планински туризам, такође, изискује обимну и разноврсну изградњу квалитетних 
смештајно-угоститељских објеката и пратеће инфраструктуре. Управо због тога, развој 
планинског туризма се фокусира на веома атрактивне планине које својим садржајима 
стимулишу дужи боравак, или оне које се налазе у непосредној близини градских насеља.  

Специфичност планинског туризма се огледа у следећим особинама: постојање две 
квалитетно различите сезоне: зимска и летња; доминантно рекреативно обележје; 
релативно кратак радијус кретања; доминација домаћег у односу на инострани туризам; 
дужи туристички боравак; доминација хотелских капацитета и сличних смештајних 
капацитета.  

Општина Књажевац има јако повољне услове за развој различитих облика туризма, 
а близина планинског масива Старе планине пружа идеалне услове за развој планинског 
туризма. Стара планина представља подручје нетакнуте природе које са својим природним 
и антропогеним вредностима веома погодује развоју планинског туризма.  
 Предмет овог рада обухвата приказ и анализу туристичких потенцијала општине 
Књажевац, са посебним акцентом на развој планинског туризма на Старој планини, и на 
указивање досадашњег развоја, као и оцене перспективе развоја ове врсте туризма.  

Рад се састоји из пет делова: 
- У првом делу је описан положај општине Књажевац, границе општине и величина; 
- У другом делу су обрађене физичко-географске карактеристике општине Књажевац 

(морфолошке, климатске, хидролошке, педолошке и биогеографске); 
- Трећи део рада је оријентисан на друштвено-географске елементе књажевачког 

краја као потенцијале развоја туризма; 
- У четвртом делу су обрађене природне и друштвене карактеристике планинског 

центра Старе планине са анализом досадашњег туристичког развоја; 
- Последњи, пети део приказује могућности и перспективе развоја туризма на Старој 

планини (SWOT анализа). 
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1. Положај општине Књажевац 
 

Књажевачки крај заузима југоисточни део Тимочке крајине. Општина Књажевац се 
налази у источном делу Србије, уз границу са Републиком Бугарском, као најјужнији град 
Тимочке крајине. Простире се дуж целог слива Трговишког Тимока, у доњем сливу 
Сврљишког Тимока и у горњем сливу Белог Тимока. На истоку, према Бугарској, је 
оивичен масивом Старе планине. Југозападну границу чине брда и огранци планине 
Тресибаба и виса Јаловик. Са севера граница је планина Тупижница и висови Тумба и 
Здравац, а са запада границу представљају висови Слемен и Крстац. Са севера се граничи 
са општинама Зајечар и Бољевац, са запада су општине Сокобања и Сврљиг, а са југа Бела 
Паланка и Пирот. 

 

 

Карта 1. Положај општине Књажевац  
Извор: 

 
www.toknjazevac.org.rs 

 
Највиша тачка на територији општине Књажевац је Миџор на Старој планини 

(2.169 m надморске висине), који је и највиши врх у Републици Србији. Најнижа тачка је 
176m надморске висине и налази се у Књажевачкој котлини. 

Општина Књажевац се убраја у веће општине у Србији. Простире се на 1.202 кm2 и 
по површини је четврта општина у Србији. Простире се у правцу северозапад-југоисток. 
Општина има укупно 86 насеља, укључујући и град Књажевац, у којима према последњем 
попису из 2011. године, има 32.763 становника. Територију општине чине три 
антропогеографске целине: Тимок, Заглавак и Буџак. (Стојадиновић Б. 1990.) 

http://www.toknjazevac.org.rs/�
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Тимок или Тимочина, како се у народу назива, захвата већи део територије 
општине Књажевац. Пружа се од подножја Тресибабе код Књажевца, преко насеља 
Минићево до Вратарнице на северу и обухвата 50 насеља, међу којима је и сам Књажевац. 
У шири простор Тимока улази и неколико сокобањских и сврљишких насеља. Са Црном 
реком овај простор повезује Вратарничка клисура, са Бољевцем Бучјанска преседлина, а 
са Сврљигом кршевита Сврљишка клисура. Веза са Заглавком је непосредна, јер је овај 
рејон само његов природни наставак. Назив Тимок је изведен, како се претпоставља, од Т-
м – тама и aqua – вода. Трачким спајањем ове две речи наводно се добио назив Timahos, 
који су Римљани преобликовали у Timacum, a Словени најпре у Тимак, а потом у Тимок. 
(Челаковић Б. 2012.) 

Заглавак је као антропогеографску целину, почетком XX века, проучио Маринко 
Станојевић користећи Цвијићева упутсва. По Маринку Стојановићу Заглавак се пружа на 
истоку до огранака Старе планине на граници Србије и Бугарске, на северу до 
Радичевачке и Јелашничке реке. Јужну границу чини долина Трговишког Тимока, а 
западну подгорје западног планинског сплета. На овом подручју се данас налазе 22 сеоска 
насеља. Становништво је староседелачко, али има и досељениика из пиротског краја, 
Бугарске и са Косова. Назив Заглавак није објашњен у стручној историјској литератури. 
Једино објашњење по народном предању, да је крај заглављен између Берчиновачке косе, 
пограничног зида Старе планине и косе која пролази између насеља Алдинац и 
Репушница. (Челаковић Б. 2012.) 

Буџак је трећа антропогеографска целина у књажевачком крају. Насеље Кална је 
центар ове предеоне целине, која се простире у горњем току Трговишког Тимока. На 
истоку се протеже до административне границе са Бугарском, а на западу до огранака 
планине Тресибаба. На овој територији се налази 14 насеља. Природна веза са Заглавком и 
Књажевцем је клисура Коренатац, изнад Горње Каменице. На самој државној граници се 
налази превој Свети Никола, преко којег је у турско доба водио пут из источних делова 
Видинског санџака у његове западне делове. Назив Буџак, према претпоставкама, потиче 
од турске речи која означава угао или ћошак. Предео је у самом ћошку општине 
Књажевац, посматрано по географском положају и веома је неприступачан. У народу 
постоји још један назив „Пиротска ћуприја“. (Челаковић Б. 2012.) 

 

1.1.  Географски положај 
 

Књажевачки крај је планински предео са израженијом равницом око Белог Тимока. 
Испресецан је великим планинским висовима, огранцима Старе планине на истоку, 
Тупижнице на северу и Тресибабе на југозападу, између којих су заглављене котлине 
мањих или већих димензија. Највећа је Књажевачка котлина у којој је смештен град. На 
планинској греди Старе планине налазе се највиши висови у књажевачком крају који се 
издижу од 1.200 m до 1.750 m надморске висине. Са овог природног бедема се одвајају 
многе косе и брда која се шире по источном делу краја.  

Планинске стране, а посебно западне падине Старе планине, су богате изворима из 
којих се у подножју формирају реке и речице, које се уливају у један од три Тимока. 
Трговишки Тимок тече са југоистока, док Сврљишки Тимок тече са југозапада, да би се 
спојили код Књажевца и формирали Бели Тимок који воде односи на север. Ове реке у 
књажевачком крају имају бројне притоке. Занимљиво је да те притоке добијају имена по 
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насељу кроз које пролазе, па тако када прође кроз село Валевац назива се Валевска река, 
али тако је само до Каличине када постаје Каличинска река и са таквим називом се улива у 
Бели Тимок. 

 

1.2.  Економско-географски положај 
 

Општина Књажевац има повољан економско-географски положај. Њен положај у 
региону, али  и у Србији указује на добру економску повезаност са регионалним центрима 
у окружењу, као и са Београдом. Истовремено је књажевачка привреда значајан чинилац 
укупног развоја региона. Књажевачки крај располаже ресурсима који могу да омогуће 
самосталан привредни развој.  

У прошлом периоду општина Књажевац је била једна од водећих општина 
Зајечарског округа по свим параметрима привредног развоја. Најбољи показатељ 
економско-географских капацитета књажевачког краја је компаративна анализа 
показатеља степена развоја: 

 
Табела 1. – Остварени народни доходак 1981., 1991. и 2001. године (у .000 динара) 

Република Србија 1981.год Зајечарски округ Општина Књажевац 
По становнику 29,6 25,7 26.5 
У индустрији 104.562.774 1.411.102 517.482 

Укупно 298.592.889 3.894.322 1.034.121 
Република Србија 1991.год Зајечарски округ Општина Књажевац 

По становнику 30,4 27,3 28,4 
У индустрији 106.361.832 1.528.072 595.357 

Укупно 301.385.142 4.321.154 1.278.999 
Република Србија 2001.год Зајечарски округ Општина Књажевац 

По становнику 35,5 31,8 28,2 
У индустрији 89.770.491 1.657.371 297.273 

Укупно 274.954.406 4.647.371 1.116.225 
Извор: РЗС: „Општине у Србији“.  Београд 2002. године. 

 
На основу табеле можемо закључити да је у општини Књажевац током 1981. и 

1991. године остварен већи национални доходак по становнику од просечног у 
Зајечарском округу, али мањи од просека Републике Србије. Подаци из 2001. године 
указују на смањивање просечног националног дохотка по становнику у општини 
Књажевац, тако да је испод просека Зајечарског округа и знатно је нижи од републичког 
просека. 

Подаци из 1981. и 1991. године уакзују на већи број запослених на хиљаду 
становника у општини Књажевац у односу на округ и републички просек. Анализом 
података из 2001. године може се установити велики пад запослености у општини 
Књажевац, али и у Зајечарском округу и Србији. Треба имати на уму да се у општини 
Књажевац смањује број запослених, али се смањује и укупни број становника. 
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Табела 2. – Број запослених по делатностима 2002.године. 

 
Делатности 

 
Република Србија 

 
Зајечарски округ 

 
Општина Књажевац 

Индустрија 643.298 14.519 5.538 
Пољопривреда 68.452 1.089 222 

Шумарсто 7.170 244 45 
Водопривреда 4.053 224 224 

Грађевинарство 88.246 1.711 274 
Саобраћај 109.216 2.025 188 

Укупно 1.907.503 36.239 9.844 
Извор: РЗС: „Општине у Србији“. Београд, 2002.године. 

 
На основу табеле може се закључити да у општини Књажевац преко 56% од 

укупног броја запослених ради у индустрији. У Републици Србији у индустрији ради 
33,7%, а у Зајечарском округу је у индустрији запослено 40% од укупног броја 
запослених. У општини Књажевац је запослено 27% од укупног броја запослених у 
Зајечарском округу. На основу броја запослених у водопривреди јасно је да се овом 
делатношћу у Зајечарском округу бави само ДВП „Ерозија“ из Књажевца.  

 

1.3.  Саобраћајно-географски положај 
 

Саобраћајно-географски положај општине Књажевац можемо сматрати врло 
повољним. Укупна дужина магистралног пута књажевачке општине износи 33 km, 
регионалног 178 km, а дужина локалног пута је 266 km. Локални путеви омогућавају 
добру комуникацију унутар општине, између сеоских насеља и Књажевца.  

Седам регионалних путних праваца омогућава релативно добру повезаност са 
суседним општинама (Сокобања-Књажевац-Пирот; Сврљиг-Кална-граница са Бугарском; 
Бољевац-Бучје-Књажевац; Сврљиг-Божиновац-Књажевац; Мањинац-Дебелица-Минићево-
граница са Бугарском; Књажевац-Боровац и Зајечар-Бучје), док је повезаност са 
Београдом остварена следећим правцима: Књажевац-Ниш-Београд; Књажевац-Зајечар-
Београд и Књажевац-Сокобања-Алексинац-Београд. Стање и опремљеност магистралне, 
регионалне и локалне путне мреже је неадекватно, иако са савременом подлогом и захтева 
хитну реконструкцију и модернизацију. Путеви имају носеће слојеве који су од бетон-
шљунка без хабајућих слојева. На територији општине 17 km регионалних путних праваца 
није асфалтирано. 

Железничку повезаност општина Књажевац остварује пругом Прахово-Зајечар-
Књажевац-Ниш. Овај железнички правац је трећи по значају у нашој земљи, али није 
електрифициран и постоје заговорници његовог укидања. Он повезује део трансбалканске 
магистрале са доњим Подунављем и јужним обалама Јадранског мора. 
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1.4.  Туристичко-географски положај 
 

Општина Књажевац има перифаран положај у односу на главни правац кретања 
туриста у Србији. Налази се на удаљености већој од 70 km од главног туристичког 
коридора у Србији, ауто пута Е-75. Међутим, општина има изузетно повољан положај у 
односу на споредни туристички правац. Реч је од Источно србијанском туристичком 
правцу, који повезује Ђердапску са осталим туристичким регијама у Србији. 

Гледано са аспекта удаљености од већих дисперзивних ценара, општина Књажевац 
има релкативно повођан туристички положај. Од Ниша је удаљена 60 km, од Београда 286 
km, Новог сада 384 km, а од Суботице 478 km. 

 

2. Природне туристичке вредности општине Књажевац 
 
 

2.1. Геоморфолошке одлике  
 

 Први ембрион копна у источној Србији се појавио још за време каледонске 
орогенезе (силур, девон), а веће површине копна су настале за време херцинске орогенезе 
(карбон, перм). Рељеф какав је данас на површини наше земље, свој изглед је добио током 
олигомиоцена, за време савске фазе алпске орогенезе.  
 Књажевачки крај, морфолошки посматрано, има брдско-планински карактер, са 
развијеном шаховском структуром рељефа која је карактеристична за подручје источне 
Србије. Централни део општине Књажевац заузима пространа котлина, састављена од 
Сврљишког, Трговишког и Белог Тимока, коју окружују планински венци. У 
морфолошком погледу, разликују се планинска и долинско-котлинска целина које су 
међусобно повезане и испреплетане. (Мучај С. 2012.) 
 Долинско-котлински део захвата 35,1% од укупне површине општине Књажевац. 
Овај део обухвата централне, ниже делове овог краја, надморске висине до 500 метара. 
Овом делу припадају: долина Белог Тимока (између Књажевца и Минићева), долина 
Трговишког Тимока (уски појас од Трговишта до састава са Сврљишким Тимоком), део 
долине Сврљишког Тимока (од Подвиса до Књажевца), као и долине Коритске, Грезанске 
и Валевске реке. 
 Планински део окружује долинско-котлински део. Масив Старе планине заузима 
доминантно место, у пределу Заглавка и Буџака према Бугарској. Миџор (2.169 m) 
највиши врх Старе планине уједно представља и највишу тачку општине Књажевац. Стара 
планина се одликује бројним врховима, чија висина опада према северу где се као 
најмаркантнији истичу Тупанар (1.964 m), Жаркова чука (1.848 m), Бабин зуб (1.758 m) и 
Болван (1.434 m). Планинском подручју општине Књажевац припадају и северне падине 
Тресибабе (787 m), као и јужни део Тупижнице (1.162 m) и ниско-планински предели на 
југозападном и западном ободу књажевачке котлине. У висинској структури планинског 
дела општине Књажевац преовлађују ниске планине од 500 до 700 метара надморске 
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висине (37,1%), затим планине висине од 700 до 1.000 метара надморске висине (19,2%) и  
високе планине, изнад 1.000 метара надморске висине (8,6%).  
 Стара планина је једна од најдрагоценијих природно очуваних области у Србији и 
представља највишу и најлепшу планину источне Србије.  Стара планина се пружа уз 
српско-бугарску границу од Вршке Чуке на северу, до Димитровграда на југу, а њен венац 
се протеже у дужини од око 100 km. Припада групи малђих веначних планина, познатији 
као Карпатско-балканске планине. Настала је за време алпске орогенезе. Стара планина је 
према територијалном обухвату велика планина са значајним просторима и врховима 
изнад 1.400 метара надморске висине. Благи и оштри успони, простране ливаде, речни 
усеци и долине, разноврсност биљног и животињског света само су нека од обележја ове 
планине. За поједина удубљења претпоставља се да су циркови јер око Миџора постоје 
снежници. Што се тиче климатских услова Старе планине, они су веома повољни, 
нарочито са становишта развоја туризма. Снежни покривач се задржава скоро пет месеци 
годишње на висинама изнад 1.100 метара што представља одличну основу за развој 
зимско-спортског туризма. С друге стране, летњи месеци пружају изванредне услове за 
развој рекреативног туризма.  

Један од куриозитета Старе планине јесте и Бигрени водопад на Стањинској реци, 
који представља омиљено стајалиште путника. На овој локацији постоји обележена 
пешачка и бициклистичка стаза, која води поред тока Бигреног потока и манастира Светог 
Онфурија. Језерца необично плаво-зелене боје сакривена су у густом растињу, неколико 
стотина метара изнад водопада, али су њихове природне лепоте углавном познате само 
локалном становништву. Разноврсност богатсва којима ова планина располаже била је 
разлог да држава стави Стару планину под заштиту 1997. године. Као резервати природе 
проглашени су Бабуин зуб, Драганиште и Голема река, а водопад Бигреног потока има 
статус хидролошког споменика природе. Стара планина пружа повољне услове за развој 
планинског, спортско-рекреативног, ловног, сеоског и других облика туризма. 

Поред Старе планине, Књажевац је окружен још и планинама Тупижница и 
Тресибаба, али је њихов утицај на развој овог краја знатно мањи у погледу туристичких 
функција. 

Тупижница (1.162 m) је кречњачка планина купастог облика која се пружа 
североисточно од Књажевца и препознатљива је по репетитору који се налази на самом 
врху планине. Припада источној зони млађих веначних планина, средњем планинском 
појасу и има меридијански правац пружања. Простире се између Књажевца и Бољевца и 
позната је под именом Ласовачка планина. На западу се завршава високим стеновитим 
одсеком, а на истоку има изглед благо нагнутог платоа. С обзиром да се ради о кречњачкој 
планини, честа је појава крашких облика у рељефу. У хидро-морфолошком погледу ова 
планина је карактеристична по постојању јама. Највећа је „Леденица“, хладни 
спелеолошки објекат у ко јој се снег и лед задржавају и до осам месеци годишње, као и 
„Давидова пропаст“, дубока стотинак метара. Тупижница је позната и због свог ловишта, 
у оквиру кога се налази и резерват за јеленску дивљач. Због свог купастог облика ова 
планина није била атрактивна за насељавање, али је зато омиљено излетиште и место 
традиционалног изласка на првомајски уранак. На Тупижници се традиционално одржава 
републичка планинска акција „Дани јогрована“, као и „Успон на врх Тупижнце“ из села 
Бучје у које се може доћи асфалтним путем из Бољевца или из Књажевца. Лаганим ходом 
од центра села па до врха може се стићи за око три сата. У првом делу стазе креће се 
уређеним колским путем са благим успоном. Средњи део стазе је мало стрмији и пешачи 
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се кроз шуму, док је трећи део стазе лагана шетња по гребену, а све време успона пружа се 
предиван поглед на околна села и планину Ртањ. Поред потенцијала за ловни туризам, 
Тупижница пружа повољне услове и за параглајдинг, брдско пењање или брдски 
бициклизам, док услови за развој планинског туризма нису повољни. Од 2010. године се 
на Тупижници одржава такмичење у параглајдингу међународног типа. (Сибиновић М. 
2008.) 

 
Слика 1. Тупижница  

Извор: 
 

www.toknjazevac.org.rs 

 Тресибаба (787 m) је Карпатско-Балканска планина средњег планинског појаса. 
Простире се јужно од Књажевца и преко ове планине се остварује комуникација са 
Понишављем и јужним Поморављем. Овде пролази један од значајнијих магистралних 
путева у овом крају Књажевац-Ниш и железничка пруга Ниш-Књажевац-Зајечар-Прахово. 
На Тресибаби је утврђено постојање каменог угља, али због неекономичности 
експлоатације рударство није развијено. Тресибаба је богата шумом и релативно је добро 
насељена, а као најзначајнија, истичу се села: Понор, Крента и Мучибаба. Ова планина не 
пружа повољне услове за развој туризма. (Стојадиновић Б. 1990.) 

Клисура Ждрело се налази у атару села Стогазовац, а у народу је позната и као 
Књажевачки метеори. Усечена је у глиновите кречњаке и глинце из периода доње креде. 
Старост стена процењује се на око 100 милиона година. Дужина клисуре је око 300 m. 
Кроз Здрело протиче Зубетиначка река која уласком у село Стогазовац мења име у 
Стогазовачка река. Кречњачке стене се издижу до висине од 70 до 80 m и специфичних су 
формација. Највише литице су Лисичји камен, који се још назива и Момин камен или 
Девојачки камен, као и Здравачки камен. До врха ове литице стиже се путањом у близини 
цркве. Одатле се пружа предиван поглед на клисуру и село. Ширина клисуре у најнижем 
делу, на самом дну, износи 2 до 3 m и ово је био једини пролаз пре просецања пута кроз 
клисуру. На дну клисуре, у кориту реке налази се извор кога локално становништво 
назива „Божја трпезица“. Извор има лековито дејство за очне болести. Поред извора 
пронађен је римски жртвеник, што доказује постојање овог извора још у античко доба. 
Дно клисуре је карактеристично по великом броју обрушених блокова стена који су 
допринели стварању великих вирова, као што су: Сињи вир, Телчин вир и Петковски вир. 
С обзиром да се ради о кречњачком терену пећине су честа појава. Вулина пећина се 
налази на левој страни клисуре, у близини излаза из клисуре. Отвор пећине је 
полукружног облика висине око 2 m, ширине 8 m и дужине 11 m. Маркова пећина се 
налази на десној страни клисуре, испод врха брда Кулиње и тешко је приступачна. Отвор 

http://www.toknjazevac.org.rs/�
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кружног облика висине око 4 m и дужине 5 m. Таваница ове пећине се нагло спушта. По 
предању ово је пећина Марка Краљевића у којој је он често боравио. По дну пећине су 
видљиви „отисци“ његових стопала, а у унутрашњем зиду је удубљење у облику 
потковице које је „направио“ Марков коњ Шарац. Од антропогених вредности ове клисуре 
издваја се црквица Видовдан, коју је по предању изградио цар Лазар. У близини села виде 
се зидови и темељи старог града са кулом, али упркос разним истраживањима, до данас 
није познато порекло овог града. Претпоставља се да потиче из античко-византијског 
доба, за време владавине Јустинијана, који га је можда саградио у одбрамбене сврхе. 

 

 
Слика 2. Клисура Ждрело 

Извор: 
 

www.toknjazevac.org.rs 

 Камене фигуре у селу Скробница представљају природну вредност општине 
Књажевац, али о њима постоји веома мало података. Ко их је и кад направио нико не зна 
да каже. О пореклу камених фигура мештани села Скробница само нагађају, али ове 
фигуре пркосе земљиној тежи. Има их више од стотину и налазе се на неприступачном 
терену, на источним падинама планине Девице. Прва помисао је да се можда ради о 
гробљу. Посматрањем ових грађевина немогуће је уочити неку сличност у погледу 
висине, одстојања и облика, сви су међусобно различити. Овуда људи ретко залазе, а 
многи кажу да им се чини да фигуре мењају облик. Некада је овде било много сточара па 
је једно од веровања да су можда ону у доколици правили ова мала уметничка дела. (ТО 
Књажевац) 
 

2.2.  Климатска обележја 
 

У научној литератури, клима књажевачког краја се често дефинише као прелазна 
варијанта између умерено-континенталне климе и климе влашко-понтијског басена на 
северу и планинске климе на југоистоку, због чега се, у мањој или већој мери, осећају 
утицаји различитих климатских типова. Климу Књажевца одређује континентални 
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положај општине, односно отвореност ка Влашко-понтијском басену и источној Европи, 
као и удаљеност од Јадранског и Црног мора. Масивом Старе планине општина је 
затворена према истоку и на том простору се јављају различите климатске карактеристике 
у зависности од надморске висине.  

Најхладнији месец у години је јануар, са просечном температуром -1оС. Број дана 
са температуром нижом од 0оС нагло расте са надморском висином. На највишим 
деловима Старе планине број дана са негативном температуром прелази 100 дана у 
години. Најтоплији месец је јул са средњом температуром од 20,9оС, док је средња 
годишња температура општине Књажевац 10,5оС. Минимална температура, забележена у 
зимским месецима износи -15оС, а максимална температура забележена током лета износи 
40оС. Прелази годишњих доба, односно из зиме у лето и из лета у зиму су поступни. Јесен 
је топлија од пролећа, али се током пролећа излучи највећа количина падавина. (РХМЗ 
Београд, 2014) 

Општина Књажевац годишње прими у просеку 625,7 mm падавина. Број кишних 
дана се креће од 108 до 127 дана. Долински  делови општине Књажевац највеће количине 
падавине приме током пролећа, а најмање током зиме. На вишим деловима Старе планине 
максимум падавина је у пролеће, а минимум током зиме, док у нижим деловима ове 
планине максимум падавина је током лета. Број дана са снежним покривачем највећи је у 
децембру, јануару и марту, а дужина снежног покривача се креће од 40 до 150 дана, у 
нижим деловима до 31 дан. Број снежних дана је веома битан фактор развоја зимско-
спортског туризма, пре свега на Старој планини. 

 

 
Графикон 1. Годишњи преглед падавина у општини Књажевац за 2007. годину.                                              

Извор: Климатолошка станица Књажевац, 2007. година. 
 

Најјачи ветар који дува на овом простору је кошава, а јављају се још и ветрови са 
запада који су суви током зиме, а у летњем периоду доносе кишу, као и ветрови са Старе 
планине који дувају углавном у пролеће и ветар са југа који за време пролећа доноси 
кишу, а у летњем периоду је сув. Сви ветрови који дувају на подручју општине Књажевац 
су умерене јачине 1,8-2о Бофорове скале.  

Облачност је највећа током зиме, а најмања током летњих месеци. Пролећа су 
облачнја од јесени, што условљава и веће количине падавина.  
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Табела 3. Годишњи преглед климатских елемената за 2007. годину.                                               
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1 -0,7 4,0 -4,6 7,3 83,77 -29,5 0.0 0,0 0,0 26,1 7,7 40,9 
2 1,2 6,7 -3,2 7,0 81,9 -23,6 0,0 0,0 0,0 20,4 3,6 37,0 
3 5,4 12,0 -0,1 6,2 76,3 -17,6 0,6 0,0 0,0 15,3 0,6 41,3 
4 10,8 17,9 4,2 5,9 73,9 -7,6 3,2 0,2 0,0 4,2 0,0 51,2 
5 16,1 23,4 9,2 5,3 74,2 -1,5 12,4 2,9 0,0 0,2 0,0 64,4 
6 19,3 26,7 12,3 4,7 73,9 2,6 20,3 7,7 0,1 0,0 0,0 68,1 
7 20,9 28,9 13,4 3,7 72,4 4,5 25,6 13,2 0,3 0,0 0,0 53,8 
8 20,2 28,9 12,9 3,5 74,3 2,5 25,1 13,6 0,2 0,0 0,0 47,6 
9 15,8 24,4 9,2 4,2 78,3 -5,0 15,4 3,5 0,0 0,3 0,0 51,0 

10 10,3 18,2 4,6 5,3 81,3 -8,6 4,4 0,6 0,0 5,1 0,0 42,1 
11 4,8 10,4 0,5 7,0 83,9 -18,6 0,2 0,0 0,0 12,5 0,7 52,1 
12 0,9 5,3 -2,9 7,6 84,5 -19,6 0,0 0,0 0,0 22,4 4,8 49.0 

Година  10,4 17,2 4,6 5,7 78,2 -29,5 107,2 41,7 0,6 106,5 17,7 598,5 
Извор: Климатолошка станица Књажевац, 2007. година. 

 
 

2.3.  Хидрографска обележја 
 

Хидрографске особине општине Књажевац представљене су карактеристикама 
свих вода на њеној територији. На подручју општине Књажевац развијена је разграната 
хидролошка мрежа, која је значајно условљена хидро-геолошким, педолошким, 
вегетационим и климатским карактеристикама ове области. Најзначајнији су: Сврљишки 
Тимок, Трговишки Тимок и Бели Тимок.  

Сврљишки Тимок кроз општину протиче дужином од 56 km. Настаје спајањем 
трију крашких река Пајашке, Висовске и Козјачке реке у источном делу Сврљишких 
планина, на надморској висини од 575 m. После подземног тока од 800 метара поново 
избија изнад села Периша у општини Свљиг из мање пећине који народ назива Врело, а 
затим тече вијугавим током кроз долину, претежно на запад, а од Округлице и Сврљига на 
север-североисток и даље на север. Тече кроз широку и плодну долину дугу 20 km, у којој 
је и варошица Сврљиг. Низводно река протиче малом Варошком котлином, а затим се 
пробија кроз Сврљишку клисуру. По изласку из клисуре река улази у плитку долину и 
тече до Књажевца. Кроз клисуру пролази и железничка пруга Ниш-Зајечар-Прахово. У њој 
је пробијено 19 железничких тунела, који пресецају укљештене меандре. Од састава 
Пајашке, Висовске и Козјачке реке па до ушћа Манојличке и Околишке реке тече као 
Турија, а по примању Изворске реке тече као Сврљишки Тимок, све до састава са 
Трговишким Тимоком у Књажевцу. Дужина вододелнице слива Сврљишког Тимока 
износи 126,5 km, а површина слива је 722 km2. Десне притоке су: Манојличка, Околишка, 
Изворска и Жлнска река, а леве: Гулијански поток, Плавачка, Калиничка, Бела и Грезанска 
река. (Сибиновић М. 2008.) 

Био је познат по чистој, бистрој и доста хладној води, све до 70-их година, када 
почиње загађивање. Прво у његовом току кроз Сврљиг, што је проузроковало нестајање 
ракова и ретких врста риба, индикатора чисте воде, а затим и у другим деловима реке.  
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Слика 3. Сврљишки Тимок 

                                                          Извор: 
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Трговишки Тимок кроз општину Књажевац протиче у дужини од 47 km. Настаје 
од Црновршке и Стрме реке на Старој планини, са северозападне стране Миџора. Река 
протиче кроз уску долину, дубоку 500 m. Низводније прелази у клисуру са местимичним 
изгледом кањона који је низводно од ушћа Габровачке реке непроходан у дужини од 3,5 
km. У близини Књажевца река пролази кроз Коренатачку клисуру. Она лажи између села 
Штрпца и Трговишта (по коме је река и добила назив) и повезује Књажевачку котлину са 
узводним делом долине. Трговишки Тимок је бујичног карактера, иако има мањи пад од 
Сврљишког Тимока (око 3%). Дужина вододелнице је 112 km, а површина слива 543 km2. 
Десне притоке су: Иночка, Каланска, Габровачка, Татратска, Алдинска и Штитарска река. 
Занимљиво је да левих притока нема, изузев повремених бујичних токова, који настају 
изливањем већих количина падавина у кратком временском периоду. (Гавриловић Љ., 
Дукић Д. 2002.) 

Бели Тимок или Књажевачки Тимок, како је раније био познат, кроз општину 
Књажевац тече у дужини од 15,6 km. Настаје спајањем Сврљишког и Трговишког Тимока 
на југу Књажевачке котлине на 209 m надморске висине. Тече плодном равницом ширине 
5 km, а од села Равна пробија се уз подножје Тупижничког масива и тако наставља ток до 
Вратарничке клисуре. Под овим називом тече до ушћа Црне реке, северозападно од 
Зајечара, одакле се зове само Тимок. Долина му је широка и густо насељена. Река образује 
и меандре који успоравају отицање и изазивају изливање воде приликом отапања снега у 
сливовима њених саставница, као и после јачих и дужих киша. Дужина вододелнице 
износи 223 km, а укупна површина слива је 2.156 km2. Спајањем са Црним Тимоком, 
северозападно од Зајечара формира се ток Тимока који се улива у Дунав јижно од 
Подујевца. Већина притока пресуши у току летњег периода, а међу њима највеће су: 
Јелашничка, Коритска, Селачка, Грлишка и Лубничка река. Главне притоке су Јелашничка 
и Коританска река с десне и Грлишка и Лубничка река са леве стране. На Грлишкој реци 
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изграђено је и вештачко језеро запремине 12 милиона m3, а његова основна функција је 
снабдевање водом. Бели Тимок је почетком јула 2007. године два пута доживео еколошку 
катастрофу, након изливања амонијака из књажевачких фабрика и канализације.  

Поред река на територији општине Књажевац постоји и термални извор познат као 
„Бањица“ или „Ргошка бања“, по називу села на чијем се атару налази. „Бањица“ је 
смештена на десној обали Сврљишког Тимока, између села Ргоште и рудника Тресибаба и 
Подвис, 5 km југозападно од Књажевца, у северној подгорини Бучине, огранка Тресибабе. 
На овом простору постоји читав низ извора који избијају на водоносном раседу дужине 
800 m. Бања је позната од давнина, а извори су сматрани „светим местом“, о чему сведочи 
камени масив на коме су стајали кипови посвећени божанствима лековитих вода. Прво 
камено купатило саграђено је 1910. године, на месту некадашњег римског купатила.  

Квалтитет воде до сада није искоришћен на адекватан начин. Бања није туристички 
валоризована, не постоје смештајни капацитети, а једни вид искоришћавања овог 
природног добра је купање у највећем површинском извору „Вир“, површине 5 m2 и 
највеће дубине око 1,5 m. Вода из ивора „Вир“ уређеним каналом отиче у Сврљишки 
Тимок и окарактерисана је као субтермална (20-37оС), а са терапеутског гледишта 
сврстава се у хипотерме. 
Анализама хемијског и 
лековитог састава воде 
утврђено је присуство 
селена, радона, 
магнезијума, флуора итд. 
вода је погодна за лечење 
дисајних органа, ишијаса, 
реуматизма и неких 
нервних обољења. 
(Стојадиновић Б. 1990.) 

                                     
 

                            Слика 4. Ргошка бања 
                            Извор: 

 
www.toknjazevac.org.rs 

Ргошка бања је често одредиште излетника. У њеним чарима се може уживати у 
свако доба, с обзиром на пристојну температуру воде. У плану је изградња смештајних 
капацитета, аква парка и спа центра. Тиме ће бити створена материјална база за пријем и 
боравак туриста. 

Ргошка бања својом водом снабдева Комплекс базена „Бањица“. Он обухвата 
отворен олимпијски базен дубине 2,20 m, базен за децу дубине 60 cm са мини аква парком, 
ресторан и неколико спортских терена за одбојку на песку, мини фудбал, кошарку. 
Успешни пливачи и ватерполисти користе погодности базена током својих припрема. На 
базену „Бањица“ припремали су се: Нађа Хигл, Милорад Чавић, Репрезентација Грчке, 
многи спортски клубови из Србије и околних земаља.  

 
 
 
 

http://www.toknjazevac.org.rs/�


Могућности и перспективе развоја планинског туризма општине Књажевац 

 

17 
 

Квалитет вода 
 
 Квалитет воде се одређује на основу три критеријума: сапробности воде, количини 
укупног остатка при испаравању и биохемијске потрошње кисеоника за пет дана. 
Сапробност показује бактериолошке особености воде. Променом квалитета воде мењају се 
и организми који је настањују. Укупни остатак при испаравању показује промене у 
количини органиских и анорганских материја. Биохемијска потрошња кисеоника за пет 
дана представља потрошену количину кисеоника раствореног у води, за процес 
оксидације и разлагање органских материја тј. за биолошко самопречишћавање воде. На 
основу ових критеријума дефинишу се следеће класе вода (Гавриловић Љ., Дукић Д. 
2002):  

• Класа 1 су чисте воде, које у свом природном стању могу да се употребе за јавне 
водоводе, водоводе прехрамбене индустрије и оних којима је за технолошки процес 
неопходна вода квалитета „вода за пиће“. У рекама ове класе вода живе 
најплеменитије врсте риба из породице Salmonidae. На територији општине 
Књажевац овој класи припадају воде у речним токовима планинских река: Иночка 
река, Каланска река, Габровачка река, Алдинска река, Татратска река и горњи 
токови Штитарске реке и Грезанске реке. 

• Класа 2 су воде погодне за купање, спортове на води и гајење рибе из породице 
Cuprinidae. Уз одговарајуће кондиционирање воде ове класе могу да се користе за 
водоснабдевање становништва и тзв. „осетљиве индустрије“. На територији 
општине Књажевац воде друге класе су речни токови: Стогазовачка река, 
Калиначка река, Изворска река, Жлнска река, горњи токови Трговишког Тимока и 
Јелашничке реке и доњи токови Штитарске реке и Грезанске реке.  

• Класа 3 су воде погодне за наводњавање, индустрију (изузев фармацеутске и неких 
грана прехрамбене индустрије) и узгој риба. Кондиционирање ове воде за пиће је 
могуће, али је у нашим условима неекономично. Овој класи воде у општини 
Књажевац припадају Сврљишки Тимок, доњи ток Трговишког Тимока и Бели 
Тимок. 

• Калса 4 су воде загађене преко максимално дозвољене концентрације. Привредно 
су потпуно неупотребљиве, осим за пловидбу и хидроенергетику. На територији 
општине Књажевац до сада није било таквих вода. 

Овако висок квалитет воде омогућава повољна геолошка подлога, али и ненасељеност 
планинских простора, тако да су сви потенцијални загађивачи вода елимонисани. 
Равничарски токови поседују воду нешто лошијег квалитета, а разлог су велики број 
насеља и књажевачка индустрија, која отпадне воде углавном одлаже у речне токове. Воде 
Белог Тимока се користе само за наводњавање, док се купање не препоручује. 

 

2.4.  Педолошки покривач  
 

Структура педолошког покривача на територији општине Књажевац се одликује 
изузетном разноврсношћу и сложеношћу. Основне карактеристике ових земљишта на 
подручју општине Књажевац су: богатсво варијетета, класа и поткласа, неуједначен 
степен плодности или бонитета и мозаичност у његовом просторном размештају. На 
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формирање већег броја типова и класа земљишта на овом подручју утицало је више 
педогенетских фактора од којих су најважнији: положај општине у односу на велике 
педолошке провинције (степску источноевропску и планинску атлантску), разноврсност 
природних услова (рељеф, литолошки састав, клима, хидролошке карактеристике и 
људске активности).  
 Границе педолошких рејона општине Књажевац у многоме се поклапају са 
границама пољопривредних рејона, у погледу структуре земљишног фонда, начина 
његовог коришћења и остварених прихода. Концентрација најплоднијег и највреднијег 
земљишта у области равнице око Белог Тимока значајно је предиспонирала орјентације 
становништва на интензивну биљну производњу. Слабије услове у том погледу пружају 
ранкер и смеђа кисела земљишта у брдско-планинском подручју, што је утицало на 
распрострањеност шума. (Сибиновић М. 2008.) 
 

Типови земљишта: 
 

 Алувијални наноси су најплоднији делови земљишта на подручју општине 
Књажевац који настају најчешће периодичним плављењем кроз дуге временске периоде. У 
зависности од удаљености речног корита алувијум је, по механичком саставу, доста 
променљив. У ововм крају преовлађује песковита иловача изузетне плодности која има 
веома велики пољопривредни значај. Његове морфолошке, физичке и хемијске 
карактеристике пружају веома повољне услове за пољопривредне културе. Има већу 
капиларну способност издизања воде него друга земљишта, тако да је у току лета биљкама 
олакшано обезбеђивање водом. У пољопривредној производњи једини проблем 
представљају поплаве и бујични наноси. Овај тип земљишта се на простору општине 
Књажевац простире се у долини Белог Тимока, доњим токовима Трговишког и 
Сврљишког Тимока, као и у долинама притока, као што су: Стањинска, Жуковска, 
Валевска, Грезанска и Јелашничка река.  
 Смонице су претежно заступљене на брежуљкастом терену, нарочито на влажним 
северним странама падина. Уз њих се налазе гајњаче. Смонице се јављају у котлинама које 
су биле под мочварама и језерима, а то су углавном збијена, глиновита земљишта, 
загасито црне боје које су у влажнијем делу године лепљиве, док се током лета нагло 
исуше и испуцају па настају дуге и дубоке пукотине. Смоница је назив добила због своје 
смоласте конзистенције у влажном стању која је условљена тешким механичким саставом. 
Влажна и мокра смоница бубри, количина ваздуха се смањује, а земљиште се претвара у 
блато. Таква земља се тешко обрађује, а примена механизације је ограничена. Смонице се 
најлакше обрађују када су полувлажне. Овај тип земљишта је заступљен у северном делу 
општине Књажевац и простире се правцем североисток-југозапад, замишљеном линијом 
Дреновац-Трновац-Мањинац-Доња Соколовица-Стогазивац-Вина-Зоруновац, дуж обале 
Белог Тимока и на линији Вртовац-Јаковац-Јелашница-Доње Зуниче-Горње Зуниче-
Књажевац-Жлне, захватајући десну обалу Белог Тимока.  
 Параподзол је подтип код кога су процеси деструкције и оподзољивања најмање 
одмакли. Параподзол је заступљен по ободу књажевачке котлине, односно типичан је за 
заталасан и брежуљкаст рељеф. Мање површине се јављају у јужном делу, док се веће 
површине јављају на западном и северном делу обода. Површинске воде које се сливају са 
околних планина и брда у пространу котлину, где су се повремено задржавале изазвале су 
оподзољивање замљишта. Парапозол спада у безкарбонатна и кисела земљишта. Потпуно 
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одсуство СаСО3, све до дубине од 150 cm, последица је  утицаја безкречне језерске глине 
на којој је ово земљиште настало. Подзол се на подручју општине Књажевац јавља у 
атарима села Бучје, Мањинац, Дејановац, Кожељ, Балановац, Бели Поток, Васиљ и 
делимично у атарима села Горња Соколовица, Жуковац и Старо Корито. 
 Рендзине се срећу у подзоластим зонама као пеге и представљају интразонална 
земљишта слична черноземима. Настају на меким и трошним кречњацима и лапорцима. 
Креч спречава брзо разлагање органских отпадака и засићује киселе хумате, земљиште 
добија велику пробојност и постаје суво, а то спречава оподзољивање и јача разлагање 
хумуса. Плодност им је ограничена знатном пропустљивошћу на влагу, што у потпуности 
одговара развоју трава и шумске вегетације. Рендзине деградацијом прелазе у подзол. На 
територији општине Књажевац рендзине заузимају јужне и југоисточне пределе 
пружајући се дуж атара села Доња Каменица, Горња Каменица, Штрбац, Кална, Јаловик 
Извор и Шести Габар.  

Пешчари и конгломерати, пескови, лапорци и кречњаци су смештени северно од 
линије Васиљ-Глоговац-Књажевац-Штитарац. Јужно од ове линије налази се широк појас 
глиновитих кречњака и глинаца, на порстору од Скробнице на северозападу до Јаловик 
Извора на југоистоку. 

 
 Узроци деградације и заштита земљишта 
 
 Узроци деградације могу бити разноврсни: биолошки, хемијски, механички, али 
најзаступљенији облици деградације земљишта настају деловањем човека, односно 
хемијским загађењем услед коришћења хемијских средстава у пољопривреди, као и 
отпадним индустријским водама. 
 Најважнија оштећења земљишта су: ацидификација земљишта, збијање, кварење 
структуре, стагнација воде, површинска ерозија, оштећење ораничног слоја хемијским, 
физичким и биолошким процесима, загађење тешким металима, опасним и штетним 
материјама, недовољно контролисаном употребом пестицида и слично, а посебну 
опасност представља нерационална и технолошки неадекватна примена нитрата и нитрита 
са недозвољеним ефектима на биљни и животињски свет, земљиште и воду. Због процеса 
сенилизације села квалитетно пољопривредно земљиште се све више губи. Томе такође 
доприноси и смањење сеоског становништва. 
 Због свог значаја као ресурса за привредни развој и као еколошког потенцијала, од 
кога битно зависи квалитет животне средине, коришћење и заштита земљишта треба да 
буде заснована на моделу „одрживог развоја“, који подразумева равнотежу привредног 
развоја са природним окружењем. Од еколошки очуваног земљишта зависи не само 
висина приноса, већ и производња биолошки здраве хране.  

 

2.5.  Биогеографске особине  
 
Данас је све више наглашена потреба за одржавањем и унапређењем флоре и фауне 

јер је она од великог значаја за људско друштво. Природа је, у савременом свету, све више 
подређена човеку, његовим потребама, али и његовом немару. Биогеографске одлике 
општине Књажевац су производ деловања како друштвених, тако и физичко-географских 
фактора. Флора и фауна су у раној фази развоја људског друштва биле пресудне за 
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преживљавање становништва, док је данас њихов утицај знатно шири. Првенствено се 
огледа у природним потенцијалима за развој туризма, а ту се посебно мисли на естетске 
карактеристике предела које могу представљати погодност за бављење рекреацијом. 
Процесом траспирације и испаравања троше се велике количине топлоте, због чега је 
изнад зелених површина током лета температура знатно нижа, а у току зиме знатно виша 
у односу на пределе који нису под вегетацијом, што се у великој мери односи и на већа 
насеља у којима током лета владају несносне врућине. Свежина вегетационог покривача, 
посебно шума, је изузетно привлачна за рекреацију градског становништва. Укупна 
површина шума и шумских засада на територији општине Књажевац износи 43.243 ha, и 
то на три комплекса: Тресибаба, Тупижница и Стара планина. Поред туристичког, 
наглашен је и еколошки чинилац који се огледа кроз заштиту земљишта од ерозије, 
заштиту изворишта воде за пиће, заштиту од јаког дејства ветра.  

Посматрајући висинске зоне, на висинама изнад 1.000 m највише има субалпске 
букве и смрче, затим планинске букве у комбинацији са пропланцима. Изнад 1.000 m 
заступљене су шуме храста китњака, а у нижем појасу доминирају шуме храста и граба. У 
свим типовима шума јавља се и богата приземна флора и жбунасте врсте као што су 
боровница, малина, клека, здравац, шумарица и др. Такође, квалитет овог подручја 
употпуњује и разноврсно лековито биље, међу којима су најзначајније: коприва, кичица, 
јагорчевина, жалфија, дан и ноћ, дивље малине, гороцвет, велебиље, божур, босиљак, 
мајчина душица, маслачак, медвеђе грожђе, мразовац, перуника, подбел, падубица, 
сапуњача, ситница, татула, чемерика, хајдучка трава и др. (Стојадиновић В., Милошевић 
М., Илијић Б. 2013.) 

Књажевачки крај представља веома погодно подручје за формирање станишта 
великог броја животињских врста. Најзаступљеније су следеће врсте дивљачи: трофејна 
дивљач, срнећа дивљач, фазан, видра, зец, вук, лисица дивља свиња и др. Велика 
заступљеност и разноврсност дивљачи омогућује развој ловног туризма, који представља 
један од најпрофитабилнијих видова туризма у развијеним земљама.  

Лов, као спортско-рекреативна делатност, у књажевачком крају има дугу 
традицију. Као хоби, лов се појавио у књажевачком крају 1833. године, након ослобођења 
од Турака. Савез ловачког удружења основан је 1876. године и бројао је 27 чланова. Рад 
удружења прекидају ратови, али је обновљен 1954. године. Данас на простору општине 
Књажевац постоје три ловачка удружења:  

Ловачко удружење „Минићево“, је удружење са традицијом дугом више од 110 
година, које газдује ловиштем „Клисура“. Ловиште се простире од Старе планине на 
истоку, до Тупижнице на западу. Кроз ловиште пролази магистрални пут Ниш-Зајечар, 
као и река Бели Тимок. Површина ловишта је 20.050 ha. Удружење газдује ситном 
дивљачи (зец, фазан, пољска јаребица, шљука, препелица и др), и крупном дивљачи 
(дивља свиња, срна и јелен, а од предатора ту су вук, шакал, дивља мачка, куна и лисица). 
(www.jpstaraplanina.rs)  

Ловачко удружење „Миџор“, са седиштем у Кални, газдује ловиштем „Бабин зуб“ 
чија површина износи 28.000 ha, од чега ловне површине обухватају 24.000 ha. Удружење 
поседује три ловачке куће. Стално гајене врсте дивљачи у ловишту су јелен, срна, дивља 
свиња, зец, пољска јаребица и јаребица камењарка. (www.jpstaraplanina.rs) 

Ловачко удружење „Књажевац“ управља ловиштем „Тресибаба“ које захвата 
територију града Књажевца и 55 села у околини. Простире се на око 68.000 ha, од чега је 
48.000 ha у приватној својини. У ловишту се гаји, чува и лови: јаребица, препелица, дивља 

http://www.jpstaraplanina.rs/�
http://www.jpstaraplanina.rs/�
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патка, гуска, фазан, зец, срна, дивља свиња и јелен, 
а посебно јаребица камењарка и шумска шљука. 
Поред ових врста доминирају и предатори, као 
што су лисица, јазавац, дивља мачка, куна белица, 
шакал и вук који представља посебну ловну 
атракцију и изазов за сваког ловца. 
(www.jpstaraplanina.rs) 

На територији општине Књажевац постоји 
и удружење спортских риболоваца „Бели Тимок“. 
Организација постоји још од 1947. године. Воде 
Сврљишког, Трговишког и Белог Тимока и 
њихових притока представљају прави мамац за 
риболовце. У њима живе: кркуша, клен, па чак и 
пастрмка у подножју Старе планине. 

 
                                                                  Слика 5. Ловачко удружење „Минићево“ 

                                                                      Извор: 
 

www.lovac-minicevo.com 

 
3. Друштвено-географске карактеристике општине 

Књажевац 
 

3.1. Истрија  
 

Књажевачки крај је насељен још у време праисторије. О томе сведоче бројна 
станишта на Бараници, Шкодрином пољу, Дубрави, као и пећински цртеж коњаника у 
Габровници и други многобројни археолошки налази. Плиније, антички хроничар, 
представља овај крај као део римске провинције Мезије у којој су живели Мези, Трачани, 
Дарданци, Трибали, Тимахи који су са словенским племенима образовали староседелачко 
становништво Тимочана. Римско утврђење Timacum minus код села Равна, са бедемима и 
деловима насеља представљају период историје овог краја до средњег века. Такође, у 
самом граду су пронађени остаци другог касноантичког града Timacum maius.  

О средњевековном периоду сведоче градови Равна и Кожељ, црква Свете 
Богородице у Горњој Каменици и манастир Свете Тројице у Доњој Каменици, које су 
грађене у XV веку, као и први трагови Гургусовца. Гургусовац се први пут помиње у 
турским пописима из 1455. године, али из тог периода има веома мало података. Запис из 
XVII века представља Гургусовац као војно утврђење са 46 турских и 120 хришћанских 
кућа.  

Први српски устанак је захватио књажевачки крај 1807. године кад је Хајдук Вељко 
напао Гургусовац, али га је заузео тек након српско-руске победе на Малајници. Турци 
поново освајају Гургусовац након српског пораза на Чегру. 1813. године, падом Србије, 
турци опет освајају Гургусовац под чијом влашћу се налази све до ослобођења од турака и 
припајања матици Србији 1833. године. У граду је остала Гургусовачка кула, озлоглашени 
затвор за политичке затворенике, који је познатији под називом „Српска Бастиља“. 

http://www.jpstaraplanina.rs/�
http://www.lovac-minicevo.com/�
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Озлоглашена кула је наредбом Књаза Милоша Обреновића запаљена, а грађани су њему у 
част 1859. године променили име града у Књажевац. 

Политичко стање у земљи, тешке економске прилике после рата као и увођење 
нових пореза довело је до Тимочке буне 1883. године. Повод за подизање буне био је 
прикупљање оружја од народне војске, тако је буна захватила и Књажевац и Књажевачки 
округ октобра 1883, а један од покретача буне је био књажевчанин Аца Станојевић.  

 

 
Слика 6. Књажевац између два светска рата 

Извор: www.toknjazevac.org.rs 
 
Период између два рата ће остати упамћен по осетном развитку књажевачке 

општине, отварању разноврсних занатских радњи и радионица, као и првих индустријских 
капацитета: кожаре, циглане, винског подрума... тако да Књажевац добија све елементе 
градске средине.  

У Књажевцу, Други светски рат је започео демонстрацијама против потписивања 
пакта о приступању Југославије Тројном пакту марта 1941. године, као и окупацијом града 
11. априла 1941. године од стране Немачке. После дугих борби Књажевац је ослобођен 10. 
октобра 1944. године. 

Убрзани развој књажевачког краја отпочиње 1960. године изградњом индустријске 
конфекције „Бранка Динић“, фабрике обуће „Леда“, индустрије трактора и машина „ИМТ“ 
и  Тимочке индустрије намештаја „Тина“. Такође, вински подрум прераста у ППК 
„Џервин“.  

У периоду од 1970. до 1985. године су подигнути објекти по којима се препознаје 
сам град, као што су: Дом културе, Дом здравља, Предшколска установа са мрежом 
вртића, више стамбених блокова, итд. 

 

 

 

http://www.toknjazevac.org.rs/�
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3.2.  Становништво 
 

3.2.1. Порекло и досељавање становништва 
 

Књажевачки крај је у прошлости трпео многа разарања и освајања, али то није 
проузроковало сеобе становништва са овог подручја. Досељавање становништва на 
подручје општине Књашжевац изазвано је потребом за налажењем бољих услова живота, 
а такође и историјским збивањима, односно бунама и ратовима који су се дешавали у 
непосредној близини. Највише становника се на подручје општине Књажевац доселило 
непосредно после Аустро-турског рата, крајем XVII и почетком XVIII века и то из Загорја 
(околина Видина). Бежећи од турака, народ се све више склањао из питоме равнице 
Загорја у шумовите пределе Старе планине о чему сведоче бројни топоними у многим 
селима, као што су: Алуга, Лешје, Голема шума итд.  
 Други период интензивнијег досељавања настао је после ослобођења Тимочке 
крајине 1833. године. Досељавања је највише било из пиротског краја и из Буџака, будући 
да је граница са Турском била повучена управо између Буџака и Заглавка. Ово, тек 
ослобођено, подручје постало је веома атрактивно за насељавање свих оних који су били 
жељни слободе. Такође, у истом периоду досељава се становништво и из Бугарске, која 
још није била ослобођена. Бугарско становништво се највише населило у селима Ошљане 
и Ново Корито где се и данас уочавају разлике у односу на остале Тимочане по ношњи, 
као и неким лексичким одликама у говору.  
 

3.2.2. Кретање броја становништва  
 

Оно што је карактеристично за становиштво књажевачког краја јесте константно 
опадање броја становника. У периоду од 1931. до 2011. године, број становника се 
преполовио. Највећи допринос томе имају како природно тако и механичко кретање 
становништва.  
На провшини од 1.202 km2 данас живи 32.763 становника, од чега 18.809 становника у 
самом граду и 13.954 становника у околним селима. Просечна густина насељености је 30,9 
становника по km2. (Републички завод за статистику, 2012.) 

Табела 4. Број становника у општини Књажевац од 1931. до 2012. године.                                       
Година 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2012. 

Општина 62.637 61.560 61.793 59.445 52.012 48.789 44.036 38.044 32.763 
Књажевац 5.115 4.862 5.906 7.448 11.249 16.665 19.705 19.705 13.954 

Извор: Републички завод за статистику. 
 

Према подацима из табеле, највећи пораст становништва забележен је од 1961. до 
1981. године, када се број у Књажевцу више него удвостручио. Развој индустрије условио 
је потребу за радном снагом што је довело до миграције сеоског становништва. Књажевац 
је из године у годину популационо све више растао, док су се сеоска насеља смањивала, а 
нека чак остала без становника. Ови подаци указују да се број становника на територији 
општине константно смањује од 1953. године. Разлози овог негативног тренда су бројни, 
али најзначајнија је чињеница да на овом подручју већ годинама влада „бела куга“.  
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Табела 5. Попис броја становника у насељима општине Књажевац од 1948. до 2002. године.     
Ред. 
бр 

 
Назив насеља 

 
1948. 

 
1953. 

 
1961. 

 
1971. 

 
1981. 

 
1991. 

 
2002. 

1. Алдина Река 315 332 396 184 35 20 12 
2. Алдинац 847 744 611 391 151 75 26 
3. Балановац 666 682 661 568 519 442 328 
4. Балинац 556 493 400 287 126 61 39 
5. Балта Бериловац 618 566 448 416 341 256 187 
6. Бањски Орешац 356 350 323 311 247 154 96 
7. Бели Поток 1.475 1.498 1.327 1.030 678 446 247 
8. Берчиновац 566 588 537 434 359 236 174 
9. Божиновац 259 247 206 136 88 66 26 

10. Булиновац 367 371 372 343 299 232 194 
11. Бучје 1.199 1.159 1.159 912 703 540 380 
12. Валевац 673 678 637 527 495 362 282 
13. Васиљ 1.789 1.787 1.793 1.544 1.237 984 758 
14. Видовац 228 230 207 150 116 73 45 
15. Вина 753 1.057 1.037 866 745 573 438 
16. Витковац 1.085 1.063 1.000 751 584 508 362 
17. Влашко Поље 423 422 402 354 311 224 172 
18. Вртовац 780 767 730 555 447 302 218 
19. Габровница 792 706 603 201 57 27 10 
20. Глоговац 284 288 262 208 153 114 73 
21. Горња Каменица 1.208 1.202 1.092 923 789 537 378 
22. Горња Соколовица 236 233 189 161 83 74 41 
23. Горње Зуниче 511 528 544 562 606 526 498 
24. Градиште 189 184 162 128 73 37 31 
25. Грезна 364 389 444 363 383 379 329 
26. Дебелица 1.118 1.007 989 866 687 511 428 
27. Дејановац 492 466 392 262 106 51 27 
28. Доња Каменица 1.169 1.166 1.031 750 618 484 371 
29. Доња Соколовица 429 413 381 316 263 199 136 
30. Доње Зуниче 695 716 710 602 592 490 409 
31. Дрвник 259 199 180 149 76 37 15 
32. Дреновац 446 475 390 328 368 206 145 
33. Дречиновац 222 226 230 208 169 135 88 
34. Жлне 1.099 1.054 917 555 403 223 169 
35. Жуковац 427 419 349 280 216 169 114 
36. Зоруновац 603 624 529 435 340 246 181 
37. Зубетинац 741 721 669 566 432 278 192 
38. Иново 419 394 365 269 215 184 100 
39. Јаковац 939 961 867 723 597 483 350 
40. Јаловик Извор 2.151 2.047 1.734 1.282 734 396 239 
41. Јања 210 236 288 153 83 52 37 
42. Јелашница 743 781 767 600 487 353 212 
43. Каличина 316 313 304 266 310 298 256 
44. Кална 1.326 1.283 1.292 976 834 629 554 
45. Кандалица 256 251 223 174 129 88 54 
46. Књажевац 4.862 5.906 7.448 11.249 16.665 19.705 19.941 
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47. Кожељ 831 755 683 576 432 293 187 
48. Крента 608 616 573 388 301 178 145 
49. Лепена 343 329 317 289 239 191 137 
50. Локва 395 373 313 256 177 106 71 
51. Мањинац 442 427 412 376 290 201 131 
52. Миљковац 868 833 798 591 409 239 159 
53. Минићево 468 486 838 914 1.138 1.026 878 
54. Мучибаба 783 746 706 461 311 178 110 
55. Ново Корито 1.212 1.153 962 715 516 360 208 
56. Орешац 829 948 907 728 522 453 351 
57. Ошљане 1.588 1.525 1.208 943 679 437 257 
58. Папратна 495 447 342 201 84 32 13 
59. Петруша 349 348 326 279 223 161 120 
60. Подвис  466 574 738 505 514 461 372 
61. Понор 779 793 705 500 362 211 144 
62. Потркање 304 293 284 209 184 108 83 
63. Причевац 418 426 374 282 163 96 54 
64. Равна 717 717 694 594 440 334 254 
65. Равно Бучје 521 436 349 218 85 40 28 
66. Радичевац 429 404 360 260 180 107 59 
67. Ргоште 672 701 710 582 516 419 321 
68. Репушница 369 333 297 149 12 6 - 
69. Сврљишка Топла 691 698 595 477 333 212 112 
70. Скробница 923 959 899 754 525 325 179 
71. Слатина 363 353 337 298 247 176 124 
72. Стањинац 762 707 614 506 289 156 97 
73. Старо Корито 287 280 250 173 128 78 51 
74. Стогазовац 452 437 418 346 292 184 137 
75. Татрасница 820 724 435 102 45 21 5 
76. Трговиште 606 644 667 913 1.541 1.998 2.202 
77. Трновац 613 613 566 439 395 292 230 
78. Ћуштица 1.280 1.296 1.171 952 647 406 253 
79. Црвење 688 690 642 414 343 237 152 
80. Црни Врх 1.325 1.303 1.243 805 383 225 134 
81. Шарбановац 142 145 119 90 68 39 25 
82. Шести Габар 1.404 1.270 1.110 774 495 308 173 
83. Штипина 643 651 600 653 644 615 538 
84. Штитарац 259 254 231 185 142 94 62 
85. Штрбац 741 719 622 582 453 379 249 
86. Шуман Топла 313 335 333 236 193 133 78 

 61.560 Укупно  61.973 59.445 52.012 48.789 44.036 39.044 
Извор: Републички завод за статистику 

 
На основу табеле може се закључити да број становника у селима је у константном 

опадању, изузев села Трговиште где се становништво у последњих тридесет година 
удвостручило. Разлог томе јесте што се Трговиште налази у непосредној близини 
Књажевца. Такође, табела показује да неколико села прети потпуни нестанак 
становништва, као што је то случај у селу Репушница. Највећи број насеља у општини 
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Књажевац има од 400 до 1.000становника. само два насеља, Књажевац и Трговиште имају 
више од 1.000 становника, док десетак насеља нема више од 30 становника. Депопулација 
ових насеља узрокована миграцијама становништва на релацији село-град и негативним 
природним прираштајем који је карактеристичан за овај крај. Тренутно је у Књажевцу 
регистровано 13.382 домаћинства.  

Табела 6. Старосна структура становништва општине Књажевац 2002.године.                                
Ред. 
бр 

 
Назив насеља 

0-9 10-19 20-29 30-49 50-69 70-97 Укупно 

1. Алдина Река - - - 2 4 6 12 
2. Алдинац - - - 3 8 15 26 
3. Балановац - 4 6 101 157 60 328 
4. Балинац 1 1 2 6 20 9 39 
5. Балта Бериловац 4 3 4 58 71 47 187 
6. Бањски Орешац - - 2 8 62 24 96 
7. Бели Поток 5 7 7 67 108 53 247 
8. Берчиновац 5 1 5 33 81 49 174 
9. Божиновац - - - 3 9 14 26 

10. Булиновац - 1 3 36 100 54 194 
11. Бучје 2 7 11 131 168 61 380 
12. Валевац 2 4 7 88 112 69 282 
13. Васиљ 6 13 17 255 346 141 758 
14. Видовац 1 - 2 9 4 30 45 
15. Вина 2 4 2 150 198 92 438 
16. Витковац 1 2 2 100 182 75 362 
17. Влашко Поље - 1 1 30 91 49 172 
18. Вртовац 2 3 3 62 110 38 218 
19. Габровница - - - - 3 7 10 
20. Глоговац - - 1 6 42 24 73 
21. Горња Каменица 1 8 8 106 152 93 378 
22. Горња Соколовица - 2 - 8 14 17 41 
23. Горње Зуниче 5 11 10 158 222 92 498 
24. Градиште - - - 1 12 18 31 
25. Грезна - 4 7 104 146 68 329 
26. Дебелица 2 5 8 116 202 95 428 
27. Дејановац - - - 1 12 14 27 
28. Доња Каменица 4 6 6 182 160 113 371 
29. Доња Соколовица 1 2 4 46 66 17 136 
30. Доње Зуниче 3 4 6 142 198 76 409 
31. Дрвник - - - 2 4 9 15 
32. Дреновац 2 2 4 52 71 14 145 
33. Дречиновац 1 3 3 17 43 21 88 
34. Жлне - 2 2 42 101 22 169 
35. Жуковац 1 1 3 19 44 56 114 
36. Зоруновац 2 1 4 43 80 51 181 
37. Зубетинац 1 4 3 43 79 62 192 
38. Иново 1 2 4 23 44 26 100 
39. Јаковац 2 6 5 127 144 66 350 
40. Јаловик Извор - - 6 72 100 61 239 
41. Јања - - - 5 18 14 37 
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42. Јелашница 2 7 8 65 86 44 212 
43. Каличина 3 6 9 70 97 74 259 
44. Кална 5 17 14 195 255 168 554 
45. Кандалица - - - 16 14 24 54 
46. Књажевац 560 854 1.259 5.199 6.244 5.225 19.941 
47. Кожељ 1 - 2 48 76 60 187 
48. Крента 1 1 2 31 58 52 145 
49. Лепена 2 3 2 32 57 41 137 
50. Локва - 1 1 19 27 23 71 
51. Мањинац 2 1 4 24 56 44 131 
52. Миљковац 2 2 3 42 69 41 159 
53. Минићево 9 11 15 281 343 219 878 
54. Мучибаба - - 3 22 50 35 110 
55. Ново Корито 2 3 6 57 97 43 208 
56. Орешац 1 4 7 109 156 84 351 
57. Ошљане - 7 7 83 106 54 257 
58. Папратна - - - 1 5 7 13 
59. Петруша - 2 1 37 56 24 120 
60. Подвис  - 4 19 116 142 91 372 
61. Понор - 2 - 46 59 37 144 
62. Потркање 1 2 3 17 33 27 83 
63. Причевац - - - 10 21 23 54 
64. Равна 1 7 8 78 160 60 254 
65. Равно Бучје - - - 4 12 12 28 
66. Радичевац 1 - 3 11 19 15 59 
67. Ргоште 2 7 10 102 111 89 321 
68. Репушница - - - - - - - 
69. Сврљишка Топла 1 4 2 25 44 36 112 
70. Скробница - 2 4 54 77 42 170 
71. Слатина - 1 3 31 57 32 124 
72. Стањинац - - - 23 42 32 97 
73. Старо Корито - - - 5 21 25 51 
74. Стогазовац - 3 5 39 51 39 137 
75. Татрасница - - - - 3 2 5 
76. Трговиште 15 17 198 576 661 535 2.202 
77. Трновац 2 2 6 42 103 75 230 
78. Ћуштица 2 5 7 69 119 51 253 
79. Црвење 5 11 6 41 56 33 152 
80. Црни Врх 1 1 5 32 57 38 134 
81. Шарбановац - - - 4 10 11 25 
82. Шести Габар - - 4 49 65 55 173 
83. Штипина 8 13 19 149 218 131 538 
84. Штитарац - 1 - 15 20 26 62 
85. Штрбац 3 2 7 62 107 68 249 
86. Шуман Топла 1 - 3 13 27 34 78 

 669 Укупно  1.131 2.342 10.992 13.174 9.736 38.044 
Извор: Републички завод за статистику 
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Према подацима из табеле може се закључити да у општини Књажевац доминира 
становништво старости од 59 до 69 година, које чини 34,6% од укупног броја становника. 
Становништво старости од 30 до 49 година чини 28,9%, а старости од 70 до 97 година 
25,6%. Оваква старосна структура становништва чини ову општину једном од најстаријих 
у Србији. Подаци показују да је најмање становника испод десет година, свега 669, што 
представља последицу негативног природног прираштаја. Посматрајући старосну 
структуру становништва може се извести закључак да је доминацијом старијег 
становништва уобличена и образовна структура становништва. У општини Књажевац, 
према подацима из 2002. године, живи 2,8% високообразованих од укупног броја 
становника. Исти подаци указују да у књажевачком крају живи 5.6% неписмених, 24,6% 
са средњом стручном спремом и 67% становништва са завршеном основном школом.  

 

3.2.3. Миграције становништва  
 
Узроци миграција становништва на територији општине Књажевац су били 

различити. Честе буне и ратови били су главни разлог кретања становништва. Почетком 
XX века узорци миграција су били углавном економског карактера. И данашње миграције 
становништва су условили економски услови, потреба за образовањем, другачијим стилом 
живота, културолошке потребе и неки лични разлози.  

Поред миграција село-град јављају се и дневне миграције. Мотиви дневних 
миграција су најчешће потреба за радним местом и образовањем. Активно становништво 
које живи у селима близу Књажевца углавном је запослено у граду, тако да они врше 
дневне миграције због посла. Постоји и одређени број ученика који из села долазе у град 
како би похађали неку основну или средњу школу, а има и оних који одлазе на школовање 
у неку другу општину. Исти је случај и са студентима из општине Књажевац, за чији број 
не поузданих података. 

Табела 7. Дневне миграције становништва у општини Књажевац, попис 2002.године.  
  

Укупно 
радника 

Радници у 
другим 

општинама 

 
Укупно 
ученика 

Ученици у 
другим 

општинама 

 
 
Непознато  

Општина 1.727 252 286 62 70 
Књажевац 229 115 8 8 14 

Извор: Попис становништва, Београд, 2002.г. 
 

На основу табеле можемо закључити да највише миграција има међу радницима и 
то у оквиру општине Књажевац. Приметно је и да се велики број ученика школује у 
другим општинама. Разлог томе је понуда већег броја средњих школа, као и мала 
удаљеност већих градова, Зајечара, Неготина и Ниша. 
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3.3.  Развој туризма општине Књажевац 
 

У претходном периоду туризам није имао значајну улогу у укупном развоју 
општине. Разлог ниског нивоа развоја туризма општине Књажевац је недостатак 
ангажовања општинских власти за ову делатност. Када говоримо о специфичностима 
развоја туризма општине Књажевац треба нагласити да је прва специфичност могућност 
развоја различитих видова туризма. Различити видови туризма захтевају различите услове 
које општина Књажевац, захваљујући својим природним и друштвеним потенцијалима, 
може да пружи. То су најпре планински и спортско-рекреативни туризам, затим бањски 
туризам, сеоски туризам, ловни туризам, културно-манифестациони туризам итд.  

 

3.3.1. Антропогене туристичке вредности 
 
На територији општине Књажевац се налазе бројни културно-историјски 

споменици који сведоче о прошлости овог краја који могу да употпуне туристичку понуду 
овог краја. 

Најстарије налазиште које сведочи о постојбини људске заједнице на територији 
општине Књажевац налази се у селу Габровница, а ради се о праисторијском цртежу. На 

зиду мале пећине налази се пет 
цртежа насликаних црном бојом – 
коњ са јахачем, на два места у 
пећини, коњ са бодежом, један 
неправилан круг и један врло 
нечитак цртеж. Начин 
представљања цртежа је прилично 
шематски и линеаран, а сви 
цртежи су насликани црном бојом, 
налик на гареж која се стопила са 
кречњачком подлогом. 
(www.toknjazevac.org.rs) 

        
        

     Слика 7. Праисторијаски цртеж 
        Извор: 
 

www.toknjazevac.org.rs 

3.3.1.1. Касноантички споменици културе 
 

Timacum minus представља римску насеобину чији темељи датирају из првог века 
наше ере. Локалитет се налази надомак села Равна, северно од Књажевца, на левој обали 
Белог Тимока, на југоисточним падинама планине Тупижнице. Налазиште је познато под 
називом „Кулине“. На археолошким ископинама се почело радити у XIX веку, а међу 
првим археолозима који су овде вршили истраживања истичу се Стеван Мучај, Феликс 
Каниц и Јова Мишковић. Систематска археолошка истраживања се обављају од 1975. 
године и од тада је овај локалитет један од приоритета за археолошка ископавања, 

http://www.toknjazevac.org.rs/�
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реконструкцију и заштиту. Сматра се да је овде прво био војнички логор за римске 
легионаре, који је касније у III и IV веку прерастао у тврђаву с кулама. Десетине 
примерака римских споменика карактеристичних по натписима које носе, као и бројни 
примерци античке бронзане и мермерне скулптуре, рељефи и други предмети високе 
уметничке вредности пронађени су током ових систематских научно-истраживачких 
радова, али и приликом пољопривредних радова локалног становништва. На основу 
извађених стела из темеља античком утврђења, у етно-парку у селу Равна, сачињена је 
драгоцена лапидаријска збирка етно-споменика, који говоре о житељима ових насеобина – 
Латинима. У згради некадашње школе у Равни изложени су бројни вредни предмети, а у 
дворишту је подигнуто етно-насеље сачињено од кућа и помоћних зграда из ранијих 
периода, које сведочи о богатој народној архитектури. У дворишту школе налазе се копије 
кућа из Горње Каменице и Берчиновца са економским зградама. Један део ове богате 
колекције чува се и у музејима у Београду, Нишу, Зајечару и Књажевцу.  

 

 
Слика 8. Timacum minus 

Извор: 
 

www.ai.ac.rs 

Бараница је насеље које се везује за римског императора Барона, мада га неки 
аутори сврставају у средњевековне грађевине. Легенда каже да је овде моћни цар Барон 
преграђивао Трговишки Томок и да су лађе пловиле десетак километара узводно. Друга 
легенда каже да је овде била велика ризница драгоцености израђиваних у бројним 
радионицама Заглавка и околине. Зато данас многи златољупци претражују терен брда 
Бараница. Данас се овде могу наћи новчићи римских царева: Анастасија, Јустина и 
Јустинијана.  

Данас, Бараница представља природно купалиште, омиљено код локалног 
становништва, које се налази на десној обали Трговишког Тимока, у клисури саме реке. У 
самој близини пролази и пут Књажевац-Пирот па је Бараница честа станица путника. 
Бараница је изузетно примамљива и за риболовце и „креативне“ купаче који воле игре на 
води. На око 100 m изнад реке налази се пећина која се састоји из три просторије: 
полукружног предворја из кога се пружају ходници који воде до једне веће и једне мање 
просторије. Купалиште Бараница је најпосећеније током празника, у пролећном и летњем 
периоду. 

http://www.ai.ac.rs/�
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3.3.1.2. Средњевековни споменици културе  
 

 На подручју општине Књажевац постоје многобројни остаци црквишта, где су 
некада постојале цркве. Данашње цркве  су грађене на њиховим темељима, након 
ослобођења од Турака. Црква посвећена Светом Ђорђу у Књажевцу изграђена је 1835. 
године на месту срушене џамије, а звоник са сатом је подигнут 1866. године. У то време је 
била најлепша грађевина у вароши. Иконостас је радио Георгије Бакаловић из Сремских 
Карловаца, ученик Стефана Гавриловића, једног од најзначајнијих сликара тог времена, а 
Јеванђеље из 1805. године и сребрни краст су поклон од кнеза Милоша. Рушена је у 
Српско-турском рату 1876.-1878. године, а данашњи изглед је добила обнављањем 1880. 
године када је иконостас радио сликар Никола Маринковић, такође из Сремских 
Карловаца. Највредније иконе су: икона Св. Николе и Исуса Христа које су преостале од 
првоурађеног олтара.  

Заветни крстови су карактеристична појава традиционалне народне културе 
књажевачког краја, посебно Заглавка и Буџака. До данас је на овом простору пронађено 
више од 130 оваквих крстова. Они нису само културно-историјски споменици, него и 
значајни извори за проучавање села као културне заједнице. Заветни крстови су подизани 
на разним местима. Могу се видети у центру села, на изворима, поред пута, на имањима 
итд. У неким селима је могуће пронаћи и више крстова. Највећи број села има два или три 
крста. Највећи број крстова је посвећен Арханђелу Михаилу, Ђурђевдану, Богородици и 
Св. Петки Русалној.  

На црквиштима су подизани заветни крстови у „ћелијама“. То су зградице од 
слабог материјала, са кровом од ћерамиде. У ћелијама су доношени крстови са других 
места. Понегде се у ћелијама нађе и огњиште, нешто посуђа, наслон за свеће и икона. 
Саставни део ћелије је трем са настрашницом дуж целе стране зграде. Трем служи као 
трпезарија приликом сеоских светковина, али и као заштита од невремена. Мали број 
ћелија је још увек у добром стању, углавном су полусрушене или срушене јер су грађене 
од слабог материјала и напуштене.  

Како је до сада утврђено, најстарији заветни кругови су подигнути 1778. године у 
Кандалици и Јаловик Извору, посвећени Св. Николи. Највећи број крстова је подигнут у 
последњих двеста година. Грађени су од доброг камена, понегде и од познатог бигра. 
Неколико крстова је изграђено готово у висини човека, али је већина мала и тешко 
уочљива од околног растиња. О изради крстова се мало зна, али по свему судећи, клесали 
су их домаћи мајстори. (Јовановић Д. 2011.) 

 

3.3.1.3. Споменици новијег датума 
 
 Гургусовачка кула се налази на речној тераси, опасана каменим зидом са којег се 
пружа поглед на град. Грађена је у периоду од 1842. до 1845. године на месту где се пре 
тога налазио турски објекат „Гургусовачки шанац“.  Крајем XVIII века Турци су на месту 
Гургусовачке куле изградили насеље у коме је боравило око 100 Турака. 
Уставобранитељски режим је око 1842. године грађевину заосталу од Турака преправио у 
кулу високу два спрата. Кула је ускоро постала тамница за истакнуте личности свргнуте 
династије Обреновић. Ова кула, са својим доминантним положајем, називана је „српском 
Бастиљом“. Збацивши кнеза Александра Карађорђевића са власти, Народна скупштина је 
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на престо поставила Милоша Обреновића. 17. Јануара 1859. године, кнез је боравио у 
Гургусовац и наредио да се кула запали и сруши. У част кнеза Гургусовчани су променили 
име своје варошице у Књажевац.  
 Стара чаршија је насеље уз десну обалу Сврљишког Тимока. Заузима доминантно 
место у центру града и представља најмаркантнији део старог Књажевца. Комплекс зграда 
намењених занатству и становању настајао је од прве половине XIX века, а неки објекти 
су грађени и крајем XVIII века. Кроз изградњу ових објеката испреплетали су се 
различити архитектонски утицаји, тако да овај комплекс прави доказ развоја урбане 
структуре града. Шарене фасаде трговачких и занатских радњи, механа и летњих башти 
огледају се у бистрим водама Сврљишког Тимока. Дуж данашње комуникације кеја 
Димитрија Туцовића налазе се објекти који се посматрано могу поделити у две целине – 
горњи и доњи низ. Горњи низ је најстарији део чаршије кога чине приземни објекти 
саграђени у периоду до 1875. године. опстали су за време Српско-турског рата и великог 
пожара 1876.године. У том периоду уништен је велики број објеката. У склопу доњег низа 
налазе се објекти који су настали касније. Објекти горњег низа су били са старијим 
занатско-трговачким радњама, док су објекти доњег низа у приземљу имали локале, а на 
спрату стамбени простор. Од трговачких и занатских радњи које су некада постојале 
(мешовита роба, кројачи, опанчари) неке постоје и данас. 
 Спомен-парк или „Споменик Тимочанима палим у ратовима и револуцији“ 
представља амбијенталну целину која се 
налази у ужем центру града, на месту 
некадашњег центра. Ова галерија 
споменика на отвореном сворена је 
према пројекту познатог архитекте 
Богдана Богдановића. Посебан печат 
овој целини даје фонтана са скулптуром 
уметника Петра Палавичинија. На речној 
тераси испод парка некада је била 
смештена позорница Фестивала културе 
младих Србије. Данас спомен-парк 
представља обавезну станицу посетиоца, 
с обзиром да се са мостића у парку 
пружа прелеп поглед на Стару чаршију.                        Слика 9. Спомен-парк 
                                                                                        Извор: www.toknjazevac.org.rs  
 
 Музеј града налази се у кући радикалног првака Аце Станојевића, који је био 
противник режима Милана Обреновића. Оптужен је за учествовање у Тимочкој буни и 
осуђен на смрт. Спасио се бекством у Бугарску, а након Другог светског рата, маршал 
Тито га је примио у Бели двор као истакнутог борца за народна права. Бројни примерци 
затеченог оригиналног материјала, архивска грађа и лични предмети Аце Станојевића, као 
и материјал који је добијен на поклон од старих књажевачких породица или појединаца, 
чине скроман, али значајан фонд. Овај музеј представља културно-историјски споменик с 
краја XIX и почетка XX века и дочарава време и амбијент у коме је живео Аца Станојевић. 
Просторије горње етаже су искоришћене за излагање разноврсних предмета, док је доња 
етажа простор који је коришћен за бројне „немузејске“ садржаје, као што су изложбе, 
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књижевне и музичке вечери, научни скупови. Некада је овај простор коришћен и као сала 
за венчања. (Стојадиновић Б., Милошевић М., Илијић Б. 2013.) 
 Завичајни музеј је смештен у згради саграђеној 1906. године. То је била кућа 
породице Сибиновић, бивших власника рудника „Добра срећа“. Зидана је у стилу сецесије 
и под заштитом је државе. Од праисторије и римског доба, преко Византије и средњег 
века, доба Турака, Тимочке буне, па до данашњих дана, у Завичаном музеју чува се трезор 
успомена на минули живот Књажевца. На око хиљаду квадрата смештено је оно што је 
пронађено на археолошким локалитетима или је прикупљено у селима општине 
Књажевац. Током три деценије рада, Завичајни музеј је формирао репрезентативне 
археолошке, етнолошке, геолошке, историјске и уметничке збирке. Најзначајнија је, 
несумњиво, јединствена збирка двопређних чарапа Тимока. Већи део ове збирке музеј је 
добио од просветних радника Видосаве и Светозара Поповића, који су своју збирку од 300 
пари чарапа завештали музеју. Двопређне вунене чарапе најлепши су део народне ношње 
књажевачког краја. Плету се са пет игала и свака је уникат, украшена мотивима из 
природе: цвећем, лишћем, звездама, птицама. Влада Србије је ову збирку ставила под 
заштиту, као и на листу поклона за стране дипломате. Завичајни музеј је често место 
окупљања уметника. Овде се организују изложбе, концерти, као и разноврсне креативне 
радионице.    
 „Од свега што човек у свом животном нагону подиже и гради, ништа није вредније 
од мостова“ – Иво Андрић. Књажевац се итекако може похвалити оваквим грађевинам. 
Мостови су углавно изграђени тамо где су некада постојали дрвени мостови који су 
спајали обале Тимока још из XIX века. Данашњи мостови датирају из периода између два 
светска рата или из послератног периода. За Књажевац се често користи назив „Мала 
Венеција“ због градског језгра, односно старе чаршије, као и седам мостова који пресецају 
реке, а спајају људе. Сврљишким Тимоком, који тече кроз сам центар града некада су 
пловили чамци. Мостови представљају врло битне комуникационе споне за Књажевац. 
Најпознатији мост у Књажевцу је „Камени мост“, који је пројектовао Боривоје Раденковић 
1913. године. Са расппоном од 30 метара, у то време, био је највећи мост у Србији. У 
оквиру манифестације „Ноћ музеја“ у организацији Завичајног музеја Књажевац 2013. 
године је обележен век 
постојања овог моста. 
Комуникацијски је најважнији 
мост на Трговишком Тимоку, 
који је подигнут још 1851. 
године, а онда је рушен и 
обнављан онолико често 
колико је и било ратова на овом 
подручју. Мостови 
представљају значајну 
туристичку вредност, а 
Књажевчани их једноставно 
зову „дрвени“, „бели“, 
„камени“, или „мост љубави“.  
(Стојадиновић Б. 1990.) 

                                                        Слика 10. Стара чаршија и камени мост 
                                                          Извор: www.toknjazevac.org.rs  
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3.3.2. Манифестације у општини Књажевац 
 

Фестивал културе младих Србије је мултикултурна смотра која се од 1962. 
године одржава у Књажевцу. Више од пет деценија у Књажевцу постоји смотра врхунских 
достигнућа младих у музици, поезији, позоришној игри, ликовној уметности, стрипу, 
фотографији, филму итд. ФКМС је настао на иницијативу студената из неколико градова 
Тимочке крајине, окупљених на Београдском универзитету. Учесници фестивала су малди 
људи који се баве врхунским аматеризмом или се спремају да им култура и уметност буду 
животна занимања. Готово да нема значајнијег уметника у Србији који у својој 
биографији нема забележено учешће на Фестивалу у Књажевцу. На овом фестивалу су 
учествовали: Стефан Миленковић, Мирјана Карановић, Љиљана Благојевић, Горан 
Паскаљевић, „Галија“, „Кербер“, „Рибља чорба“, Тони Цетински, Влатко Стефановски, 
као и бројни телевизијски водитељи, сниматељи, редитељи итд. ФКМС се одржава сваког 
јула. Смотра је позната и призната у културној јавности Републике Србије и одржава се 
под покровитељсвом Министарства за културу Републике Србије, а помажу је и бројни 
факултети и уметничке школе, призната КУД и други заинтересовани за поспешивање 
културног стваралаштва младих. 

Шприцерфест је манифестација која се у Књажевцу организује у част познатог 
пића – шприцера и одржава се паралелно са Сајмом вина и предузетништва ПРВСИ. 
Удружење „Манифесто“ је организатор шприцерфеста, уз сарадњу са општином 
Књажевац и осталим представницима локалне самоуправе. Поред енолошке и 
гастрономске понуде, шприцерфест представља локалне и регионалне робне брендове уз 
богат програм дешавања. Сајам ПРВСИ окупља произвођаче вина, производа од меда, 
сувенира и амбалаже, а такође и представнике угоститељских и туристичких организација. 
Овај сајам је продајни и сви изложени производи се могу купити по производним ценама. 
Организатори ове манифестације су: Манифесто и Удружење предузетника Књажевац. 

Удружење за неговање традиције „Извор“ уз подршку ТО Књажевац организује 
туристичку манифестацију под називом „Традицијом у Европу“. Манифстација је 
туристичко-традиционалног карактера и за циљ има промоцију сеоског туризма, као о 
очување наслеђа и духовне вредности општине Књажевац. У оквиру манифестације је, 
поред излжбе рукотворина, и културно-уметнички програм са реномираним извођачима и 
ревијом под називом „Завештање за будућност“. 

Поред ових, значајне манифестације су и „Топла, центар света“ у селу 
Сверљишка Топла, „Рибљи котлић“, „Стара планина челенџ“ и „Дани Јоргована“ у 
селу Бучје. (www.toknjazevac.org.rs) 

 

3.3.3. Развој сесоког туризма општине Књажевац 
 
Подручје општине Књажевац се простире у живописним долинама река и 

брежуљкастим падинама неколико планина. Разноврстан рељеф, од питомих долина до 
крова Србије, умерено-континентална клима, брзи планински потоци и речице, шумски 
комплекси, као и разноврсни биљни и животињски свет, чине ово подручје изузетно 
атрактивним за сеоски туризам. На обронцима Старе планине, као и у подножју, постоји 
неколико сеоских домаћинстава у селима Црни Врх, Ћуштица, Балта Бериловац, Иново, 
Ргоште, Равна, Потркање, Горња и Доња Каменица итд. У овим селима се током године 
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одржавају бројне традиционалне манифестације које употпуњују боравак туриста. Села у 
долини Тимока карактерише неописива лепота, где се преплићу етно мотиви и традиција 
са касноримским ископинама и споменицима.  

У подножју Старе планине, испод највишег планинског врха, у селу Црни Врх 
налази се кућа за одмор „Вила Дукат“. Замишљена је као кућа за одмор и уживање у 
нетакнутој природи која је окружује. Око куће су ливаде и шуме, а поред ње протиче 
поток. Вила је од жичаре на Старој планини удаљена око 4 km.  

У селу Градиште које је окружено литицама и шумама, на самој речици смештено 
је етно домаћинство „Дебела стена“. У довришту се налази рибњак са пастрмком и мала 
хидроцентрала са браном. Имању припада и уређена пешачка стаза, која кроз шуму води 
до старе воденице. Садржај боравка је обогаћен могућношћу лова и риболова. 

У котлини Грбуловачког потока, у селу Јаковац, налази се низ објеката у етно 
стилу, воћњак, ливада, језерце и други садржаји. У окружењу етно куће Торлаци налази се 
више атрактивних дестинација: Гамзиград, Ртањ, Стара планина, етно музеј Равна, 
манастир Суводол итд. Боравак у овом домаћинству обогаћено је слаедћим активностима: 
шетње, лов, риболов, бициклизам, планинарење итд. 

Поред ових, значајна димаћинства су још: Вила Бабин зуб у селу Балта Бериловац, 
Фарма Колиба у селу Влашко Поље, Вила Богдановић у селу Кална, Вила Камена у селу 
Иново, Етно село Срна у селу Иново и многа друга домаћинства.  

 
 

4. Планински туристички центри општине Књажевац  
 

Планински туризам обухвата лепезу активности за љубитеље разних склоности, од 
планинара и алпиниста до спелеолога и др., али их све везује љубав према природи и 
провођењу времена на свежем ваздуху. Србија обилује многим природним лепотама које 
представлјају праву малу ризницу. Нажалост, потенцијали ових природних блага су мало 
и недовољно искоришћени. Такав случај је и са Старом планином Општину Књажевац 
окружују три планине: Стара планина, Тупижница и Тресибаба, али планински туризам је 
афирмисан само на Старој планини која представља једну од најочуванијих и најлпших 
планина у Србији. Због својих вредности ова планина је сврстана у један од 
најатрактивнијих туристичких потенцијала Србије који још увек нису довољно 
искоришћени. Стара планина има небројене могућности и повољне услове за развој 
различитих врста туризма, као што су, пре свега, планински туризам, затим ловни, сесоки, 
рекреативни итд. На Старој планини постоје бројне привлачне дестинације, а неке од 
најатрактивнијих су свакако планински врх Бабин зуб, а поред њега и Миџор, Сребрна 
глава, Црни Врх итд. 

Подручје Старе планине је проглашено за парк природе 1997. године, као подручје 
изузетно вредно са аспекта разноврсности биљног и животињског света и њихових 
заједница, као и геолошких, геоморфолошких и хидролошких карактеристика. Парк 
природе се налази на територији општина Зајечар, Књажевац, Пирот и Димитровград и 
захвата површину од 142 219 ha. (Адамовић Л. 2013.) 
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Слика 11. Стара планина  
Извор: 

 
www.skyline.co.rs 

4.1.  Природно-географске карактеристике Старе планине 
 

4.1.1. Туристичко-географски положај  
 

Стара планина или Балкан, по којој је цело полуострво добило назив, налази се у 
источној Србији, на граници са Бугарском, омеђена долинама Белог и Трговишког 
Тимока. Координате Старе планине су: од 43о 04' 48'' до 43о 45' 47'' и од 22о 18' 17'' до 23о 
00' 44''. 

Из низије Дунава, главни венац Старе планине почиње да се издиже у близини 
Неготина, у виду брежуљака. Затим наставља у благом луку до Вршке Чуке (672 m), 
источно од Зајечара и Књажевца, северно од Пирота и Димитровграда, до врха Сребрна 
Глава (1.932 m) и даље на исток, кроз Бугарску, све до Црног мора. Укупна дужина 
главног венца је 550 km, при чему 150 km представља границу између Србије и Бугарске, а 
око 400 km дели Бугарску на два дела. Стара планина је пространи планински венац који 
припада алпском орогену, који се назива карпатско-балкански лук, а у Србији се налази 
само мањи западни део у дужини од око 100 km. Спада у групу малдих веначних планина.  

Укупна површина масива планине који се налази у Србији је 1.802 km2. Области 
ове планине, од границе са Бугарском до долина река Тимока и Височице, називају се: 
Тимок (са севера, до превоја Кадибогаз), Заглавак (од Кадибогаза до села Репушница), 
Буџак (од села Репушница до села Црни Врх) и Висок (од Топлог Дола до југоисточне 
границе са Бугарском, изнад Димитровграда).  
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Највиши врх Старе планине је Ботев (2.376 m), који се налази у Бугарској, док је у 
Србији највиши врх Миџор (2.169 m). Највиши врхови у Сбрији, у смеру северозапад-
југоисток су (Виденовић С. 2012): 

- Голеш (1.579 m),                    
- Орлов Камен (1.737 m),  
- Хајдучки камен (1.711 m),  
- Шиља чука (1.711 m),  
- Сињина (1.769 m),  
- Големи камен (1.969 m),  
- Дупљак (2.032 m),  
- Миџор (2.169 m),  
- Голема чука (1.957 m),  
- Вражија глава (1.934 m),  
- Три чуке (1.936 m),  
- Копрен (1.963 m),  
- Тупанац (1.673 m),  
- Мучибаба (1.727 m)  
- Сребна глава (1.932 m).                                      
                                                                                    Карта 2. Планина Балкан 

                                                                           Извор: www.riznicasrpska.net  
 
Сви ови врхови се налазе на граници Србије и Бугарске и припадају општинама 

Књажевац и Пирот.  
 

4.1.2.  Сабораћајно-географски положај  
 

Стара планина има повољан саобраћајно-географски положај. Налази се у близини 
путних правца Београд-Ниш, односно аутопута, који лежи на коридору Х, и Ниш-Софија, 
односно путног правца Е-75, а такође и коридора VII, односно Дунавског саобраћајног 
правца. Удаљеност од Књажевца и Пирота износи око 50 km, до Ниша 80 km, Софије 110 
km, а од Бeограда око 300 km. 

Туристички развој Старе планине тек почиње да се афирмише. Комуникативност 
ове планине је одређена источним туристичким правцима који воде преко Ниша до 
Димитровграда и бугарске границе. Саобраћајна комуникативност у оквиру саме регије је 
недовољна што представља главни разлог досадашње неразвијености. За ову туристичку 
регију значајни су и путни правци Ниш-Зајечар, као и Алексинац-Сокобања-Књажевац-
Кална-Темска-Пирот. Постоји више путних праваца до Старе планине, али су још увек у 
јако лошем стању, а и сигнализација је слаба.  

Железничку мрежу карактеришу линије Ниш-Књажевац-Зајечар и Ниш-Пирот-
Димитровград, док се најближи аеродром налази у Нишу, удаљен од Старе планине око 70 
km.  

 

 

http://www.riznicasrpska.net/�
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4.2.  Природне туристичке вредности Старе планине 
 

4.2.1. Морфолошка обележја 
 

Стара планина припада источном појасу Карпато-балканида, односно њен је 
најзападнији део. Сложене је тектонске грађе због свог положаја на северном ободу 
Алпског орогена. Тектонски развој је започео бајкалском орогенезом, затим се наставља 
каледонским и херцинским покретима, а садашњи изглед Стара планина је задобила 
алпским тектонским покретима.  

У геолошком погледу ово је врло разноврсна регија. Из старијег палеозоика су 
заступљени кристаласти шкриљци, гнајс, амфиболити, филити, кварцити, мермери, 
аргилошисти. Заступљени су и пермски пешчари који на одређеним деловима Старе 
планине достижу дебљину и преко 1.300 m. Пешчари са Бабиног зуба се спуштају ка 
Жарковој чуки и Тупанару и од њих су изграђени изворишни делови Дојкиначке реке, 
Понор и Копрен. Виши, планински делови углавном су изграђени од мезозојских 
кречњака, а котлински делови су испуњени језерским и речним седиментима. Заступљен 
је и андезитски еруптив у околини Пирота и Књажевца, док између Заглавка и 
Књажевачке котлине има и габра. 

Рељеф Старе планине карактерише велика рашчлањеност. Тектонског је карактера 
и настао је флувијалним, крашким, делувијаним и другим процесима. Састављена је већим 
делом од гранитоидних стена, кристаластих шкриљаца и филита. Одступа Миџор и група 
врхова око њега, који се састоје од црвеног  пешчара и конгломерата. Стране Старе 
планине окренуте ка Дунаву имају нагиб 20-35о, а оне окренуте ка Србији 10-20о. 
Изузимају се они делови који се састоје од гранитоидних стена. Код њих су нагиби 
приближно једнаки на обема странама. Уз лук Бабиног зуба пружа се низ еруптивних 
купа. Најзаступљенији висински појасеви су између 600-1.200 m надморске висине (преко 
50%), а у висинском појасу од 1.500-2.169 m надморске висине се налази свега 7% 
површине. Стара планина се одликује благим падинама које су погодне за развој 
планинског туризма, док су стрмије стране обрасле шумом. 

Стара планина је велика планина са врховима изнад 1.400 m, благим и оштрим 
успонима, речним усецима и долинама, пространствима под четинарским шумама и 
другим природним вредностима. У рељефу се истиче главни планински венац, са кога се 
одваја неколико мањих венаца-одвојка (Виденовић С. 2012.): 

- Највећи је онај који се одваја од врха Миџор, са врховима: Тупанар, Прилепски 
врх, Безимени врх, Жаркова чука и Бабин зуб. Овај венац је граница између 
општина Књажевац и Пирот.  

- На следећем одвојку највиши врхови су: Лазареви јаглаци, Братска страна, Мрамор 
и Белан.  

- Наредни одвојак има два значајнија врха: Копрен и Стражња чука, који припадају 
општини Пирот.  

- Од врха Сребрна глава, северно од Димитровграда, одваја се венац који има један 
значајни врх: Црни Врх. 

- Од врха Ком, који се налази на бугарској страни Старе планине, одваја се венац, 
односно планина Видлич, са највишим врхом Големи врх.                                                                                          
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Слика 12. Бабин зуб 

Извор: www.toknjazevac.org.rs 
 
Најзначајнији објекти геоморфолошког наслеђа Старе планине на простору 

општине Књажевац су: 
Долина потока Бигар предтавља долину која је у целини изграђена од бигра. У 

овој долини се налази и водопад висок 35 m, који представља и ушће у Стањинску реку, 
једну од изворишних кракова Трговишког Тимока. Овај водопад је релативно скоро 
укључен у туристичку понуду Старе планине као природна атракција коју треба видети. 
Представља прави бисер овог краја који је мало познат туристима. Узводно од  Бигра је 
више мањих водопада, као и три мала језера са бистром планинском водом. Ово подручје 
је чисто и незагађено, а вода овог потока је бистра, ледена и чиста јер је овај крај слабо 
насељен. 

Бабин зуб је група стена изграђених од кварцних пешчара. Један је од врхова 
планинског масива Старе планине и налази се на висини од 1.780 m. На њему се налазе 
карактеристчни вертикални одсеци стена, од којих један има налик на зуб, по коме је и 
овај врх добио име. Пењање на саму стену је могуће само са алпинистичком опремом.  На 
подручју Бабиног зуба се налази и извориште Трговишког Тимока, са температурок од 
4оС, што га чини најхладнијим извором у Србији. Последњих година Бабин зуб се развија 
као центар зимског туризма. Изграђени су смештајни капацитети, скијашке стазе и 
постављене жичаре. 
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Мапа 1. Врхови Црни врх-Коњарник 

Извор: 
 

www.tt-group.net  

 
Мапа 2. Врхови Говедарник-Бабин зуб 

Извор: www.tt-group.net 
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Мапа 3. Врхови Бабин зуб-Јаворски рид 

Извор: 
 

www.tt-group.net 

 
Мапа 4. Врхови Јаворски рид-Сребрна глава 

Извор: www.tt-group.net 
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4.2.2.  Климатска обележја  
 

У климатском погледу Стара планина представља субрегију Источне Србије. 
Отворена је долином Белог Тимока према северу и североистоку, тако да се овде у 
највећој мери осећа влашко-понтијски утицај. Велика конитиненталност положаја Старе 
планине условљена је великом удаљеношћу и изолованошћу од већих морских површина. 
Континентални утицај је делимично ублажен морфологијом терена, под чијим утицајем 
долази и до стварања великих микоклиматских разлика. 

Један од значајнијих климатских фактора је географска ширина одређеног места. 
Међутим, с обзиром да је разлика између најсеверније и најјужније тачке на преостору 
Старе планине свега један степен, овај климатски фактор нема значајнију улогу у 
формирању климе овог подручја. Далеко већу улогу на формирање климе на Старој 
планини има рељеф. Његов утицај се манифестује у променама температуре и количине 
падавина. Књажевац, који се налази на 280 m надморске висине, прима 603,7 mm 
падавина, док Алдинац, које се налази на 430 m надморске висине, прима 786,4 mm 
падавина годишње. (Адамовић Л. 2013.) 

Експозицаја и нагиб планинских страна битно утичу на количину примљене 
инсолације, а тиме утиче и на температуру ваздуха. Падине северних обронака Старе 
планине су приближно на истој надморској висини и под великим углом нагиба тако да 
лети могу имати нижу температуру од јужних падина за више од 20оС.  

Због рашчлањености рељефа, на Старој планини је заступљен прави мозаик 
климата. На овој планини влада умерено-континентална клима, модификована у односу на 
надморску висину и положај планине. Северни делови планине имају умерено-
континенталну климу, модификовану јаким утицајем степске климе, док клима јужних 
делова планине је модификована планинска клима.  

Најхладнији месец је јануар, са температуром од -0,5о С до -1,8оС, док је најтоплији 
месец јул, са средњим месечним температурама ваздуха од 17,5оС до 20,8оС. Лета на 
Старој планини су умерено топла, а тиме умерено хладне, тако да је могуће органозвање и 
зимске и летње туристичке сезоне. Највиша забележена температура на Старој планини је 
износила 40оС, забележена 5. јула 2000. године, а најнижа је забележена 13. јануара 1985. 
године и изнеосила је -29,5оС. 

Инсолација је веома важан климатски елемент за развој планинског туризма и 
утиче на мобилност туриста. Посматрано по месецима, на Старој планини, максимална 
инсолација је у јулу, а минимална у децембру. Износ пролећне инсолације је већи од 
јесењег, али се та разлика смањује са порастом надморске висине.  

Најзаступљенији ветрови на простору Старе планине су кошава и етезија. Кошава 
дува у рано пролеће и касну јесен, а етезија утиче на развој лепог ведрог и сувог времена. 
Најзаступљенија је у периоду од краја јуна до септембра. Ветар који се спушта са Миџора 
познат је под називом планинац. Током целе године присутан је ветак који дува из јужног 
и југозападног правца који се назива јужњак. Највећу честину имају северни и 
северозападни ветрови.  

Подручје Старе планине спада у сувља подручја. Кличина падавина на овом 
простору расте са надморском висином. У нижим деловима колицина падавина износи око 
600 mm, а са порастом надморске висине и количина падавина се повећава. Више 
падавина се излучи у топлијем делу године, а мање у хладнијем. Количина снежних 
падавина је веома важан фактор за развој туризма на Старој планини. Снежни период на 
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овој планини траје од почетка новембра до почетка априла. Стара планина има идеалне 
услове за развој зимске туристичке сезоне која би трајала 5 месеци. За туризам су од 
великог значаја информације о броју дана под снежним покривачем. Услед повећања 
надморске висине расте и број дана под снежним покривачем. Тако се на Миџору снежни 
покривач задржава и до 6 месеци. Највећи број дана са снежним покривачем је у јануару, 
фебруару и децембру.  

 

4.2.3.  Хидрографска обележја 
 

Хидрографија Старе планине је веома разноврсна и представљена изданима, 
изворима, врелима. Површински токови припадају сливовима Нишаве и Белог Тимока. 
Јужно од Миџора воде одлазе у Темску и Нишаву, а северно од Миџора воде одлазе у 
Трговишки Тимок, у слив Белог Тимока. Карактеристичне су и подземне воде, постоји и 
неколико извора са јаким крашким врелима. Под Вражијом главом, на Старој планини 
налази се извор са најхладнијом водом у Србији. То је извор Бети (извор Стањинске реке) 
чија је температура свега 4оС. 

Стара планина је богата изворима, а највећи број се јавља са југозападне стране 
планине. Највиши извори се јављају испод самог Миџора, на висинама од 1.800 до 2.000 
m. Ови извори су карактеристични по бистрој и хладној води (од 4оС до 7оС). Друга група 
извора се јавља на висинама од око 1.600 m, са температуро, од 6оС до 7оС, док се трећа 
група извора јавља на висинама од 100 до 1.500 m. Они су најбројнији, са температуром од 
6,7оС до 7оС. (Адамовић Л. 2013.) 
  Тимок и Нишава су главне реке овог подручја. Сливу Трговишког Тимока 
припадају речице (Виденовић С. 2012.): 

- Ћуштичка река, која извире испод Јабучког равништа; 
- Црновршка, која извире испод Бабиног зуба; 
- Равнобучка, извире испод превоја Свети Никола; 
- Јањска, извире испод Голоша и Орловог камена; 
- Иновска; 
- Габровачка, извире на Ивановим ливадама; 
- Папратска и Жуковска река.  

Најзначајније притоке Височице су: Топлодолска река, Јеловачка река, Дојкиначка 
река и друге. 

Хидрографија Старе планине је већим делом очувана. Квалитет воде је добар, јер 
нема загађивача који могу променити квалитет воде. Реке Старе планине су углавном 
бујичног карактера, карактеришу их велики нагиби, усечена речна корита, са честом 
појавом брзака и слапова. 

Најзанчајнија језера су: 
Завојско, са истоименом хидроелектраном. Површина овог језера износи 5,52 km2 и 

према постанку је вештачко језеро настало преграђивањем реке Височице, дужине 7,5 km 
и ширине 300 m. Налази се на надморској висини од 612 m. Језеро пружа изванредне 
услове за труистички развој и значајан је потенцијал овог подручја.  

Рготско језеро се налази у близини Зајечара, код села Ргорина. Површина језера 
износи 30 ha. Језеро нема површинских притока, а воду добија од подземних токова.  
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Грлишко језеро се налази у близини села Грлиште, површине око 100 ha и карактерише се 
великим богатсвом рибе.  
Простор Старе планине своју туристичку 
понуду темељи и на својим хидролошким 
вредностима, као што су бројни водопади. 
Најзначајнији је водопад Бигар, на Стањинској 
реци, на десетак километара узводно од Калне, 
висине 35 m. Други водопад је у долини 
Селачке реке, код манастира Суводол. Налази 
се у дворишту манастира, висине преко 35 m. 
Највиши водопади су Чунгуљски 42 m и Пиљ 
64 m. 
 

 

 

 

  
                                                                                                    
 
                                                                                                   
 
                                                                                                    Слика 13. Водопад Бигар 
                                                                                                Извор: www.toknjazevac.org.rs  
                 
 

4.2.4.  Педолошки покривач  
 

Педолошки покривач Старе планине условљен је геолошком подлогом и климатским 
усковима који владају на овом подручју. Типови земљишта који су заступљени су: 
ранкери, резидине, смонице, гајњаче, рецентна тла, а на подручјима са високим нивоом 
подземних вода је заступљено мочварно земљиште. Ранкер и подзол се јављају на 
црвеним пешчарима, док су на кречњацима, доломитима и лапорима заступљени 
кречњачки сироземи и резидине.  
 

4.2.5.  Биљни и животињски свет  
 

Биљни и животињски свет Старе планине је веома значајан за развој туризма. 
Простор Старе планине обилује богатством флоре и фауне и њиховим заједницама. 
Проглашена за Парк природе ова планина је подручје са изузетним вредностима са 
аспекта биљног и животињског света. 

Ово подручје се убраја у флористички најбогатија подручја Балкана. На Старој 
планини је регистровано 1.195 врста васкуларне флоре, 51 врста маховине, што у односу 

http://www.toknjazevac.org.rs/�
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на националну флору чини 34 % од укупног фонда Србије. Овде се налазе и терцијарне и 
ендемореликтне биљне врсте које су се задржале у клисурама, а глацијални реликти и 
ендеми се налазе на високим деловима планине. 

Од изузетног значаја су угрожене биљне врсте којих на Старој планини има 147, а 
на њеним обронцима и 40 врста које су као природне реткости стављене под заштиту. 
Неке од њих су: патуљаста перуника, планинска саса, гороцвет, косовски божур, жбунаста 
јова, степски лужњак, росуља, планински јавор, шумски љиљан и др.  

Степски или усколисни божур је 
биљка лепих, црвених цветава која је због 
несавесног брања данас постала реткост. 
Карактеристична је за суве, поесковите и 
степско-травнате пределе, кречњаке и вртаче. 
Данас се може наћи у Делиблатској пешчари, 
у околини Димитровграда и у околини села 
Скробница у општини Књажевац. 
(www.toknjazevac.org.rs)  

 

 

 

                                                                                    Слика 13. Степски божур 
                                                                                 Извор: www.toknjazevac.org.rs  
 
Стару планину покрива биљни покривач од 52 биљне заједнице, а њихов распоред 

зависи од еколошких утицаја, који се преплићу са различитим стаништима. Богатство 
вегетације се огледа кроз разноврсност жбунастих, шумских, ливадских, пашњачких и 
тресавских заједница. Издвојене су висинске вегетацијске зоне: најнижи вегетацијски слој 
припада храстовим шумама (Quercuss cerris, Quercus frainetto, Quercum montanum). 
Средњи вегетацијски појас припада заједницама букве (Fagetum montanum, Lazulo 
Fagetum serbicum) и смрче (Piceetum serbicum). Уобичајно је да се шуме смрче надовезују 
на букове суме, али на Старој планини то није случај.  Скоро равномерно и букове и 
срчеве шуме граде појас на висини од 1.200-1.800 m, а уједно представљају и горњу 
шумску границу. Изнад горње границе наставља се појас пашњака.  

На Старој планини су развијене и реликтне и полидоминатне шумске заједнице, 
које изграђују биљне врсте ендемског и реликтног карактера. До сада су издвојени строги 
природни резервати (www.jpstaraplanina.rs):  

- „Драганиште“ – резерват смрчевих шума; 
- „Голема река“ – букова прашума; 
- „Вражија глава“ – значајан локалитет у шумском комплексу Старе планине, на 

којем се може пратити спонтани развој и сукцесија биљних врста које су у њеном 
саставу, а посебно планинског јавора; 

- „Смрче“ – најочуваније и најлепше смрчеве шуме на Старој планини, са типичним 
треставским и сфагнумским заједницама; 

- „Копрен“ – налазиште биљака из породице месождерки. 

http://www.toknjazevac.org.rs/�
http://www.toknjazevac.org.rs/�
http://www.jpstaraplanina.rs/�
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Пашњаци на Старој планини се простиру од врха Голаш, до краја Видлича, 
дужином од око 70 km и ширином од 8,5-19 km. Идући од северозапада ка југоистоку 
може се издвојити девет пашњачких рејона (Виденовић С. 2012.): 

- Црновршки пашњаци; 
- Миџорски пашњаци; 
- Бабин зуб; 
- Мраморски пашњаци; 
- Копренски пашњаци; 
- Сребрнски пашњаци; 
- Видлич; 
- Китка; 
- Белава. 

На обронцима Старе планине расте много лековитог биља које је заштићено 
Законом. У ту групу спадају: клека, копитњак, руса, сапуњача, ждраљевина, гладиш, зечји 
трн, крушина, кркавина, имела, бела имела, дивља ангелика, линцура, раставић, преслица 
и многе друге. Лековите биљке су јако благотворне и корисне. Традиција употребе биљака 
за лечење у овом крају је изиуетно богата и дуга и представља значајно наслеђе.  

На подручју Старе планине заступљене су бројне животињске групе које доприносе 
лепоти природе. Фауна је представљена са: 

- 116 врста дневних лептира - 22 врсте новоутврђене, а 6 врста представља 
глацијалне реликте; 

- 18 врста херпетофауне – 6 врста припада класи водоземаца, а 12 врста класи 
гмизаваца; 

- Ихтиофауна – представљена са 26 врста риба; 
- 203 врста птица – највећи диверзитет фауне птица на било којој планини у Србији 

(53,1% од укупног броја познатих птица у Србији), као и већем делу Балкана. 
Стара планина је укључена у регистар подручја од међународног значаја за птице 

Европе – IBA, са површином од 44.000 ha. Фауна сисара је заступљена са 30 врста, где се 
посебно истичу: текуница, снежна волухарица, рис и медвед. 

 

4.3.  Друштвено-феографске одлике Старе планине 
 

4.3.1. Митологија Старе планине 
 

Наши преци су се на Стару планину доселили као пагани (паганизам – 
незнабоштво, многобоштво), и у њеном западном делу затекли староседелачко, 
романизовано становништво. Освајање нових простора нимало није било мирно: рушени 
су градови и тврђаве, освајана уређена села. Уместо уређених градова и села настала су 
сточарска катуништа, уместо кућа, земунице, а порушене хришћанске богомоље су 
изгубиле значај јер су придошлице своје храмове разместиле у природи. Наши преци су 
одређивали храмове за божанства које су донели из старе постојбине. И тек када је Стара 
планина постала митолошко жилиште, пагани су могли да се осете као свој на своме. 
Процес насељавања је завршен укорењивањем.  

Глобални храм постала је планина која доминира овим простором, али и целим 
полуострвом – Стара планина. Планина посвећена заједничком претку, српском врховном 
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Богу познатом као Старац. Старац је, према Српском митолошком речнику, и заједнички и 
кућни предак и идол. Стара планина постаје Божја планина, коју су наши преци штитили. 
Сви важнији богови добијају своја станишта, храмове и култна места. Највише их има 
некадашње женско главно божанство – Баба: Бабин зуб, Баба Руса, Бабин нос, Бабина, 
Бабаљевица.  

Наши преци су посебно поштовали соларно божанство означено као Бели бог и 
одредили му један од најистакнутијих громада планине – Белан, али и обичне узвишице 
(Бели брег), урвине (Бела ровина), као и воду, односно извор (Бела водица).  

Уз Белог веровало се и у Црног бога. И њему су посвећивани врхови: Црни вр' (има 
их неколико), како се иначе зове и село испод Миџора. У неким селима симетрија између 
Белог и Црног бога очигледна: Белан-Црни вр' (Топл дол), Белиново брдо-Црнаљевац 
(Рагодеш), Црни брег-Црни вр' (Мирковци), Белотиница-Црен'ц (Темска). 

Од женских божанстава највише је сачуван спомен на поштовање Русаље. Култ 
Русаље је сачуван у поштовању њеног празника – Русалница, који пада на трећи дан 
Духова, и представља празник забране пословања жена водом.  

Назив Балкан је старотурског порекла и у ствари је име женског врховног 
божанства номадског народа, који се из Азије, у I и II веку п.н.е. доселио у ове крајеве. 
Григорије Фаркизбег је записао да се ова планина звала Зигос према турском божанству 
Загреј. Иначе, Балкан на турском значи планински ланац (Коџа Балкан – Велики 
планински ланац). Класични и византијски писци ову планину су звали Хемус. 
(Виденовић С. 2012.) 
 

4.3.2.  Демографске одлике  
 

У све четири општине, Зајечар, Књажевац, Пирот и Димитровград, према подацима 
Завода за статистику, живи 174.643 становника, што је 2,34% од укупног броја становника 
Србије. Просечна густина становништва је 44 становника по km2. Према последњем 
попису, половина становништва ове четири општине спада у скупове од 45 до 64 и преко 
65 година. Просек старости свих општина је 44,2 године, с тим што Књажевац предњачи 
са 47,3 године просечне старости становништва. Природни прираштај је негативан. Око 
90% становништва у све четири општине има завршено ниже или средње образовање. 

Из наведеног произилази да поручје Старе планине има двоструко мању густину 
насељености од просека Србије, који износи 84 становника по km2 и каракреишу га 
углавном рурална насеља.  

У планинским селима Старе планине наглашене су негативне демографске 
тенденције. У периоду од 1948-2010. године дошло је до демографског пражњења готово 
свих атара који се налазе изнад 600 метара н.в.  

 

4.4.  Антропогене туристичке вредности Старе планине 
 

Према анализи тржишта која је спроведена 2006. године, утврђено је да је одмор у 
планинским крајевима популаран током целе године. Разлог одласка на планину јесу 
потреба за одмором, релаксацијом, боравком на здравом и чистом ваздуху, жеља за 
рекреацијом, скијањем итд. Постојећи ресурси, њена топографија, бујна вегетација, чист 
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ваздух, здрава храна, указују да она има бројне потенцијале везане за културу и природну 
баштину, које само треба искористити. 
 

4.4.1. Споменици културе 
 

Манастир Свете Тројице је смештен између сеоских насеља Доња Каменица и 
Горња Каменица, са десне стране Трговишког Тимока. Манастир је око 17 km удаљен од 
Књажевца. По предању, овде је првобитно била изграђена црква чатмара. Након паљења 
цркве, нову цркву је саградио деспот Лазар, син деспота Ђурђа Бранковића, о чему 
сведочи натпис у малтеру, за који се зна из преписа који је начинио игуман Пантелејмон. 
Према запису из 1848. године, манастир је изграђен 1457. године. Унутрашњост манастира 
је била живописна, али од првобитног живописа није сачувано ништа. Видљиво је само 
неколико фрагмената фресака у кубету и припрати („Страшни суд“), из прве половине 
XIX века. Манастир је и данас активан као женски. (Стојадиновић Б. 1990.) 

Црква Свете Богородице се налази у селу Доња Каменица, на 15 km од Књажевца 
и представља најдрагоценији споменик средњевековне културе на територији општине 
Књажевац. Посвећена је Светој Богородици и веома је занимљива по својој архитектури, 
али историчари до сада нису успели да утврде из ког века потиче. Иконостас су радила два 
мајстора и то у различитом времену, што указује да је црква обнављана више пута. Неке 
од фресака су јединствене у српском средњевековном сликарству. Посебно благо портрети 
властелина са богатсвом детаља које прказују њихове одежде. Од изузетне вредности су: 
Тајна вечера, Благовести, Богородица Одигитрије са Христом, Успење Пресвете 
Богородице и јединствена представа загрљених Светих ратника Теодора Тирона и Теодора 
Стратилата на коњима, као и циклуси из живота Свете Петке. Стил градње је моравског и 
византијског типа, али су је на захтев српских владара градили мајстори из других делова 
Балкана, вероватно Грци, што је довело до неуравнотежености различитих ставова у 
градњи познатих у то време. Црква је због таквог начина градње у облику уписаног крста, 
са двема кулама које су биле више пута рушене. Археолошка истраживања потврдила су 
постојање некрополе са 70 гробова око цркве. Данас је црква рестауирана, заштићена и 
доступна презентацији. (Група аутора 1999.) 

Црква Св. Петра и Павла, познатија као „Пећинска црква“, поред села Рисовци, 
налази се на десној обали Височице. Ова црква је смештена у пећини брда Калик и 
представља атрактиван средњевековековни споменик културе са остацима фресака из XIII 
века. Црква је по много чему јединствена, пре свега што је смештена у пећини, а друго је 
то што се на северном зиду налази фреска Исуса Христа, јединствена у Хришћанству, 
познатија и под именом Исус Младенац. Исус је осликан као малд и ћелав. Ова црква је 
проглашена културним добром и под заштитом је државе од 1981. године.  
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Слика 14. Црква Свете Богородице  

Извор: www.panoramio.com  
 
 

4.4.2. Манифестације 
 

„Ђурђевдански сусрети – Молитва под Миџором“ је туристичко-привредна 
манифестација која се одржава у селима Вртовац и Балта Бериловац. Први део 
манифестације се одржава на Ђурђевдан, 6. маја у селу Вртовац. Ђурђевдан је слава и 
сеоска заветина позната као једна од највеселијих обредних светковина којом се слави 
снага пролећа и природе. Ђурђевдан се започиње бербом цвећа и биља и ритуалним 
плетењем венаца на реци, а на сам дан славе око ћелије иде обредна поворка – литија. 
Најзначајнији чин обреда је клање црног мушког јагњета украшеног венцем и упаљеном 
свећом на рогу, кога народ Буџака зове „Молитва“. Други до манифестације се одржава у 
селу Балта Бериловац и почиње благословом и позивом ћаје – заповедника ђурђевданских 
свечаности. Затим следи културно-уметнички програм, спортске и забавне чобанске 
играрије, избор најлепше чобанице из Буџака, такмичење у припреми старих јела итд. На 
манифестацији такође могу видети и стари занати, приказати лековито биље и његова 
примена. Ова манифестација представља спој хришћанских и паганских обичаја. У 
Ђурђевданском празновању очувано је обиље обичаја, веровања и магијских радњи које 
имају улогу да осигурају напредак породице, стоке и усева. Ђурђевдан је номинован за 
листу UNESCO-а, носилац предлога је Завичајни музеј Књажевац, а предлагач 
Етнографски музеј Београд. 

На месту Кадибогаз, на српско-бугарској граници подигнут је споменик 
пријатељства српског и бугарског народа. Из пријатељских односа општине Књажевац и 
Белоградчик настала је манифестација „Сабор на Кадибогазу“, која се одржава средином 
јула сваке године. То је привредна и културна манифестација на којој се показује народно 
културно стваралаштво и привредна понуда насеља са обе стране државне границе. Сабор 
привлачи велику пажњу. Током три дана, колико траје манифестација, отвара се граница 
на Кадибогазу и може се прећи само са личном картом. Организатори ове манифестације 
су Општина Књажевац, као и Туристичка организација општине Књажевац.  

http://www.panoramio.com/�
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Манифестација „Сабор на Панаџур“ представља сабор народне, изворне музике 
који се сваке године на Велику Госпојину, 28. августа оджава подно Старе планине, у селу 
Јаловик Извор. Овај сабор окупља бројне певаче, хармоникаше, фрулаше, гајдаше, 
трубаче и блех оркестре, а најбољи добијају признања названа именима наших славних 
радио-извођача народне музике. Манифестација промовише аматере у области изворног 
музичког стваралаштва. Туристичка организација општине Књажевац је главни 
организатор ове манифестације. 

„Шипуријада“ је традиционална манифестација која се одржава у селу Ново 
Корито. Главни мотив на коме се заснива манифестација је шипурак, јестива биљка која 
расте по запуштеним лувадама и њивама. У свакодневном животу, ова биљка се често 
користи у исхрани или  као лек. Шипуријада се одржава у згради Задружног дома у Новом 
Кориту. Ово село је последње насељено место на путном правцу од Минићева према 
граници са Бугарском. Манифестација има такмичарски, ревијални, уметнички, 
едукативни и забавни карактер.  

 

4.5.  Туристички потенцијали Старе планине 
 
Фасцинантна лепота нетакнуте природе чини Стару планину најлепшом планином 

источне Србије и једном од највреднијих туристичких простора. Представља природно 
богатсво изванредног значаја и заштићени парк природе. 

Стара планина је скоро пет месеци под снегом, на висини од 1.100 и 1.900 m. То је 
добар потенцијал за изградњу дугих стаза за алпско скијање. Изградњом система жичара и 
ски стаза, смештајних капацитета и друге инфраструктуре, Стара планина ће веома брзо 
постати један од највећих и најзначајнијих скијашких центара у Србији, посебно 
намењених љубитељима скијашких спортова и квалитетног скијања на подручјима 
нетакнуте природе. Природне карактеристике Старе планине погодне су и за 
планинарење, параглајдинг, бициклизам и друге активности. 

Први снегови обично падну крајем октобра, а последњи крајем априла, што пружа 
изванредну могућност за развој зимских спортива. Скијање на Старој планини има дугу 
традицију. Први снимак скијаша на Старој планини забележен је 1958. године. Први 
објекат за смештај љубитеља зимских 
спортова, на локацији Бабин зуб, био је 
Планинарски дом који је изграђен 1951. 
године.   

Стара планина пружа велике 
могућности за бављење екстремним 
спортовима. Обронци Старе планине идеални 
су за сноуборд и алпинизам, а такође 
књажевачка општина располаже квалитетним 
условима за параглајдинг тако да се током лета 
могу видети параглајдери како крстаре небом.  

 
 

                                                                     Слика 15. Snowboarding на Старој планини 
                                                                     Извор: www.toknjazevac.org.rs  

http://www.toknjazevac.org.rs/�


Могућности и перспективе развоја планинског туризма општине Књажевац 

 

51 
 

Стара планина је једна од најлепших у Србији и располаже квалитетним теренима 
за планински бициклизам. Предели су специфични, због чега она представља изазов за све 
љубитеље бициклизма. На странама, падинама и шумама ове планине организоване су 
многобројне бициклистичке туре за све оне који воле излет у непознато. Ово је и начин за 
сусрет са рекама Старе планине. Када је вода у питању, извора и чисте воде има у изобиљу 
на целом подручју Старе планине. У плану је да Стара планина постане једна од 
познатијих дестинација за љубитеље бициклизма. 

Подручје Старе планине је изузетно повољно и ја планинарење. Планинарско 
друштво „Бабин зуб“ трасирало је 214 km стаза и обележило их планинским маркаацијама. 
На територији општине Књажевац постоји 16 пешачких и планинарских стаза 
(www.jpstaraplanina.rs):  

- Стаза „Хајдучким стазама“, дужине 45 km; 
- Стаза Равно Бучје-Свети Никола, дужине 6 km; 
- Стаза Пл. Дом-Миџор-Планинарски дом, дужине 15 km; 
- Стаза ДАН, Планинарски дом-Видиковац-стена Бабин зуб-Рудина-Јабучко 

равниште, дужине 8 km; 
- Стаза Планинарски дом-Топли до, дужине 8 km; 
- Стаза Ћуштица-Јабучко равниште, дужине 12 km; 
- Стаза „Пут Боровнице“ Попова ливада-Ћуштица-Јабучко равниште, дужине 14 km; 
- Стаза Ћуштица-Преслап-Седлар-Мездреја, дужине 10 km; 
- Стаза Бигар поток, дужине 3 km; 
- Стаза Штрбац-Грнчар-Штрбац, дужине 11 km; 
- Пешачка и трим стаза здравља Јевик-Бараница, дужине 7 km; 
- Стаза „Бањски извори“, дужине 21 km; 
- Стаза Караула, дужине 9 km; 
- Стаза Крстатац, дужине 12 km; 
- Ждрело „Фото сафари“ Стогазовац, дужине 7 km; 
- Стаза Кожељ-Тупижница-Кожељ, дужине 12 km. 

Ове стазе су обележене планинском маркацијом, али је потребно код једног дела 
стаза обновити и поправити ознаке. Трасирано је још 12 пешачких стаза у дужини од 97 
km, које ће у наредном периоду бити уређене. 

Подручје Старе планине располаже великим природним богатсвом и очуваном 
традицијом. Чисто природно окружење и плодна земља чине здраву базу традиционалне, 
органске кухиње и квалитетних вина. Када је у питању храна, за Стару планину се може 
рећи да „дише и мирише“. Стара планина је позната по изузетним сиревима и 
квалитетним ракијама. Све ове карактеристике пружају повољне услове за развој туризма.  

 

 

 

 

 

http://www.jpstaraplanina.rs/�
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4.6.  Материјална база за развој туризма 
 
Материјалну базу за развој туризма представљају сви туристичко-угоститељски 

капацитети и сва постојећа инфраструктура која се може ставити у службу туризма. 
Општа карактеристика постојећих туристичко-угоститељских капацитета у књажевачком 
крају је да су уситњени и недовољно организовани. Неискоришћеност туристичких 
ресурса произилази баш из недостатка рецептивних капацитета, пратећих ванпансионских 
садржаја боравка, као из неизграђености туристичке инфра и супраструктуре.  

Планински туризам захтева обимну и разноврсну изградњу смештајно-
угоститељских објеката и пратеће инфраструктуре. Туристичко-саобраћајна 
инфраструктура на Старој планини још увек није у потпности изграђена, али је изградња у 
плану, што ће свакако утицати на туристички развој овог подручја. 
 

4.6.1. Саобраћајна инфраструктура 
 

Саобраћај је један од најзначајнијих фактора развоја планинског туризма. 
Саобраћај и туризам су узрочно повезани јер је саобраћај неопходан предуслов за развој 
туризма, а туризам представља снажан фактор развоја саобраћаја. За успешан туристички 
развој дестинација мора да обезбеди добру саобраћајну инфраструктуру. 

На подручју Старе планине постојећу мрежу друмског саобраћаја чине путеви: 
- Путеви I реда (магистрални) дужине 33 km: М-25 (Зајечар-Књажевац-Ниш); М-12 

(Ниш-Пирот-Димитровград); М-9 (Пирот-Лесковац). 
- Путеви II реда (реогионални) дужине 167 km: Р-247 (Минићево-Ново Корито-

Кадибогаз); Р-247б (Јелашница-Равна-Књажевац). 
- Локални путеви дужине 220 km. 

Стање магистралних путева је задовољавајуће, регионалним путевима је потребна 
реконструкција, док су локални путеви у најлошијем стању и представљају сметњу 
туристичком развоју. На овим путевима је потребни радови како би се обезбедила боља 
повезаност Старе планине са емитивним тржиштима.  
 

Табела 8. Дужина путева на простору Старе планине 
 Укупно Савремени 

коловози 
Магистрални  Регионални  Локални  

Свега  Савремени 
коловози 

Свега  Савремени  
коловози 

Свега  Савремени 
коловози 

Пирот  231 200 45 45 83 82 103 73 
Књажевац  477 414 33 44 178 161 266 220 
Димитровград 210 71 11 11 81 48 118 12 

Извор: Републички Завод за статистику 
 

За развој планинског туризма на Старој планини, као и за повезивање овог подручја 
са емитивним тржиштем од изузетног значаја је близина аеродрома Константин Велики у 
Нишу, као и аеродрома Цар Константин у Софији. Оба аеродрома се налазе на краку 
коридора Е-80 Ниш-Димитровград-Софија.  
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Што се тиче железничког саобраћаја, са западне стране Старе планине пролази 
пруга Зајечар-Књажевац-Ниш, а са југозападне пруга Ниш-Пирот-Димитровград. 
 

4.6.2. Смештајни објекти 
 

Туризам на Старој планини је тек у иницијалној фази, а до сада је имао неке помаке 
у општинама Књажевац и Пирот. На ширем поручју Старе планине постоје разлочите 
врсте објеката за смештај туриста као што су хотели, конаци, планинарски домови, 
одмаралишта, ловачки домови, као и многобројна домаћинства. На подручју општине 
Књажевац најзначајнији смештајни капацитети су: 

„Falkensteiner хотел Стара планина“ почео је са радом 2011. године и савршено 
је место за одмор током целе године. смештен је на 1.466 m н.в. у једном од најлепших 
предела Старе планине. Хотел је посебно усмерен на потребе породица и нуди 
висококвалитетсн спој доброг кулинарства и широку понуду спортских активности. У 
понуди су и разноврсне услуге чувања деце.  

Хотелски садржај: 3 конференцијске сале, ресторан, пицерија, бар, фризерски 
салон, мењачница, банкомат, продавница, бутик, апотека, подземна гаража, тераса за 
сунчање, школа скијања, изнајмљивање ски опртеме итд. 

Смештајни капацитет: хотел располаже са 146 луксузно опремљених соба: 
- 68 двокреветних соба; 
- 10 superior соба са 

галеријом; 
- 27 junior апартмана; 
- 9 senior апартмана; 
- Deluxe апартман. 

Забавни садржај: 
клизалиште, welness & spa 
centar са затвореним базеном, 
отворени базен, прва гондола 
у Србији која превози 
скијаше од хотела до једне од 
укупно 13 km нових ски 
стаза.                   

                                                              Слика 16. Хотел Стара планина 
                                                                  Извор: www.falkensteiner.com  
 
Дечији садржај: дечија играоница, Falky Land (атрактивни дечији свет са 

игралиштем), услуга чувања деце, мини биоскоп и show програм. (www.falkensteiner.com)  
Хотел „Бабин зуб“ на Старој планини саграђен је 2000. године и послује у саставу 

прдузећа ЕПСТУРС д.о.о. У непосредној близини хотела налази се и паркинг, као и 
ограђени кошаркашки терен са асфалтном подлогом. Хотел располаже смештајним 
капацитетом од 60 лежајева у двокреветним и трокреветним собама и два апартмана, као и 
рестораном са 70 места, банкет салом од 10 места и салом за састанке од 40 места и ТВ и 
камин салом. Од стране Министарства за туризам Републике Србије је категорисан са две 
звездице Б категорије. 

http://www.falkensteiner.com/�
http://www.falkensteiner.com/�
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Планинарски дом Бабин зуб је првобитно изграђен 1950. године у виду једне 
просторије од дасака. Од тада па до данас је претрпео више доградњи и адаптација. 
Планинарски дом је први смештајни капацитет на Бабином зубу. Налази се на 1.580 m 
надморске висине, испод Бабиног зуба. Од највишег врха Србије, Миџора, удаљен је 5,4 
km. Деведесетих година је уведена струја, вода, централно грејање, а његов капацитет је 
подигнут на 60 лежајева. Планинарски дом поседује собе са сопственим купатилима, као и 
собе са издвојеним купатилима. На располагању је и ресторан са 60 места и клуб са 
камин-салом за 30 корисника. Клуб је опремљен аудио-видео опремом и намешен је за 
дневни боравак гостију.  

 

 
Слика 16. Хотел и планинарски дом Бабин зуб 

Извор: www.staraplanina-babinzub.info   
 

 „Милошев конак“ се налази у административном центру града. Располаже са пет 
луксузних соба прве категорије, са 4 звездица. У свакој соби постоји телефон, клима, ДВД 
плејер, бежични интернет, минибар, купатила са масажер кабинама, а у његовом склопу је 
и ресторан са традиционалном српском кухињом. Конак ради током целе године, а 
идеаланн је за пословне људе.  
 Кафана са преноћиштем „Мали предах“ је објекат који располаже са 13 
двокреветних, 2 трокреветне, једном четворокреветном собом, једним апартманом и салом 
капацитета 600 места, погодним за све врсте већих окупљања: свечаности, састанке 
конгресног типа, семинаре итд. Осим квалитетног смештаја гостима се нуди разноврсна 
традиционална кухиња, а посебно велики избор локалних специјалитета.  
 Дом ученика средњих школа – Интернат је један од објекта који употпуњују 
труристичку понуду овог краја. Налази се у центру града, преко пута градског парка. 
Током године у њему бораве ученици, док је за време распуста на располагању гостима. 
Капацитет интерната је 80 лежајева. У склопу интерната је и кухиња са трпезаријом. 
Погодан је за смештај млађих гостију.  
 Конак „Барка“ се налази на излазу из Књажевца у правцу Ниша, свега 300 m од 
градског базена. Располаже са 4 апартмана и још 90 лежаја у 37 соба. Такође поседује и 
две ресторанске сале капацитета 400 и 800 места, поред којих се налази пријатна и лепо 
урећена башта. Због непосредне близине базена, идеално место је за смештај спортских 

http://www.staraplanina-babinzub.info/�
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екипа, а ловцима које привлаче ловни терени општине Књажевац, конак Барка нуди 
смештај и чување паса у 80 боксова. 
 Конак „Ана“ се налази у Књажевцу, у близини аутобуске и железничке станице. 
Смештајни капацитет конака је 10 двокреветних соба са помоћним лежајевима и 3 
трокреветне собе. Гостима је на располагању и вишенаменска сала са 400 места. Већим 
делом године отворена је летња башта са 150 места. У саставу објекта је и поликлиника у 
којој се према потреби могу добити све врсте специјалистичких прегледа и 
лабораторијских анализа. 

Етно село „Срна“ се налази надомак Књажевца, међу планинским масивима Старе 
планине, у селу Иново. Домаћинство Прокоповића представља улаз на територију Парка 
природе Стара планина, на самом путу ка Бабином зубу. Ово домаћинство представља 
комплекс састављен од ресторана, мини зоо врта, игралишта за децу, тениског терена и 
терена за баскет. Пред речице је уређена мала плажа, а у околним шумама је омогућен 
лов. Посетиоцима се нуди свеж планински ваздух, дуге шетње кроз нетакнуту природу, 
бициклизам, планинарење, скијање, лов, риболов, као и раскошна домаћа кухиња. Етно 
село располаже са три брвнаре капацитета 14 лежајева, као и новоотвореним хотелом 
„Алексеј“ капацитета 45 лежајева.  

Конак „Стара планина“ налази се у селу Кална, у подожју Старе планине. Састоји 
се од смештајног дела и ресторана у коме се могу пробати специјалитети аутентичне 
домаће кухиње. Посетиоцима је на располагању 60 лежајева у апартманима, двокреветним 
и трокреветним собама. Ресторан је одвојен од смештајног дела. Капацитет ресторана је 
110 места и погодан је за организовање свечаности, разних врста прослава и пријема. 
Конак нуди могућност обиласка околних локалитета.  

Конак „Седлар“ се налази у атару села Ћуштица, на надморској висини од 860 m. 
Смештен је на Старој планини у близини врха Бабин зуб, тако да је конак због надморске 
висине и природе која га окружује права ваздушна бања. Смештај у конаку је капацитета 
35 лежајева. Свака соба има посебно купатило. У склопу конака је и ресторан, као и 
пространа тераса са које се пружа поглед на прелепу околину.  

 
Табела 9. Број кревета регистрованих у угоститељским објектима 

Општина  
Књажевац 

Назив  Тип објекта Лежајеви  Локација  

1 Falkensteiner Стара планина Хотел  240 Стара планина 
2 Бабин зуб Хотел  60 Стара планина 
3 Бабин зуб Планинарски дом 60 Стара планина 
4 Срна Етно село 14 Иново  
5 Алексеј Хотел  45 Иново 
6 Седлар  Конак  26 Ћуштица 
7 Стара планина Конак  26 Кална  
8 Мали предах Конак  80 Књажевац  
9 Барка Конак  40 Књажевац 

10 Милошев конак Конак  14 Књажевац  
11 Ана  Конак  29 Књажевац 
12 Интернат  Дом ученика 50 Књажевац 

 ∑ 684  
Извор: ТО Књажевац 
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Табела 10.  Некатегорисани кревети за смештај који се користи за потребе организовања 
истраживања, едукације и сично. 

Општина Књажевац Назив  Лежајеви  Локација   
1 Архео етно парк 35 Равна  
2 Основна школа 12 Дебелица 
3 Основна школа 48 Ћуштица 

 ∑ 95  
Извор: ТО Књажевац 

 

4.6.3. Остала туристичка инфраструктура 
 

 Развој материјалне базе општине Књажевац може да допринесе развоју туризма на 
овој територији. Постојећа инфраструктура се може лако реконструисати и ставити у 
функцију туристичке понуде. Показатељи говоре да се до сада није много радило на 
развоју ове делатности, док анализа потенцијала показује да општина Књажевац 
располаже изузетним условима за пружање квалитетне туристичке понуде.  

Са реализацијом планова побољшања услова за развој планинског туризма на овом 
локалитету започело сеизградњом ски стаза и жичара, хотела, етно села као и осталих 
пратећих објеката, улагањем средстава владе и јавних предузећа. 

Досадашња улагања у неопходну инфраструктуру и садржаје резултирала су 
изградњом скијашког центра „Бабин зуб“ са стазама на локацијама „Коњарник“, „Сунчана 
долина“, као и „Маркова ливада“. Скијалиште „Бабин зуб“ поседује жичару четворосед - 
„Коњарник“ са покретном траком за укрцавањем скијаша, капацитета 1.400 скијаша на 
сат. На локацији „Јабучко равниште“ налази се прва гондола у Србији. Осмоседна гондола 
превози скијаше од хотела у даљи систем жичара и стаза. У оквиру овог дела скијалишта 
изграђена је четвороседна жичара, ски лифт тако да је повезан са делом скијалишта на 
Бабном зубу, као и дечји ски-вртић са покретном траком. Више од 13 km одлично 
уређених стаза, различитих тежина припремљене су за скијаше свих категорија. За 
љубитеље екстремних спорова обезбеђена је стаза за слободну вожњу. У ски центру Стара 
планина изграђен је систем за вештачко оснежавање, како би и у случају недостатка 
природног снега посетиоци центра могли да уживају у зимским спортовима. 
(www.toknjazevac.org.rs)  

Скијашки центар на Старој планини налази се на почетку свог развоја. Изградњом 
система жичара и ски стаза, смештајних капацитета, као и друге инфраструктуре Стара 
планина ће веом брзо постати један од највећих и најзначајнијих скијашких центара у 
Србији.  

 

http://www.toknjazevac.org.rs/�
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Слика 17. Мапа Старе планине 
Извор: www.skijlistasrbije.rs  

 
 

4.6.4. Развој туризма на Старој планини према Просторном плану Републике 
Србије 

 
Изградња ски центра на Старој планини ће се одвијати у неколико фаза. На основу 

планске документације дестинација Старе планине састојаће се од: 
- Базног подручја (Јабучко равниште, Лескова раван, Голема река и Бабин зуб); 
- Смештајних и осталих капацитета туристичке понуде; 
- Јавно-услужних садржаја; 
- Великог дела планинске инфраструктуре. 

Предвиђени потенцијал лифтова је 21.900 скијаша и бордера. На подручју 
Туристичког центра Бабин зуб планирано је алпско скијалиште капацитета око 14.000 
скијаша свих категорија, са 40 km жичара и 100 km стаза. 

„Коњарник“ је замишљен као ски-стадион, тј. као алпско скијалиште за дневне 
излетнике, са смештајем у апартманском насељу. Предвиђени капацитет је 1.300 
истовремених скијаша. У првој етапи изградње биће саграђено апартманско насеље са 200 
лежајева, пратећим садржајима, рукометним игралиштем, клизалиштем, санкалиштем са 
беби лифтом, алпска стаза од Маркове ливаде до апартамнског насеља. У другој етапи 
изградње биће саграђено још 100 лежајева у бунгаловима, додатни пратећи садржаји, 
вештачко језерце и паркинг за 250 возила, још две стазе са Бабиног зуба и Војводиног 
венца до Маркових ливада у дужини од 2.000 m, два гребенска ски лифта до Бабиног зуба 
и до Војводиног венца, полазиште и терминал нордијске стазе.  

http://www.skijlistasrbije.rs/�
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Планском документацијом предвиђена је изградња туристичког ризорта Јабучко 
равниште, у оквиру Туристичког центра на Старој планини. Планирани су смештајни 
капацитети са укупно 22.860 лежајева. Планирала површина ризорта је 105,9 ha. Првом 
фазом туристичког активирања Старе планине предвиђена је изградња 6.200 лежајева на 
Јабучком равништу. Смештајни капацитети биће праћени опремањем или изградњом 
објеката услужне, трговачке функције, садржајима за рекреацију и опуштање као што су 
рекреативни, wellness центри, голф терени итд.  

Такође планском документацијом предвиђена је изградња: 
- Туристичког центра Голема река (површина 40 ha) са смештајем капацитета 3.000 

лежајева; 
- Туристичког насеља Коњарник (површине 5,5 ha) са смештајем капацитета 550 

лежајева; 
- Туристичког пункта Граваљоса (површине 4 ha) са смештајем капацитета 300 

лежајева; 
- Туристичког пункта Козарница (површине 4 ha) са смештајем капацитета 300 

лежајева; 
- Туристичког села Црни Врх (површине 50 ha), са смештајем капацитета 1.500 

лежајева; 
- Туристичког села Ћуштица (површине 50 ha) са смештајем капацитета 400 

лежајева; 
- Туристичког села Балта Бериловац (површине 50 ha) са смештајем капацитета 400 

лежајева; 
- Туристичког села Иново (површине  50 ha) са смештајем капацитета 300 лежајева; 
- Скијалишта Голема Река (површине 150 ha) са жичарама дужине 30 km. 

Регионална агенција за развој Источне Србије и Регионална привредна комора из 
Видина реализовали су пројекат „Иницијатива за развој и привалчење инвестиција у 
туризму“. Пројектом, подржаним од стране Европске уније кроз IPA програм 
прекограничне сарадње Србије и Бугарске, обухваћено је 10 локација које би требало да 
привуку будуће инвеститоре. Два потенцијална места за туристичке инвестиције су на 
подручју општине Књажевац: Ргошка бањица и Козарница на Старој планини. 

Развој туризма у општини Књажевац прате следећи проблеми: 
• Недовољан обим туристичког промета у односу на расположиве капацитете и 

оптималне могућности; 
• Низак проценат учешћа иностраних туриста у структури укупног туристичког 

промета; 
• Неадекватан туристички производ и одсутво одговарајућег маркетинга; 
• Недовољна искоришћеност рекреативних и прирпдних капацитета ван сезоне; 
• Мала и недовољна дисперзивна ванпансионска потрошња туриста, из које 

произилази низак ниво економске ефикасности и профитабилности туристичког 
производа, као и смањени мултипликовани ефекти туристичке делатности; 

• Стално смањење туристичког боравка туриста услед слабљења платежних 
способности домаће тражње и одсутност међународног туристичког тржишта; 

• Константно негативан тренд туристичко-угоститељских капацитета. 
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Слика 18. Планирани хотелско-скијашки центар на Старој планини 

Извор: www.skijanje.rs 

 

4.7.  Туристички промет општине Књажевац 
 

Туристички преомет Старе планине посматраћемо преко туристичког промета општине 
Књажевац у периоду од 1979. до 2013. године. На основу података промета туриста 
можемо говорити о кретању туриста, као и карактеру и броју туриста који су последњих 
година боравили на простору Старе планине, као и у општини Књажевац.  
 

Табела 11. Број туриста и број туристичких ноћења у општини Књажевац 
Година   Доласци туриста Ноћења туриста 

Домаћи  Страни  Укупно  Домаћи  Страни  Укупно  
1979 7.379 407 7.785 13.030 5.105 18.135 
1980 7.111 408 7.519 12.151 1.092 13.243 
1981 8.184 321 8.505 11.592 734 12.326 
1982 8.310 374 8.684 13.676 773 14.449 
1983 8.143 461 8.604 14.574 1.582 16.129 
1984 6.658 300 6.958 14.310 761 15.071 
1985 9.485 307 9.792 27.286 597 27.883 
1986 8.485 376 8.861 20.009 800 20.809 
1987 6.337 204 6.541 15.594 583 16.177 
1988 9.750 266 10.016 34.032 673 34.705 
1989 8.250 371 8.621 27.218 682 27.900 
1990 6.900 584 7.484 29.991 1.213 31.204 
1991 6.879 496 7.375 23.816 961 24.777 
1992 2.813 112 2.925 9.480 155 9.635 
1993 2.486 72 2.558 7.497 114 7.611 
1994 2.051 83 2.134 5.229 123 5.352 
1995 1.606 98 1.704 3.836 198 4.034 
1996 1.258 158 1.416 3.167 294 3.461 
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1997 1.773 361 2.134 3.915 604 4.519 
1998 1.589 140 1.729 3.426 201 3.627 
1999 1.500 95 1.595 3.536 115 3.651 
2000 882 189 1.071 1.742 249 1.991 
2001 1.933 275 2.208 4.634 789 5.423 
2002 3.043 295 3.338 8.380 511 8.891 
2003 3.150 121 3.271 8.686 281 8.967 
2004 7.436 332 7.768 2.644 123 2.767 
2005 3.258 164 3.422 9.829 319 10.148 
2006 6.517 292 6.809 16.607 606 17.213 
2007 5.267 769 6.036 14.760 1.666 16.426 
2008 5.420 781 6.201 16.996 2.560 19.556 
2009 4.858 718 5.576 16.424 1.589 18.013 
2010 4.143 584 4.727 13.288 1.669 14.357 
2011 4.289 230 4.519 15.474 700 16.174 
2012 1.175 217 1.392 1.580 279 1.859 
2013 10.603 2.139 12.742 29.940 5.395 35.332 

Извор: ТО Књажевац 
 
Према подацима из табеле можемо закључити да је највећи број туриста забележен 

2013. године и износио је 12.742 туриста са остварених укупно 35.332 ноћења, док је 
најмањи број туриста забележен 2000. године и износио је 1.071. туриста са остварених 
укупно 1,991 ноћења. (Туристичка организација Књажевац 2014.) 

 

 
Слика 19. Туристи на Старој планини 

Извор: www.jpstaraplanina.rs 
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5. Могућности и перспективе развоја туризма на простору 
старе планине 

5.1. Индикатори одрживог туризма 
 
Одрживи развој се дефинише као развој одређених подручја који укључује бригу о 

њиховој заштити. Појам одрживог развоја постао је интегрални део развојног планирања и 
политичког одлучивања од 1987. године, када је објављен извештај Светске комисије за 
развој и заштиту животне средине, познатији као „Брунтланд извешај“. Данас одрживи 
развој представља један од кључних елемената у формулисању и реализацији развојних 
политика у свету. 

Концепција одржвог развоја стекла је пуну афирмацију на Земаљском самиту у Рио 
де Жанеиру 1992. године, када су усвојене препоруке Брунтлендове комисије и када је 
истакнуто да заштита животне средине мора да представља део привредног и друштвеног 
развоја. Поред тога један од резултата Самита била је Агенда 21, којом су се дале 
препоруке за одрживо управљање земљишним, воденим и шумским ресурсима у XXI 
веку. 

Одрживи туризам представља комплексан концепт који се манифестује путем 
заштите животне средине, с једне стране, и друштвене одговорности, с друге стране. С 
тим у вези, одрживи развој туризма се темељи на максимизацији задовољства туриста уз 
истовремено повећање свести о заштити и очувању природних ресурса и културне 
баштине.  

Индикатори одрживог туризма представљају показатеље могућег развоја на 
одређеном простору. Ови индикатори се користе за процену избора развојног процеса и 
пружају оквир за вредновање постојећих ситуација, као и будућег развоја активности у 
области туристичких услуга производње. Примена индикатора може да се заснива на 
систему кодирања уз помоћ кога би се утврдиле граничне вредности за сваки индикатор. 
На основу њих стање развоја туризма може да се оцењује као: критично, подношљиво и 
одрживо. Због тога ови индикатори се сврставају у индикаторе упозорења. Системом 
кодирања и утвђивањем граничних вредности формиране су црвена, жута и зелена зона. 
(Јовићић Ј. 2000.) 

Један од значајнијих критеријума приликом избора индикатора одрживог развоја је 
могућност њихове практичне примене, односно могућност њиховог мерења. Сумирајући 
резултате истраживања у различитим туристичким дестинацијама, група експерата је 
предложила Европској комисији листу индикатора одрживости туристичког развоја, која 
се може применити на различитим дестинацијама. 

Индикатори одрживог развоја туризма се класификују на: 
1. Економске индикаторе; 
2. Задовољство туриста; 
3. Културне индикаторе; 
4. Социјалне индикаторе; 
5. Индикаторе стања животне средине. 
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1. Економски индикатори показују економске ефекте туризма на одређеном 
подручју и обухватају: 

а. Сезонски карактер пословања је резлутат концепције туристичке тражње у 
одређеном временском периоду у току године. сезонски карактер туристичког 
пословања прати један битан проблем, односно представља питање како искористити 
смештајне, саобраћајне и друге капацитете у периоду ван сезоне. Овај проблем је 
посебно изражен у планинском туризму. Са становишта одрживости туристичког 
развоја, ситуација је идеална када се у сезони остварује 30% укупног годишњег 
промета. Међутим, наведена ситуација није могућа за развијене туристичке 
дестинације. Из наведеног разлога, експерти ЕУ су утврдили да сезонска 
концентрација промета од 40% у току три интензивна месеца омогућава одрживи 
развој туристичке дестинације.  

Дестинација Стара планина се налази у зеленој зони са становишта сезонског 
карактера туристичког промета. Подаци указују на значајн о остваривање туристичког 
промета од 37,4% годишњег промета у три зимска месеца. Према критеријумима 
Европске уније ово стање је одрживо и указује на неопходност предузимања мера да 
би се оваква расподела туристичког промета задржала и у наредном периоду када се 
очекује значајније повећање туристичког промета. У том смислу, неопходно је посебну 
пажњу посветити инструментима промоционог микса у периоду сезоне, али и ван 
сезоне. Истовремено, неопходно је повећање туристичких садржаја, односно 
неопходно је развојати одређене облике туризма (ловни, манифестациони, wellness 
туризам) у цииљу повећања туристичког промета у периоду ван сезоне.  

б. Однос броја ноћења туриста и смештајних капацитета показује степен 
искоришћености капацитета у одређеној туристичкој дестинацији. Према подацима 
Туристичке организације Књажевац за 2008. године, однос броја ноћења (132.124) и 
смештајних капацитета (1.353) износио је 97,6 ноћења по лежају, а то је резултат који, 
према тумачењу експерата Европске уније, указује на значајно низак степен 
искоришћености смештајних капацитета. Са становишта овог показатеља Стара 
планина се налази у црвеној зони, што указује на неопходност предузимања хитних 
мера у циљу повећања степена искоришћености капацитета. 

в. Коефицијент локалног туристичког увећања обухвата директне, индиректне и 
мултипликоване ефекте туризма на привреду и друштво одређене дестинације. 
Туризам изазива многостуке ефекте у привреди и друштву условљавајући развој 
привредних и непривредних делатности које учествују у задовољавању потреба 
домаћих и страних туриста. Бржим развојем туризма његови ефекти постају све 
бројнији и хетерогенији. Делује на субјекте и чиниоце који постоје у одређеној 
туристичкој дестинацији укључујући њено становништво, запослене, инвеститоре итд. 
односно утиче на просперитет свих субјеката који задовољавају потребе туриста, али и 
на повећање броја радних места, увећање масе произведених роба и услуга које се 
остварују у одређеном временском периоду чиме се стимулише привредни развој. У 
основи економског значаја налази се трошење новца туриста који су зарадили у месту 
сталног боравка у туристичкој дестинацији, а као резултат њихове потрошње настају 
директни, индиректни и мултипликовани економски ефекти. С обзиром да још увек 
није дефинисан начин за поуздану математичку операционализацију коефицијента 
мултипликације, индикатор се може посматрати само са аспекта утицаја туризма на 
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друге привредне делатности у туристичкој дестинацији као и њихове укључености у 
туристичку понуду.  

Посебну пажњу ћемо посветити међузависности развоја турзма и пољопривреде 
на простору Старе планине. За развој туризма велики значај има повезивање развоја 
туризма и пољопривреде. Туризам представља једину привредну делатност која на 
простору Старе планине може омогућити развој пољопривреде у правцу његовог 
адекватног валоризовања путем смањења транспортних трошкова и повећања цена 
пољопривредних производа. С друге стране, у циљу сатисфакције туриста неопходни 
су локални пољопривредно-прехрамбени производи у одговарајућој количини и 
квалитету, гографском пореклу, традицији, паковању, временској дистрибуцији и 
одрживости високог квалитета, произведени у динамичном односу са природном 
средином којој ће таква производња обезбедити одрживост у том сммислу очувања 
њене разноврсности и квалитета у целини. Туризам би требало да буде једна од 
приоритетних развојних делатности на Старој планини, јер само она може да омогући 
очување природе, омогући ниво пољппривредних активности и очување културног 
наслеђа.  
2. Индикатор задовољство туриста представља термин који разни аутори 

покушавају да објасне.  
Међу ауторима има различитих погледа на појам задовољства: док једни 

сматрају когнитивним мишљењем које анализира крајњи разултат искуства 
конзумирања производа, други у задовољсву виде емоционални одговор на 
трансакцију која се добија поређењем резултата производа и постављеног стандарда 
пре чина куповине, а за треће је сатисфакција синоним за стање расположења због тога 
што су задовољене потрошачеве потребе, жеље и очекивања. Пизам дефинише 
сатисфакцију потрошача као психолошки концепт који укључује осећање благостања и 
уживања који су последица добијања онога чему се појединац нада и шта очекује од 
купљеног производа или услуге. Сатисфакција је субјективно поређење очекиваног и 
добијеног искуства конзумирањем проивода и услуге. Због тога она није универзални 
феномен, јер нико не добија исто задовољство из туристичког доживљаја. За социјалну 
психологију и маркетинг, сатисфакција потрошача представља позитиван резултат 
конзумирања роба и услуга, а појављује се као рзултат испуњених очекивања. 
Сатисфакција је у вези и са осталим факторима понашања, као што су мотивације, 
ставова и услужни сусрет.  

Поновљене посете туриста представљају индикатор одрживог развоја туризма, а 
показују процентуално учешће туриста који су поново посетили одређену туристичку 
дестинацију. Када се посматрани проценат креће од 30 до 50%, посматрана 
дестинација је атрактивна и задовољава потребе туриста. Уколико је проценат већи од 
50%, сатисфакција туриста се остварује на вишем нивоу што пружа могућност 
носиоцима туристичке политике да, захваљујући стеченој репутацији и кредибилитету, 
покушају да утичу на измену и прилагођавање понашања туриста условима локалне 
средине – веће коришћење јавног превоза уместо приватног аутомобила, схватање 
хетерогености дугорочних туристичкиј циљева у датој области и сл.  
3. Културни индикатори изражавају степен очуваности културног идентитета 

локалне заједнице, под утицајем туриста који долазе из средина са другачијим 
културним особеностима. Најзначајнији међу њима су: однос смештајних 
капацитета и броја локалног становништва и интензитет туризма. 
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а. Однос броја смештајних капацитета и броја локалног становништва представља 
мерљив израз могућих утицаја туризма на одрживост културног идентитета 
туристичких дестинација. С тим у вези прихватљивом се може оценити ситуација 
уколико број кревета у односу на број становника није већи од 1,5:1. Уколико су 
расположиви смештајни капацитети већи за 1,6:1 пута у односу на број становника, 
ситуација се може сматрати критичном јер интензивна туристичка изградња врши 
притисак на сокалну или регионалну заједницу. 

Према подацима, број лежајева у домаћинствима у 2008. години износио је 
1.553, а према попису становника из 2011. године број становника на простору Старе 
планине је износио 157.416 становника. Стављађем у однос ова два чиниоца долази се 
до пропорције од 0,009, која указује на одрживу сразмеру која говори о незнатном 
утицају туризма на културни идентитет Старе планине. 
б. Интензитет туризма се исказује односом годишњег броја туристичких ноћења 
(изражен у хиљадама) и броја становника (изражен у стотинама). Према подацима о 
броју ноћења туриста за 2011. годину, ова пропорција је износила 0,71, што значи да 
становништво и његов културни идентитет нису били под притиском туриста. Рурална 
подручја у Србији представљају специфичне просторе где промет туриста не остварује 
велике размере и не угрожава животну средину и културни идентитет становника. 
4. Социјални индикатори показују допринос туризма остваривању националног 

дохотка и запослености локалне економије.  
Повећање потрошње домаћих туриста доприноси повећању дохотка туристичке 

дестинације ако се она посметра као туристичке место за разлику од државе као 
целине, док потрошња страних туриста у рецептивној држави доприноси повећању 
укупног дохотка.  

Учешће хотела и расторана у националном дохотку општина на простору Старе 
планине се креће од 0,9% у Књажевцу до 5,4% у Димитровграду. Слична ситуација је и 
са учешћем хотела и ресторана у укупној запослености на посматраном простору. На 
основу наведеног се може извести закључак да туризам не претставља доминантну 
делатност на посматраном простору и да је неопходно прдузети мере у циљу развоја 
туризма.  
5. Индикатори стања животне средине показују проценат земљишта на коме је 

изградња дозвољена, али није реализивана, процентуалу промену у изграђености у 
току 5 година.  

Укупна површина Старе планине износи 1.541,9 km2 и чини је: пољппривредно 
земљиште 840,62 km2, шуме и шумско земљиште 612,50 km2 и остало земљиште 88,78 
km2.  

Планиране промене у билансу намене простора до 2022. године највише ће се 
одразити на пољопривредно земљиште које ће се смањити за 78,61 km2 (9,3%) и 
износиће 762,01 km2 или 49,4% подручја Старе планине. За потребе развоја туризма 
намениће се 3,08 km2 пољопривредног земљишта, док ће 75,54 km2 површина бити 
пошумљено, у циљу заустављања ерозије, заштите сливног подручја водоакумулације 
„Завој“ и локалних изворишта и унаперђења биодиверзитета, не само у вишим 
планинским пределима, већ и у околини сеоских насеља, на земљишту најнижег 
производно-економског потенцијала. Остало земљиште обухвата: грађевинско 
земљиште, површину под водоакумулацијом „Завој“ и водотоцима, као и неплодне 
површине. У категорију грађевинског земљишта, поред постојећих површина, 
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укључени су и простори предвиђени за: изградњу и уређење туристичких центара и 
насеља, становање, јавне објекте и површине и инфраструктуру. Грађевинско 
земљиште повећаће се са 88,78 km2 на 91,86 km2 (или 3,5%) и износиће око 5,9% 
укупне површине подручја Старе планине. У погледу процента земљишта које чека на 
изградњу туристичких објеката у скалду са важећим планским документима, простор 
Старе планине се налази у завидном положају. Будући да планирани проценат износи 
5,3 %, ово стање се може оценити као одрживо (зелена зона). 

Други индикатор стања животне средине је промена намене пољопривредног 
земљишта у периоду од 5 година. Искуства говоре да је свака трансформација 
пољопривредног земљишта у друге намене током 5 година у степену већем од 2% 
забрињавајућа и да је потребно овакве трендове успорити предузимањем одређених 
мера. У случају Старе планине заступљени показатељ у раздобљу од 2006. до 2022. 
године износи 3,08%. Будући да се ради о петнаестогодишњем периоду, наведено 
повећање туристичких капацитета н рачун смањења пољопривредног земљишта је 
прихватљиво. 

Разултати до којих се дошло овом анализим делимично задовољавају критеријуме 
одрживог туризма које су прописали експерти Европске уније. Када је реч о економским 
индикаторима, они делимично не задовољавају прописане критеријуме. Са становишта 
сезонског карактера туристичког промета, Стара планина се налази у зеленој зони, док са 
становништа односа броја ноћења туриста и смештајних капацитета налази се у црвеној 
зони. Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде, као и одговарајућа стратегија 
промоције туристичке дестинације Стара планина може допринети повећању броја 
туриста и њихових ноћења. Културни индикатори и индикатори стања животне средине у 
овом тренутку задовољавају критеријуме Европсе уније, односно припадају зеленој зони, 
што се сматра одрживим развојем. Међутим, проблем се јавља код индикатора учешћа 
туризма у укупној запослености које је веома мало на простору Старе планине, односно 
Пироту, Димитровграду, Зајечару и Књажевцу. Неопходно је да држава стимулативним 
мерама подстиче раст и развој туризма на овом простору у будућем периоду. 

 

5.2.  SWOT анализа  
 

Поред тренутних интерних снага („Strenght“) и слабости („Weaknesses“), као и 
екстерних могућности („Opportunities“) и претњи („Threats“) развој туризма ширег 
подручја Старе планине изведен је на осноу (www.mtt.gov.rs):  
- Радионица са кључним интересним субјектима туризма сваке од четири општине 

(Зајечар, Књажевац, Пирот и Димитровград) које се налазе у подручју пројекта 
Старе планине; 

- Обављених интервјуа са кључним интересним група туризма ширег подручја Старе 
планине; 

- Анализе тржишта; 
- Базе података и експертизе Horwath Consulting-а Загреб. 

Реч је о стандардној анализи која пружа основу за објективацију реалних развојних 
потенцијала подручја посматрања. У том смислу, а због што детаљнијег обухвата и 
идентификације јаких и слабих страна, SWOT смо поделили на различите тематске 
целине. 

http://www.mtt.gov.rs/�
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   Према интерним снагама и слабостима SWOT је подељен на: 

- Ресурсе; 
- Атракције и природне услове; 
- Социјални и економски профил; 
- Инфраструктуру (општа, саобраћајна и туристичка); 
- Туристички бизнис; 
- Организација и управљање туризмом; 
- Развојне иницијативе и маркетинг. 

Екстерне могућности и претње се деле на: 
- Трендове у туристичкој индустрији; 
- Конкуренцију; 
- Правно и политичко окружење; 
- Еколошко окружење. 

 
Табела 12. Интерне снаге и слабости развоја туризма на Старој планини 

РЕСУРСИ АТРАКЦИЈЕ И ПРИРОДНИ УСЛОВИ 
Снаге Слабости 

Територијално широк обухват пројекта Недовољна заштита и одржавање природних 
атракција и ресурса 

Подручје са ниским степеном загађења (ваздух, вода, 
нема буке) 

Одсуство ефикасних мера заштите културно-
историјских споменика 

Подручје богато водом Неадекватна валоризација природних ресурса у 
туристичке сврхе 

Климатаки услови допуштају развој елогодишњег 
туризма 

Незадовољавајуће регулативне мере заштите 
простора („дивља“ градња) 

Очувана природа и заштићене природне реткости  
Лепота природе и сликовитост пејзажа  
Античка археолошка налазишта  
Аутохтоне културне вредности  
Минерални и термални извори  

ИНФРАСТРУКТУРА 
Снеге Слабости 

Близина Нишког аеродрома Стара и немодрнизована железничка 
инфраструктура 

Близина ауто-пута Шид-Београд-Ниш – део коридора 
X  

Стара и недовољно одржавана инфраструктура 
аеродрома Ниш 

Постојећи погони за производњу електричне енергије Недовољна развијеност и лоше стање магистралних 
и регионалних путева 

Богатство природних ресурса искористивих за 
производњу електричне енергије 

Недовољан број ауто-путева 

Планови развоја саобраћајних мрежа Слаба прометна повезаност општина Старе 
планине 
 

Пројекти туристичке инфраструктуре – Стара планина 
идентификована као један од приоритета за улагање у 
туристичку инфраструктуру 

Недостатак и девастација туристичке и саобраћајне 
сигнализације 

 Услуге локалних јавних превозника су недовољно 
квалитетне 

МАРКЕТИНГ 
Снаге  Слабости  



Могућности и перспективе развоја планинског туризма општине Књажевац 

 

67 
 

Име Стара планина је већ препознатљиво на 
регионалном туристичком тржишту 

Низак буџет локалних туристичких организација 

Иницијативе да се понуда интегрално промовише за 
кластер Источна Србија – Брошура о Источној Србији 

Одсуство јасног маркетинг плана туристичких 
организација 

 Недовољан квалитет промотивних материјала 
 Промотивни материјали су углавном на српском 

језику 
 Недостатак иновативности у маркетингу и продаји 
 Орјентисаност понуде ка домаћем тржишту 

ТУРИСТИЧКИ БИЗНИС 
Снаге Слабости 

Постојање иницијатива приватних предузетника за 
развој појединих туристичких производа (сеоски 
туризам, путеви вина) 

Туристичка понуда није прилагођена светским 
трендовима и стандардима квалитета 

Близина међународног тржишта (Бугарска и 
Румунија) 

Недовољан број смештајних објеката 

Туристичка делатност током целе године Смештајни објекти су стари и запуштени 
80% хотела планира инвестиције у реконструкцију 
хотела и нове садржаје у регији Југоисточне Србије – 
анкета хотелијерства 2005. 

Категоризација смештајних капацитета није у 
складу са светским критеријумима 

Постојање здравственог и бањског туризма Недостатак међународних менаџмент и 
оперативних процедура у хотелском управљању 

Постојање ловачких друштва Недостајање међународних хотелских ланаца 
 

 Недостатак диверзификације у услигама хране и 
пића 
 

 Недостатак услужног садржаја на локацијама 
туристичких атракција 

 ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ ТУРИЗМОМ И РАЗВОЈНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ 
Снаге Слабости 

Пројекат Стара планина идентификован је као један 
од приоритета у Стратегији развоја туризма 
Републике Србије 

Централизиван систем управљања – локалне власти 
немају довољно финансијских средстава 

Иницијатива и финансијска подршка Владе Републике 
Србије развоју туризма на Старој планини 

Недостатак сарадње јавног и привредног сектора у 
циљу формирања ланца вредности 

Локалне власти су директно укључене у развој 
туризма – постојање локалних туристичких 
организација у оквиру сваке општине 

Непостојање јасне и општеприхваћене визије 
туристичког развоја регије 

Заинтересованост локалног становништва за пројекат 
развоја Старе планине 

Непостојање регионалног система управљања 
туризмом тј. дестинацијске менаџмент компаније 

Иницијативе у развоју агротуризма у селима око 
Старе планине 

Недостатак интернационално квалификованих 
хотелских и туристичких менаџера 

 Непостојање образовних институција у области 
туризма и хотелијерства 

 Недостатак већег броја покретача новог 
туристичког развоја 

Извор: Министарство економије и регионалног развоја Републике Србије 
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Табела 13. Екстерне могућности и претње развоја туризма на Старој планини 
ТРЕНДОВИ У ТУРИСТИЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ 

Могућности  Претње  
Промена кључних фактора успеха у туристичкој 
индустрији 

Већа очекивања квалитета производа и услуга 

Утицај интернета и електронске трговине на 
дистрибуцију 

Даља диференцијација дестинација и производа 

Уобичајна позитивна реакција тржишта према новим 
дестинацијама 

Стална иновација туристичких производа и њихове 
промоције 

Чешћи и краћи одмори  
Профил савременог туристе – независтан, у потрази за 
аутентичним искуством, заинтересован за културу и 
природу дестинације 

 

Туристи посећују удаљене дестинације за време 
кратког одмора 

 

Тренд ка здравственом туризму и активном одмору  
Будућност Источне Европе као потенцијалног брзо 
растућег скијашког тржишта 

 

Нова емитивна тржишта  
ПРАВНО И ПОЛИТИЧКО ОКРУЖЕЊЕ 

Могућности  Претње  
Туризам као стратешко опредељење у развојној 
стратегији Србије 

Политичке несагласности на подручју Балкана 

Усвојена Стратегија развоја туризма Републике 
Србије 

Вишегодишња изолација од међународне заједнице 

Јачање и модернизација институционалног система 
државне и локалне управе 

Недовољна интегрисаност у међународне 
институције и међународне туристичке 
организације 

Раст политичке стабилности (нови Устав Србије, 
Партнерство за мир) 

Наслеђени туристички концепти 

Јачање правног система и законодавног оквира  
ЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ 

Могућности  Претње  
Стабилизација макроекономског окружења 
 

Велики број незапослених 

Неискоришћени ресурси и високовредни простор – 
шанса за примену најрецентнијих концепата у развоју 
туризма и структуирању туристичке понуде 

Велики удео сиве економије 

Расположивост јавних фондова за инвестирање у 
туристичку инфраструктуру 

Потребне су велике инвестиције у основну и 
туристичку инфраструктуру 

Промене у пословном окружењу – подстицајне мере 
домаћим предузетницима и страним инвеститорима 

Спора и отежана приватизација 

Реструктуирање привредне структуре  
Приватизација туристичко-угоститељских предузећа  

КОНКУРЕНЦИЈА 
Могућности Претње 

Сарадња са конкурентима из Бугарске и формирања 
интернационалног ресорта 

Земље у окружењу се све више стратешки 
опредељују за развој туризма 

Учење из позитивних искуства и грешака од земаља у 
окружењу 

Иновације у развоју производа и маркетингу 
земаља у окружењу 

Ефикасна примена хотелских и туристичких 
развојних стандарда као и савремених технолошких 
решења 

Јача конкуренција услед већег приступа новим 
дистрибутивним каналима 
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 Глобална конкуренција све више иде у 
диверзификацију производа и дестинација 

Извор: Министарство економије и регионалног развоја Републике Србије 
 
 
Идетификовани елементи према одабраним подручјима SWOT анализе упућују на 

неколико закључака када је реч о евалуацији подручја чије су интерне снаге 
концентрисане на вредности природних ресурса, а слабости на вредности целовитог и 
недостајућег туристичког ланца вредности. С друге стране реч је о дестинацији  која са 
аспекта екстерних могућности и претњи има веома позитиван биланс, а с обзиром да се 
општа неизвесност у вези с доминантним процесима у Србији све више смањује, а с друге 
стране се јасно уобличава нови европски пут Србије, као и известан и брз економски раст 
у годинама које долазе. 

Природна добра којима располаже овај простор су главна разменска категорија око 
које ће се догађати будући развојни и инвестицијски процес. Та природна добра до сада 
нису туристички вреднована нити значајније експлоатисана. То се није догодило мање 
због тржишних, а више због општих политичких ограничења у којима се нашла Србија у 
задњих двадесетак година. 

Не треба занемарити и чињеницу да у последњих пет до шест година када су се у 
Србији отворили озбиљнији инвестициони процеси на пољу туризма нису појавили јаки 
субјекти с претензијама ширења и развоја значајне туристичке и хотелске структуре. Само 
је на пољу интереса са некретнинама, с обзиром да су земљишта и некретнине још увек 
јефтине, дошло до одређених мањих активности, које не могу битније пореметити 
стабилност тржишта. Према томе, на овом подручју нема значајнијих играча у туризму 
који би покренули развој овог подручја, док с друге стране постоје јаки и евидентни 
интереси према куповини некретнина, што је прави тржишни барометар почетка раста 
вредности некретнина пре доласка тржишта инвеститора.  

Дефинисане стратешшке предности овог пројекта могу постати стратешке 
конкурентске предности као оквир за диференцирање и дугорочну одрживост пројекта у 
односу према конкуренцији. Тренутно постоји велики број пројекта у ужем и ширем 
окружењу пројекта Стара планина, а који се или планирају или изграђују. С друге стране, 
стратешки недостаци и баријере су орјентир за брзе и ефикасне активности промена 
конкуренције локације у циљу смањења ризика инвестирања. У случају пројекта Стара 
планина су уочене баријере. На локалном нивоу су мање (green field карактер дестинације, 
велечина пројекта итд) него оне на националном нивоу (инфраструктура, кадрови итд). 
Као пример се могу узети ограничења авио саобраћаја, квалитета националног 
маркетинга, система туристичких услуга и много тога другог што ће снажније деловати на 
конкуретност пројекта него затечена интерна ограничења и слабости пројекта. 
(www.mtt.gov.rs)  
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Табела 14. Стратешке предности и недостаци пројекта Стара планина 
Стратешке предности  Стратешки недостаци 

Пространство нетакнуте планине формиране у форми 
платоа и са различитим пределима погодним за 
скијање 

Србија није препознатљива као туристичка 
дестинација и нема стандарде квалитете у 
туристичкој индустрији 

Маестралне визуре с огромним могућностима за 
изградњу туристичке инфраструктуре 

Лоша економска ситуација региона и претежно 
старо становништво 

Богатсво воде и биљног света Недовољан број и ограаничена стручност локалног 
кадра у туризму и хотелијерству 

Диверсификована структура атракција и добра 
конфигурација ширег простора планине 

Недовољна заштита и одржавање природних и 
културних атракцијаа и ресурса 

Име Стара планина је интернационално познати бренд 
планине коју деле Србија и Бугарска 

Недостатак могућих покретача новог туристичког 
развоја 

Величина пројекта и његов приоритетни статус у 
Стратегији развоја туризма Србије 

 

Извор: Министарство економије и регионалног развоја Републике Србије 
 

Стратешке предности: 
a. Пространство нетакнуте планине  

Стара планина је једна од највећих планина у Европи, а која до сад није значајно 
туристички валоризована. Разлог томе јесте чињеница да је управо овај гранични део 
Старе планине између Србије и Бугарске, као изразито погодан простор за изградњу 
интегралног међуграничног пројекта у виду зимске и летње планинске дестинације, до 
сада био изван интереса и српских и бугарских инвестиционих интереса. Међутим, док 
Бугарска има неколико великиј скијашких центара (Пампорово, Боровец, Витоша, Банско 
и Рила) Србија, осим Кпаоника, нема значајнијих планинских скијашких центара. Постоје 
планови за проширење Копаоника као и планови за развој мањих скијалишта на другим 
просторима у Србији. Међутим, међутим тек пројектом Стара планина Србија може 
озбиљно закорачити у свет планинског туризма и тиме прихватити изазове глобалне 
конкуренције. У том смислу се стратешка предност пространства нетакнуте планине 
представља као капитални аргумент, не само за привалчење капитала већ и за 
интернационалну и локалну промоцију овог пројекта.  

b. Маестралне визуре 
На Старој планини због њене морфолошке конфигурације постоје маестралне 

визуре. Те визуре нису егзотичне као визуре неких већих планинских система, типа 
Хималаја, Анда и сл. Плато Старе планине је смештен у добро доступан и питоми простор 
који има културу и традицију и који може обезбедити одмор и опуштање на дохват руке. 
С тим у вези овај простор постаје погодан за равој туристичке инфраструктуре, скијашке 
пре свега, као и за развој целогодишњег програма боравка и рекреације. Тиме вредност 
овог простора постаје важна за развој некретнина. Ова привлачност ће бити главни фактор 
за трансформацију, али на исти начин ова стратешка предност ће бити и најосетљивији 
елемент стварања будућег ланца вредности овог пројекта. 

c. Богатство воде и биљног света 
Овде се мисли на шири простор старе планине, а као стратешку предност повезану 

са изградњом туристичког ланца вредности, тј. обезбеђивања воде за производњу 
вештачког снега (потенцијал водотока и извора планине) јер се вода Завојског језера неће 
користити у ту сврху. 

 



Могућности и перспективе развоја планинског туризма општине Књажевац 

 

71 
 

d. Диверзификована структура атракција 
Све велике планинске дестинације у правилу имају развијен ланац туристичких 

вредности унутар свог ширег простора. Стара планина има ту срећу да у распону од сат 
времена вожње аутомобилом, почев од Ниша на југозападу, па до Зајечара на северу, има 
бројне културне и природне атракције, а тиме и могућност проширења туристичке понуде 
у односу на саму планинску дестинацију. У том смислу, Стара планина са својим 
окружењем има све претпоставке да развије потребни шири дестинацијски туристички 
ланац вредности по узору на друге планинске дестинације. 

e. Име Стара планина 
Након Алпа и Карпата, Стара планина је највећа планина у Европи. Та чињеница 

позната је само на локалном, али не и на ширем европском простору. Зато се сва улагања у 
промоцију Старе планине као дестинације морају изводити у сарадњи са Бугарском. 
Нажалост, Бугарска до сада није дала развојни приоритет Старој планини, јер исту не 
може развити без сарадње са Србијом. Зато даљи комуникацијски кораци у вези са 
европском промоцијом Старе планине требају да буду део јединственог интереса две 
државе.  

f. Величина пројекта 
У случају Старе планине и регионални (инвестиције, развој и запошљавање) и 

централни ниво (интернационализација туристичког сектора) имају велике разлоге за 
приоретизацију пројекта, јер у Стрбији не постоји туристички пројекат који на дужи рок 
има такве потнцијале. Сам пројекат се поставља као стратешка предност будући да ће и 
национална и регионална политика на пољу инвестиција, развоја инфраструктуре и других 
развојних подстицаја бити с посебном пажњом имплементисана на овом пројекту.  

 
Стратешки недостаци: 

a. Непрепознатљивост Србије у туризму и недостатак светских туристичких 
стандарда 

Ова баријера је висока и за сам пројекат захтева потребу интернационализације, тј. 
увођења глобалне експертизе, не само у планирању и вођењу инвестиција, него и у самом 
управљању након изградње. С обзиром на величину пројекта, постоје сви услови да се с 
реномираним светским играчима договори партнерски однос у развоју и управљању овим 
пројектом. 

b. Лоша економска ситуација региона и старо становништво 
Ова баријера има два негативна аспекта. Прво је питање раста регионалне скијашке 

и летње одморишне тражње, а друга је питање тржишта запошљавања. Зато ова баријера 
има посебан утицај на временски хоризонт развоја пројекта. Овај пројекат мора да прати 
привредни раст регије, а не физичке потенцијеле развоја који су заправо неограничени.  

c. Недовољно стручних кадрова 
Ово је уобичајна баријера у земљама у транзицији, па и у Србији. Ефикасан 

одговор на ову баријеру, у случају Старе планине могућ је само ако овај пројекат буде 
преферирао једног или мањи број „developera“ који ће моћи да сносе трошкове стварања 
адекватних кадрова.  

d. Недовољна заштита природних и културних добара 
Као и претходна и ово је типична батијера земаља у транзицији због материјалних, 

културниј и других ограничења. Решење ове баријере, у случају пројекта Старе планине, 
једино је могуће уз јаку контролу и надзор над ужим и ширим простором који захвата 
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пројекат. Величина овог пројекта ствара потребу интервенције Владе у том правцу, тј. 
обезбеђивање националног интереса на ширем подручју обухвата пројекта, због 
онемогућавања девастације простора и шпекулација некретнинама. 

e. Недостатак локалних покретача туристичког развоја 
Србија нема велике играче у туристичкој индустрији који би могли бити 

генератори новог развоја. Тако и пројекат Стара планина, кога је покренула Влада 
Републике Србије, нема тржиште јаких локалних инвеститора или „developera“. Зато као 
одговор на ову баријеру постоји могућност да се међународним конкурсом дође до јаког 
интернационалног инвеститора или да се читав пројекат повери локалној развојној 
Агенцији, па да се путем интернационалне експертизе пројекат доведе до тржишта 
локалних и међународних инвеститора. 

Претходно дефинисане стратешке предности и недостаци нужно представљају 
полазни оквир за даље разрађивање овог пројекта. Играти на карту стратешких предности 
уз убрзану активацију носилаца пројекта на смањењу баријера представљају полазне 
факторе успеха, тј. претпоставке овог пројекта на који се најозбиљније рачуна. 
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Закључак  
 
Општина Књажевац се налази у источној Србији, граници са Републиком 

Бугарском. Према велични убраја се у веће општине у Србији. Територијално је подељена 
на Тимок, Заглавак и Буџак. Саобраћајно је добро повезана са околним градовима.  

Морфолошки, општина Књажевац има брдско-планински карактер и разликују се 
планински и долинско-котлински део. Централни део општине представља пространа 
котлина окружена планинама са умерено-континенталном климом. Што се тиче 
хидролошких ресурса, најзначајније реке су Сврљишки, Трговишки и Бели Тимок. 
Значајно место заузима и Ргошка бања, која представља значајан туристички потенцијал, 
али још увек није адекватно валоризована.  

Општина Књажевац има изванредне услове за развој туризма. Велика пространства 
нетакнуте природе, минерални извори, велико богатство антропогених споменика 
културе, као и велики број манифестација пружају одличне услове за развој различитих 
врста туризма.  

Најзначајнији туристички ресурс општине Књажевац је свакако  Стара планина. 
Стара планина се простире дуж границе са Републико Бугарском, на територији општина 
Зајечар, Књажевац, Пирот и Димитровград. Рељеф Старе планине представља природну 
вредност са врховима  преко 1.400 m, пространим ливадама и шумама, погодним за развој 
планинског туризма. Најзначајније вредности је свакако Бабин зуб, као и водопад Бигар са 
кристално чистом водом и многе друге приородне и антропогене вредности. 

Развој планинског туризма на Старој планини усовљен је изградњом одговарајуће 
инфраструктуре. Побољшање услова за развој планинског туризма започео је последњих 
година изградњом ско стаза и жичара, као и хотела и осталих пратећих објеката. До данас 
је изграђен скијашки центар Бабин зуб и стазе на локацијама Коњарник и Сунчана долина. 
Такође, скијалиште поседује и жичару, као и гондолу. 2011. године почео је са радом 
луксузни хотел Стара планина, са 4 звездице. Последњих година туристички промет је у 
сталном порасту, односно све већи број туриста посећује ову дестинацију. 

Просторним планом Републике Србије предвиђена је изградња ризорта Јабучко 
равниште, са смештајним и осталим капацитетима туристичке понуде. 
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