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УВОД 

 Одрживи развој је складан однос екологије и привреде, како би се природно 
богатство наше планете сачувало и за будуће нараштаје1. Може се рећи да одрживи 
развој представља генерално усмерење, тежњу да се створи бољи свет, балансирајући 
социјалне, економске и факторе заштите животне средине. 

1987. године Светска комисија за животну средину и развој (World Commision 
on Environment and Development), позната и као "Брунтлендова комисија" (Brundtland 
Commision) објавила је извештај под називом „Наша заједничка будућност (Our 
Common Future) којим се указује на опасност, по људе и нашу планету, од политике 
економског раста без узимања у обзир могућности регенерације планете Земље. Тај 
Извештај је у јавности познат као Брундланд извештај (Brundtland Report), назван по 
секретару Комисије Gro Harlem Brundtland, тадашњој премијерки Норвешке. У 
Извештају je предложен концепт одрживог развоја дефинисан тако да животна средина 
и развој остају заувек недељиви:  „развој којим се иде у сусрет потребама 
садашњице, а не доводи се у питање могућност будућих генерација да задовоље 
властите потребе“ 2 . Такође, у овом Извештају, искристалисана су два кључна 
концепта у политици одрживог развоја и то: задовољење основних потреба људи, пре 
свега сиромашног становништва и привредни развој који је условљен тренутним 
степенем развоја технологије и заштитом животне средине. 

Ова комисија, којом је председавао Канађанин Jim McNeill, дефинисала је одрживи 
развој као развој којим се испуњавају потребе садашњости, без ускраћивања 
могућности будућим генерацијма да задовоље своје потребе. 

 Светски лидери су на Земаљском самиту у Рио де Жанеиру 1992. године 
усвојили препоруке Брунтлендове комисије, а један од резултата самита била је Агенда 
21 којом се дају препоруке за одрживо управљање земљишним, воденим и шумским 
ресурсима у 21. веку.  

 Бригу за живи свет на планети Земљи и за очување капацитета природних 
система (природних ресурса) са друштвеним и еколошким изазовима који стоје пред 
сваким друштвом, државом и човечанством као целином обједињује и спаја одрживи 
развој. 

Изазови који долазе са угроженошћу животне средине нарочито доприносе 
актуелности самог појма одрживог развоја. Глобално загревање, смањивање озонског 
омотача, „ефекат стаклене баште“, нестанак шума, десертификација, појава киселих 
киша, изумирање животињских и биљних врста само представљају неки од тих изазова 
. 

 Tуризам у Србији има доста дугу и богату традицију. То је последица њеног 
повољног географског положаја, добрих саобраћајница, као и богатства природних и 
антропогених вредности. Као континентална земља, Србија је развој туризма заснивала 

                                                           
1 www.odrzivi-razvoj.gov.rs 
2 World Commision on Environment and Development: Our Common Future (1987). Oxford Universitu Press.Oxford. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/Efekat_staklene_ba%C5%A1te
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5


Стање и перспективе развоја одрживог туризма Старе планине 

 

 4  
 

на планинама и бањама, као и важнијим градским насељима, која имају шта да понуде 
туристима3 . 

 Стара Планина је једна од најлепших и најочуванијих планина Србије, а 
простори Старе планине су еколошки, без аерозагађења. Она је проглашена за Парк 
природе 1997.године, те је подручје са изузетним вредностима са становишта 
разноврсности биљног и животињског света и њихових заједница, као и 
геоморфолошких, геолошких, хидролошких и хидрогеолошких особености, у којима је 
присутан традиционални облик живота и културних добара. Површина Парка природе 
Стара планина је 142.219,64 ха. 

Зато је Стара планина сврстана у један од најатрактивнијих и најпривлачнијих 
туристичких потенцијала Србије, који још увек нису довољно искоришћени. Оно што 
нас може охрабрити јесу позитивне акције политичких и привредних субјеката, чиме се 
идентификује и уважава могућност привредног и друштвеног просперитета. 

 За најперспективније дестинације Влада Републике Србије издвојила је 
значајна средства за израду мастер планова развоја туризма, а сам циљ израде је да се 
развоју туризма приступи организовано и дугорочно. Једна од дестинација за коју је 
урађен мастер план јесте Стара планина. 

 Оно што је најбитније јесте да Стара планина, као парк природе, представља 
изузетан потенцијал за развој туризма. 

 Одрживи развој туризма представља позив за мудро управљање природним, 
изграђеним и социокултуролошким ресурсима у области дестинације. Туристички 
изграђени ресурси се, такође, користе и од стране локалног становништва. Многи од 
њих се обично заједнички деле са локалним становништвом, јер представљају део 
њиховог свакодневног живота. Врло често, потенцијали су преискоришћени и 
деградирани, што је и несрећна судбина већине „уобичајених извора средстава“. Када 
до овога дође, одрживом развоју озбиљно прети: пад економског благостања, 
погоршање еколошких услова, раст социјалне неправде, док туристичка сатисфакција 
опада. 

Планине су важан извор основног сервиса екосистема и играју важну улогу у 
економском развоју, као и подручја која треба заштити  ради очувања животне средине.  

Стара Планина (Балкан) се налази у Источној Србији, у јужном Балканском делу 
мезорегије и представља њену највишу планину.  Слаб економски развој и 
неразвијеност подручја утицали су да је ова регија све више резултирала замирањем у 
прошлости.  Експлоатација планине као туристичко-привредног добра  дала је главно 
обележје садашњем развоју овог краја. Само планинско подручје  годинама је познато 
као подручје са великим скијашким потенцијалом, али су смештајни капацитети били 
слабог квалитета, те као такви непримамљиви корисницима. Изградњом хотела 
„Falkenstainer“ и скијашко-туристичке атракције гондоле ЈП“Скијалишта Србије“, 
Стара Планина  израста у атрактиван  туристички центар који сваке године привлачи 
велики број људи, како из саме земље, тако и из иностранства.  

                                                           
3 Станковић С.(1995) : Клима као туристичка вредност.Гласник Српског географског друштва. свеска  LXXV бр.2. Београд, стр. 5. 
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Одлика становништва ове регије огледа се у депопулацији. Градови се 
популационо увећавају више захваљујући механичком него природном прираштају, док 
су села запуштена, депопулацијска, затвореним школама,   старачким домаћинствима, 
јер млади одлазе у градове (ради посла или школовања) и на рад у иностранство. 
Велики богатство и даљи развој Старопланинског краја представљају природни 
потенцијали планине, и тај потенцијал мора да се контролисано користи, без 
катастрофалних последица по саму планину. 

Природне вредности на Старој планини су основа за развој туризма, али су ту и 
бројне антропогене вредности. Бурна историја, кроз коју је прошао овај крај, оставила 
је темеље антропогених својстава којима је Стара планина богата и која за туристе 
може бити необично интересантна. 

Туристичке вредности, попут културно - историјских споменика, манифестација, 
амбијенталних целина и комплекса, у ствари, уз природне вредности, допуњују 
туристички потенцијал планине.  

Организација туризма је посебан сегмент који треба анализирати, јер савремени 
туризам без добре организације практично је незамислив. У оквиру организације, 
маркетинг је посебно неопходан ради свеобухватне презентације вредности. 

У мастер раду пажња је нарочито је размотрено подручје које припада Парку 
природе “Стара планина“.У овом раду акценат ће бити стављен на развој одрживог 
туризма и туристичке потенцијале Старе планине, његове вредности и могућности.  

Задаци истраживања простора Старе планине су : 

1. Да се укаже на значај развоја одрживог туризма Старе планине , 
2. Изучавање географског, туристичког и саобраћајног положаја Старе планине, 
3. Анализу и класификовање природних и антропогених туристичких вредности, 
4. Инвентаризација и валоризација материјалне базе на којима се заснива развој 

туризма; 
5. Утврђивање утицаја туризма на привреду општина које обухватају Стару 

планину, 
6. Да се анализира и докаже да одрживи туризам као компонента одрживог развоја  

има важну улогу у очувању животне средине и развоју околних заједница. 
7. Проблеми и приоритети одрживог туризма Старе планине 
8. У раду се представља улога и значај индикатора одрживог туризма на простору 

Старе планине са крајњим циљем да се укаже на стање и перспективе њеног 
развоја. 

9. Истаживање услова и потенцијала за развој одрживог туризма 
10. Утврђивање могућих видова одрживог туризма на Старој планини. 

Предмет рада јесте дефинисање свих фактора од значаја за развој потенцијала у 
оквиру одрживог туризма Старе планине, а самим тим и наше земље. Предмет анализе 
и истраживања у овом мастер раду јесу: дефинисање појма одрживог туризма, 
представљање садашњег стања Старе планине (са аспекта заштите животне средине), 
њених потенцијала, као и могућности и перспективе даљег развоја расположивих 
туристичких потенцијала  Старе планине. 
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Примењени методолошки поступак: 

  Истраживање рада вршено је применом стандардног методолошког поступка. 
Основна компонента методолошког поступка  јесте ткз. “деск„ истраживање стране и 
домаће стручне литературе. Истраживање и рад на самом раду су обављени применом 
следећих метода: дугорочна метода, дескриптивна метода, компаративна метода, 
индуктивна, генерализација. До самог закључка се дошло синтезом и објективним 
сагледавањем добијених резултата. 

    Хипотеза: - Одрживи туризам има веома важну улогу у заштити животне средине. 
Поштовање његових принципа омогућује даљи развој свих подручја са значајним 
природним и културним вредностима.  

    Помоћне хипотезе: - разноврсни природни потенцијали Старе планине могу 
представљати основ за одрживи развој руралног туризма, одрживи развој екотуризма и 
развој других видова туризма. 

Разлог због ког сам одабрала ову тему везан је за указивање могућности бољег 
развоја и искоришћавања природних туристичких вредности Старе планине за развој 
одрживог туризмам као савременог тренда у свету. Циљ је да се активира друштвена 
свест о значају ових вредности и да се том задатку посвети шира друштвена заједница и 
да се уложи у развој инфраструтуре и кадрова, који ће бити потребни за прихват 
туриста.  

Овим радом желим да прикажем Стару планину као јединствену туристичку 
регију, са изузетним очуваним природним вредностима – геоморфолошка и 
хидролошка разноврсност, вегетацијски диверзитет, као и прелепи и сликовити 
пејзажи. Oно што је битно напоменути да су ово само еколошко-туристички 
потенцијали и да је туризам у овој регији тек у иницијалној фази развоја, да се још увек 
није у потпуности развио. 

Један од највећих проблема је демографски дебиланс, све више људи напушта 
села, млади одлазе из ових крајева у потрази за бољим животом, остављајући за собом 
ове еколошке просторе који се могу искористити за привлачење туриста жељних чистог 
ваздуха. Оно што је свакако један од најважнијих проблема је и чињеница да је на овом 
простору до сада био недовољан обим изградње због недовољних улагања, тако да 
можемо рећи да је до сада била слаба материјална база. 

Свакако је све ово променљиво уз јасну политику планирања и уређења. Влада 
Републике Србије предузела је прве кораке, те је усвојен Просторни план подручја 
парка природне и туристичке регије Стара планина, као и уредбе које се односе на овај 
план. Такође, урађен је и Мастер план за Стару планину, а активности израде су 
поверене двема институцијама, а то су Horwath Consulting из Загреба и Ecosign из 
Канаде. 

 Позитивни ефекти туризма на Старој планини одразиће се на развој ових 
економски неразвијених планинских насеља и побољшању животног стандарда 
становништва. Примена принципа одрживог туризма је од есенцијалног значаја у 
заштићеним просторима, а његово спровођење, кроз адекватан приступ, ће утицати и на 
развијање свести о животној средини како туриста, тако и домицилног становништва. 
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Стара планина је најквалитетније високопланинско подручје у Републици Србији, 
погодно за савремене активности туризма и рекреације, као и презентације туристичких 
вредности, културе народа и аутентичног начина живота у овим планинским 
подручјима. 

Научна истраживања на Старој планина показала су: 

 велики степен ерозије,  
 велике промене у изворној флори након изградње ски стаза,  
 коришћење великог броја алохтоних биљака за спречавање ерозије,  
 непоштовање правних стандарда о заштити природе.  

Ипак, степен ерозије је битно смањен након засада травнатог покривача, али по 
цену уношења врста које никада нису живеле на овим просторима4. 

 
  

                                                           
4Bjedov I. , Ristić R., Stavretović  N., Stevović  V. ,Radić  B., and Todosijević M.(2011). Revegetation of ski runs in Serbia: case studies of 
Mts. Stara Planina and Divčibare. Archives of Biological Sciences. Belgrade. 

http://archonline.bio.bg.ac.rs/VOL63/SVESKA4/26%20-%20Bjedov.pdf
http://archonline.bio.bg.ac.rs/VOL63/SVESKA4/26%20-%20Bjedov.pdf
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I. KОНЦЕПТ И ДИМЕНЗИЈЕ ОДРЖИВОГ ТУРИЗМА 

1.1. Концепт одрживог туризма 

Питање одрживости постаје једно од оних фундаменталних не само практичних 
него и филозофских питања од којих се мора полазити у свакој конкретној човековој 
делатности5.  

Експанзиван и неконтролисан развој туризма током протеклих неколико 
деценија, праћен многим нежељеним еколошким, социјалним и културним 
последицама намеће потребу да се ова делатност подведе под концепцију одрживог 
развоја. 

Савремени свет је већ увелико суочен са заједничком одговорношћу и 
нужношћу да свој развој усклади с потребама људи и природе и са свешћу да се Земља 
мора сачувати како за садашњу генерацију тако и за будуће генерације људи. Обавеза 
данашње генерације да остави потомству бар онолико шанси за развој колико их она 
има проистиче из фундаменталног принципа моралне правде, а то је да сви људи имају 
подједнака права на најшире основне слободе које не угрожавају слободу других. 
Садашња генерација има право на ресурсе и здраву животну средину, али не сме 
угрозити исто такво право наредним генерацијама6. 

Одрживи туризам у свом најчистијем смислу, подразумева привредну грану која 
врши минималан утицај на животну средину и локалну културу, истовремено 
помажући стицање зареде, нова радна места и заштиту локалних екосистема. Наиме, то 
је одговоран туризам  који се пријатељски односи према природној и културној 
баштини. 

Још увек не постоји јединствено прихваћена дефиниција одрживог развоја 
туризма, која предпоставља не само поштовање принципа одрживог туризма, већ и 
етичке промене код свих учесника у туристичком процесу. 

У документима Федерација природе и националних паркова Европе  под 
термином одрживи туризам подразумева се сваки вид туризма који доприноси заштити 
животне средине, социјалног и економског интегритета и унапређивању природних, 
створених и културних вредности на трајној основи.7 

По тумачењима Светске туристичке организације (WTO) и програма 
Уједињених нација за животну средину, одрживи туризам подразумева такав развој ове 
делатности, којим се уважавају и задовољавају потребе туриста, као носилаца тражње и 
туристичких области, као носилаца понуде, а да се при томе не нарушава могућност да 
се ови циљеви остварују на истом или вишем нивоу и у будућем периоду. Другим 
речима, концепција одрживог развоја треба да буде основана смерница у управљању 
туристичком делатношћу, која ће омогућити остваривање економских, друштвених и 

                                                           
5 Марковић С., Пејановић  Љ.(2012):Заштита животне средине у политици одрживог развоја. Факултет за правне и пословне 
студије.Нови Сад. 
6 Национална стратегија одрживог развоја.Службени гласник РС, бр.57/08 
7 Loving Them to Death-Sustainable Tourism in Europe Narure and National Parks (1993). Federation of Nature and Nitional Parks of 
Europe, Grafanau.Germany. 
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естетских циљева, уз истовремену заштиту културних вредности, социјалног 
интегритета, кључних еколошких процеса и биолошког диверзитета8. 

Циљ који треба максимално подржати и тежити је одрживи или усклађени развој 
туризма, заснован на интегралном и комплексном приступу, подједнак акценат ставља 
на пет компоненти: очување животне средине, афирмација социјалног интегритета, 
неговање културних особености локалног становништва, оптимално задовољавање 
туристичких потреба и остварење економског профита9. 

У пракси примена саме концепције одрживог туризма подразумева неопходну 
поставку модела развоја који ће максимално истицати и потенцирати позитивне односе 
између поменутих категорија циљева, а негативне ефекте по сваки од њих свести на 
минимум. Истовремено се тежи циљевима, који су у исто време и предуслови за 
њихово остваривање. Акценат треба ставити нарочито на неопходност да, за разлику од 
досадашње праксе, нови приступ развоју туризма треба у први план да истакне важност 
заштите животне средине, док сама економска димензија заузима губи значај у 
релативном смислу. Једностран економистички орјентисан туризам може донети добре, 
па чак и одличне, економске резултате у кратком периоду, али, посматрано дугорочно 
произвести негативне последице по животну средину и  живот локалног становништва. 

Такође, не треба заборавити, да квалитет животне средине, социјални интегритет 
и културни идентитет рецептивних области, представљају основу за обављање 
туристичке делатности, која својим одрживим развојем треба да доприноси њиховој 
афирмацији, у исто време задовољавајући економске критеријуме и потребе 
посетилаца. Социјални интегритет требало би оцењивати са аспекта субјективног 
благостања домицилног становништва рецептивних места или региона; културни 
идентитет са аспекта разноврсности, индивидуалности и лепоте културне баштине; а 
квалитет животне средине са аспекта стања појединих чинилаца- воде, ваздуха, 
биодиверзитета, квалитета пејзажа и слично. 

Имајући у виду све наведено, може се извести следећа дефиниција одрживог 
туризма: одрживи туризам подразумева интегралан и комплексан развој туризма, чиме 
се обезбеђује истовремено остваривање хетерогених циљева, од којих ни један не сме 
да постане доминантан у односу на остале, а то су:10 

• остварење економског профита; 
• очување социјалног интегритета локалних заједница; 
• афирмација културног идентитета рецептивних области; 
• заштита животне средине; 
• оптимално задовољење туристичких потреба. 
Посматрајући туризам као производни циклус (слика 1), у њему можемо 

разликовати неколико фаза: туристичко место бива откривено јер поседује мотиве 
високих употребних вредности – улагањем одређеног рада и средстава мотиви добијају 
прометну вредност, валоризује се њихова вредност на тржишту – посећеност и 
популарност туристичког места расте, приходи се увећавају, све док не дође до тачке 
                                                           
8 Јовичић Д.(2000):Туризам и животна средина, Задужбина Андрејевић, Београд, стр.26 
9  Јовичић Д.(2000).Наведено дело, стр.26 
10 Јовичић Д.(2000).Наведено дело, стр. 28 
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засићења – затим наступа силазна фаза, популарност и посећеност места се смањују, 
потражња и приходи опадају , а мотиви се исцрпљују11. 

 

      Засићење 

 

 Растућа популарност и промоција                                                  Популарност бледи 

  Откриће и појава                                                                                                                                                       Опада 

Раст 

 

                                                                       Инвеститори , туристи и оператори улазе   Инвеститори , туристи и оператори одлазе 

                                                                                         Време 

Слика 1.Производни циклус у туризму 

 Одрживи туризам подразумева да у фази раста треба пажљиво пратити 
економске, еколошке, социјалне, културне ефекте развоја и кретање потреба на 
туристичком тржишту. У зависности од карактеристика и оцене поменутих чинилаца, 
неопходно је предузимати адекватне мере како се горњи праг развоја не би прекорачио, 
односно дошло до тачке засићења (прилагођавање промета капацитету локалне 
средине, обогаћивање понуде новим садржајима, равномернија просторна и временска 
дистрибуција тражње, утврђивање зона са различитим степеном и режимом коришћења 
и слично). На тај начин се избегава фаза опадања тражње и промета, девастације 
животне средине, угрожавања културног идентитета локалног становништва и 
омогућава развој на трајнијим основама. 

 У складу са поменутим, туризам се мора третирати интегрално са осталим 
комплементарним делатностима, унутар шире дугорочније стратегије одрживости 
одређене просторне целине. Такав, интегрални приступ туризму и његовом планирању 
и управљању, омогућује остварење економских ефеката и задовољење друштвених 
потреба на трајнијој основи, при чему се не уништавају природни ресурси и не 
угрожава живот људи. Приметна је већа потврда неопходности комбиновања 
традиционалног и урбаног управљања (саобраћај, планирање експлоатације земљишта, 
маркетинга, економског развоја, заштите од пожара и другог) са потребама планирања 
туристичких делатности. На следећој слици (Слика 2) приказан је модел одрживог 
туризма. 

 

 

 

                                                           
11 Јовичић Д.(2000). Наведено дело, стр. 28 
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Слика 2. Модел одрживог туризма 

Другим речима, концепција одрживог развоја треба да буде основна смерница 
управљању туристичком делатношћу, која ће омогућити остваривање економских, 
друштвених и естетских циљева, уз истовремену заштиту културних вредности, 
социјалног интегритета, кључних еколошких процеса и биолошког диверзитета.12 

1.2. Димензије одрживог туризма 

Концепција одрживог туризма, пре свега изискује суштинске етичке промене 
код свих учесника туристичког процеса, од туристичке привреде као носиоца и 
креатора понуде, па до туриста као корисника туристичких услуга. Уколико се 
постигне концензус око значајних основних етичких принципа као предуслова акције и 
они постану кључна компонента у процесу доношења одлука, могу се очекивати 
позитивни резултати и развој туризма на одрживим основама. 

Упркос важности концепта одрживости туризма, односно одрживог туризма, у 
литератури не постоји јединствена дефиниција тог концепта већ се у различитим 
радовима може може пронаћи велики број садржајно различитих дефиниција13. Тако је 
у многим дефиницијама одрживог туризма стављен диспропорционално снажан 
нагласак на једну од наведене три димензије, пресвега на еколошку, или се ипак 
концептуални домен проширује додавањем нових димензија, као што су културна, 
политичка и пословно-управљачка одрживост14 . 

Такође и сам појам одрживости , у различитим радовима се тумачи на различите 
начине. Реч „одржив" изведена је из латинског израза „sus tenere“ што значи „држати 
усправно“. У енглеском језику ова реч (sustainable) се користи од 1290. године, али 
етнмолошко значење саме речи повезано је са колико интересантним,толпко и 
значајним импликацијама везаним за њену употребу.15 Према Де Врису, „одржавати" 
може значити „подржавати жељено стање нечега", али и „поднети нежељено стање“.16 

                                                           
12Enviroment and Tourism in the Context of Sustanable Development (1992).Environmental Resources Menagement. London. 
13 Butler, Richard W. (1999).Sustainable tourism: a state-of-the-art review.Tourism Geographies 1. page,9-10. 
14 Bramwell B., Henry I., Jackson G., Goytia Prat A., Richards G.  & Jan van der Straaten.ured..(1996): Sustainable Tourism Management: 
Principles and Practice. Tilburg University Press. Tilburg. 
15Redclift M. (1993).Sustainable Development! Needs, values, rights. Environmental Values.  
16De Vries H.(1989).Sustainable resource use. An enquiry into modeling and planning.Ph.D. Dissertation.Univ.,Groningen. 
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Глагол „одржавати" носи са собом конотацију пасива, за разлику од придева „одржив", 
који имплнцира активну конотацију. „Одрживост" је као термин и настала унутар 
екологије, означавајући могућности екосистема да временом одрже одређену 
популацију, да би тек касније додавањем контекста „развоја" и формирањем синтагме 
„одрживи развој" фокус анализе са животне средине прешао на друштво. Данас се може 
рећи да основни фокус одрживог развоја представља друштвои његова потреба да 
укључи бригу о животној средини усагледавање друштвених промена, пре свега кроз 
промене везане заекономске функције. 17  Бутлер објашњава даље, да сам појам 
одрживог туризма не имплицира рационално коришћење природних и антропогених 
ресурса према начелима одрживог развоја, већ само постојаност и опстанак самог 
туризма на неком подручју. 

Узимајући у обзир чињеницу да постојаност и опстанак туризма не заснива свој 
развој обавезно на принципима одрживости, према наведеним ауторима, требало би 
направити јасну разлику између „одрживог туризма“ и „одрживог развоја туризма“. 
Али, ако инсистирамо на јасном терминолошким одредницама, Бутлер признаје да 
појам одрживог туризма, по правилу, подразумева туризам који је заснован на 
принципима одрживог развоја. 

Три интегрална дела, односно димензије одрживости,како општег економског, 
тако и туристичког развоја притом су: еколошка, друштвена и економска одрживост, а 
одрживим туризмом може се сматрати само онај који има све три димензије 
истовремено, тј. онај који не деградира природну и културну ресурсну основу, који није 
у колизији с потребама и жељама локалног становништва, нити самих туриста, али који 
такође гарантује и разуман поврат на уложена средства18.  

Све ове димензије треба сматрати једнако и то треба узети у обзир да су сви 
нераскидиво повезани. Многе организације и актери у туристичкој индустрији, 
међутим, имају тенденцију да поставите једну посебну димензију на челу њиховог 
дефинисања одрживог туризма.  

Економски раст и тип друштва у комбинацији са бројем људи који живе на 
нашој планети значи да користимо све више и више природних ресурса (водни ресурси, 
шумарство, земљишта, ваздуха), који као резултат могу да оштете и у неким 
случајевима неповратно уништавају околину. То може да доведе до заузврат социјалне 
проблеме, као што су сиромаштво.  

Туризам, као један од највећих индустрија у свету, не само да доприноси ових 
еколошких проблема, ако не управља на одговарајући начин, али такође може да 
изазове многе друштвене-културне проблеме. Повећање масовног туризма од 1960, као 
што смо видели у "краткој историјом одрживог туризма", изложен је критикама због 
тежњи да побољша социјалне и еколошке проблеме у многим дестинацијама.  

Главни циљ одрживог туризма је да пронађе равнотежу између наших 
економских, еколошких и социјалних потреба, и да би ова три питања усклади у 
хармонији. Ово је могуће постићи употребом правилног туристичког менаџмента у 
туристичким дестинацијама, а преко сопствених акција када смо на одмору, кроз 

                                                           
17Baker S.(2006).Sustainable Development. Routlidge. London. 
18 Кожић И., Микулић Ј. (2011).Могућности успоставе сустава показатеља за основу и праћење одрживости туризма у 
Хрватској.Привредна кретања и економска политика 127.Загреб, стр 58. 
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промене у владиним политикама и / или путем кампања и лобирања разних 
организација.   

Морамо увек имати на уму, међутим, да су све три димензије одрживог развоја 
туризма подједнако важне као и њихова међусобна повезаност. 

1.2.1 Еколошка димензија одрживог туризма 
Туризам игра важну улогу у економском развоју на социјалном / регионалном, 

националном и глобалном нивоу. Економски развој обично подразумева развој великих 
размера и као такав, обухвата и концентрацију туриста који посећују дестинацију, има 
огроман утицај на животну средину (природу).  

Када говоримо о еколошким аспектима одрживог туризма мислимо на 
комплексан однос између туризма и заштите животне средине.  

Постоји пет еколошких аспеката, који се врше од стране туризма19. У следећој 
табели желим да идентификуjем значење речи «животне средине» зарад ближег 
поимања ових пет елемената. 

ЖИВОТНА СРЕДИНА обухвата: 

ПРИРОДНУ 

СРЕДИНУ 

СРЕДИНУ 

„ФАРМЕРА“ 

ИЗГРАЂЕНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

ДИВЉИ 

СВЕТ 

ПРИРОДНЕ 

РЕСУРСЕ 

*Планинске 

области 

*мора 

*реке и језера 

*пећине 

*плаже 

*природна 

шумска 

пространства 

*пољопривредна 

пространства  

*шуме настале под 

човечијим утицајем 

*рибњаци  

*појединачне   зграде 

и структуре  

*села и градских 

пејзаже  

*саобраћајне 

инфраструктуре, на 

пример путеви и 

аеродроми  

*бране и акумулације 

*копнени   сисари 

и рептили 

*флора  

*птице  

*инсекти  

*рибе и морски 

сисари 

 вода 

 клима 

 ваздух 

Извор: Swarbrooke (1999) ,стр.50 

Утицаји туризма могу бити веома штетни за било какве еколошке аспекте. 
Неколико примера како туризам може бити штетан су наведене у наставку: 
                                                           
19 Swarbrooke J.(2002).Sustainable Tourism Management.CABI Publising. London, page 49. 
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Туристи користе низ природних ресурса, на пример водних ресурса за њихове 
купке и базенима који користе велике количине воде често на местима где је вода 
оскудна. Њихова канализација може такође загађују море и друге области воде ако се 
не лечи адекватно.  

Туризам може бити непријатељ за природне средине кроз прекомерне 
експлоатације биолошких ресурса, газећи и оштећујући вегетацију од стране људи и 
возила, загађење ваздуха емисијом гасова из возила итд.  

Туризам такође има негативне утицаје на изграђеном окружењу. Ови утицаји 
могу да обухвате превише инфраструктуру или притисак на постојећу  инфраструктуру 
и промене у карактеру изграђених подручја кроз урбане експанзије или настале штете 
од изградње нове инфраструктуре, људи и саобраћаја итд.  

Туризам може бити штетан за дивљи свет кроз: уништавање станишта, што 
заузврат може да доведе до оштећења исхране станишта, поремећај у узгоју врста, 
шумског пожара итд. 

Негативан утицај туризам има и на средину “фармера“: туристи могу да газе 
усеве, или неконтролисано пале ватру у шуми које могу довести до пожара, нова 
туристичка кретања се граде на пољопривредном земљишту и користе потребну воду за 
пољопривреду, послови који се нуде у туризму могу довести у искушење младе људи 
да се удаље од пољопривредне индустрије20.  

Истовремено, туризам може бити користан за животну средине:  

1. обезбеђујући разлог за заштиту и очување природних станишта и дивљих 
животиња због своје вредности као туристичких ресурса, 

2. повећање туристичке свести о питањима везаним за животну средину, вероватно 
је довело до кампање, низа закона и актова  за заштиту животне средине,  

3. пружајући нове инфраструктуре за туристичку дестинацију или надоградњу 
постојеће инфраструктуре,  

4. као витални извор екстра прихода за пољопривреднике, спречавање "пустиња" 
подстицањем пољопривредног узгоја у руралним пределима.  

Желим да нагласим важност следећих принципа, који се могу наћи у Агенди 21, а 
који су написани специјално за путовања и индустрију која се заснива на туризму, а 
која подстиче и управља начелима којима туризам постаје све више еколошки одржив:  

- Путовања и туризам треба да допринесу заштити конзервације и рестаурације 
екосистема Земље,  

- Они треба да се заснивају на одрживом обрасцу производње и потрошње,  
- Путовања и туризам, мир, развој и заштита животне средине су међусобно 

зависни и морају бити у хармонији,  
- Заштита животне средине треба да чине саставни део процеса развоја туризма,  
- Међународни закони штите животну средину треба поштовати и туристичкој 

индустрији21. 

                                                           
20 Swarbrooke J.(2002).Navedeno delo.str 49-58 
21 http://www.wttc.org/promote/agenda21.htm  

http://www.wttc.org/promote/agenda21.htm
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1.2.3. Економска димензија одрживог туризма 
Светски приходи од туризма су повећани за две трећине, од 2001. до 2012. године, 

са 504 на 837 милијарди евра. Светски расходи на туризам су повећани за две трећине, 
са 465 на 745 милијарди евра. 

Подаци о приходима и расходима по глави становника указују нам на релативан 
значај туризма по земљама. Бољи би, можда били удео у БДП-у, или у финансирању 
салда текућег рачуна, али ови су нам инстант доступни када призовемо у помоћ ЦИА. 
Ова америчка информативна агенција процењује да на нашој планети живи скоро 100 
милиона људи више него што су процене других статистичких институција. Када се 
поделе подаци долазимо до просечних прихода од 118 евра и расхода од 105 евра по 
становнику који се реализују у прекограничним путовањима. У врху листе по 
приходима по становнику су у већини мале земље и острва. Прва озбиљнија држава је 
Аустрија на 15 месту са 1.788 евра прихода по становнику. Хрватска је на 19. месту 
(1.525 евра per capita), Словенија на 27 (1.007), Црна Гора на 35. (854), док је просечног 
рангирана БиХ на 92 месту (120 евра), а испод просека су Србија на 97. (97 евра) и 
Македонија на 104. (88 евра). Приход остварен са те стране, који обухвата комбинацију 
међународног туризма и транспорта, до и од дестинација, је тренутно износи више од 
745 милијарди америчких долара22. То значи да је туризам постао највећи светски извор 
зараде, испред производње аутомобила, хемикалија, нафте и хране. 

Туризам ствара економске користи како за рецепторске дестинације, тако и за 
земље у којима бораве туристи. У земљама у развоју то је главна индустрија и важан 
извор прихода. Међутим, то богатство може такође, када се непрописно њиме управља, 
донети проблеме за саме туристичке дестинације. Ови проблеми су проблеми, које 
туриста не може приметити одмах.  

  

                                                           
22 http://www.makroekonomija.org 
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У следећој табели приказани су негативни и позитивни економски утицаји туризма: 

Предности Недостаци  

• Девизна зарада  

• Допринос државним приходима 

• Отварање нових радних места  

• Подстицање улагања у локалну 

инфраструктуру  

• Повећање запослености  

• Доприноси за локалну економију 

• Одлив средстава 

• Трошкови инфраструктуре  

• Повећање цена локалног производа, као и ресурса попут воде и 

струје  

• Економска зависност локалних заједница од туризма  

• сезонски послови 

• повећање економске неједнакости унутар локалног 

становништва кроз неједнаке расподеле богатства  

• Проневера новца од стране људи који су на моћним позицијама 

Извор: Swarbrooke (1999), стр.59 

Туризам може допринети државним приходима кроз ствари као што су девизне 
зараде.  

Туризам може да допринесе државних прихода директно увођењем пореза, као 
што су увођење пореза везаних за туризам и само запошљавање у туристичким 
предузећа, а владе могу индиректно профитирати од наплаћивања робе и услуга које 
користе туристи.  

Сматра се да туризам има посебно важну улогу у економском развоју у стварању 
радних места на нивоу где су она најпотребнија (неквалификованих као и високо 
обучених радних места). Ово често спречава маргинализацију и исељавање младих 
људи који долазе на тржиште рада због недостатка радних места.  

Туризам може да утиче на локалну власт у смислу побољшања инфраструктуре 
дестинације. То може да значи боље водоводне и канализационе системе, развој свих 
облика превоза или чак побољшане здравствене услуге. Заузврат, то побољшава живот 
локалних становника23. 

Туризам проширује  економску базу земље домаћина, као део локалне економије.  

                                                           
23 http://www.biodiversity.ru 
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Економски циљеви одрживог туризма су24:  

- да оптимизују туристичке економске користи, утичући на смањење трошкова; 
- чак и сама расподела свих туристичких погодности, као што су новац, а њихово 

задржавање што је могуће у оквирима локалне заједнице;  
- да се уверите да туриста плаћа фер цену за њихове доживљаје током одмора;  
-  да се трошкови и користи од туризма распоређују на фер начин, између 

туристичке индустрије и владиних агенција у самој дестинацији и да се увери да 
су  потребе туриста испуњене. 

- да заштите локално покренута предузећа од нелојалне конкуренције од стране 
већих, страних предузећа, која су не доносе многе добре користи самој 
дестинацији  

-  да се смањи одлив средстава из локалне економије. 

1.2.4. Социјално-културни аспект одрживог туризма 

У последњих неколико година, узајамна зависност између туризма и културног 
наслеђа је постала евидентна. Културно наслеђе заузима једно од основних места у 
темељу самог туризма и зато је један од основа за развој туризма у дестинацији. 
Туризам може генерисати средства која чине њихово очување могућим, повећати значај 
руралне економије, и помоћи у очувању аутохтоних култура, као и других културних 
реликвија25. 

Туризам може, међутим, помоћи да се сачува заједница или бити претња 
културном наслеђу једне заједнице и стварању других друштвених проблема унутар 
саме области. 

Негативни социо-културолошки утицаји Позитивни социо-културолошки утицаји 

• Промена или губитак аутохтоних идентитета и 

вредности  

• Културолошки сукоби- "они или ми"  

• Етичка питања (криминал, деца радници, 

проституција и секс-туризам) 

• Јединствена сила за успостављање мира и бољу 

социјалну толеранцију  

• Јачање заједнице  

• Ревалоризација културе и традиције  

• Стварање више друштвене једнакости.  

• Туризам подстиче грађанску укљученост и 

патриотизам 

Табела 1.: Социо-културолошки утицаји туризма 26 

                                                           
24Swarbrooke J.(2002): Navedeno delo.str 66 
25 http://www.iccl.org/resources/unep.pdf 
26 http://www.uneptie.org/pc/tourism/sust-tourism/soc-drawbacks.htmТ 
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1.2.5. Промена или губитак аутохтоних идентитета и вредности 
Када се говори о променама аутохтоних идентитета и вредности требало би да 

се почне навођењем аутохтоне културе. Ово подразумева облик туризма када се 
обављају верски ритуали, ритуали, традиционални фестивали итд продају као 
туристички производ, и због тога они губе поштовање аутохтоног становништва као 
светиња.  

Промене настају и у околини, пејзажу, смештају, храни итд. Домаћини временом 
очекују да живе од туристичких очекивања и да испуне њихове захтеве.Туризам узима 
у разматрање поменуте ставке, јер су нове и непознате, али у исто време не превише 
нове и чудне.Питање задовољења потреба туриста је за познатим и удобним објекатима 
и активностима, које су обично европског стандарда, полако води ка стандардизацији 
културног понашања.  

Културни сукоби  

«Изуј се пре него што уђеш»  

Културни сукоби могу дешавати из много разлога. Они се могу јавити због 

разлике у културама, вери, вредностима, начину живота, језика и различитих нивоа 

просперитета између туриста и локалног становништва.  

Етичка питања 

Раст и урбанизација подручја, као и раст у масовном туризму, често може бити 
праћен повећаним криминалом.Туристима којима је циљ да потроше много новца 
током одмора и ношење њихових драгоцености на одмор, као што су камере или накит, 
може повећати криминалне активности и могу такође индиректно изазвати проблеме 
као што су пљачке и трговине дрогом.  

Комерцијалне и сексуалне експлоатације деце и младих жена је порастао стално 
заједно са порастом стопе туризма у многим деловима света. Туризам није узрок 
сексуалног злостављања деце, али, ипак, људи који воде такве послове користе објекте 
које нуди туристичка индустрија (хотели, барови, ноћни клубови, итд.), те је лако 
доступна за туристе27. 

Туризам као амбасадор мира  

Туризам је посредник културне размене између локалног становништва и 
туриста. Путовање је најбољи начин да су људи из различитих култура и раса у 
контакту једни са другима. То може да повећа разумевање и толеранцију међу њима. 

 

 

                                                           
27 http://www.ecpat.org.uk 
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Ревалоризација културе и традиције  

Туризам може да повећа заштиту и регенерацију културних и историјских 
традиција кроз побољшање квалитета музеја, развоја нових тржишта за традиционалне 
занате и уметничке форме, повећање свести о култури и другде у свету, итд  

Да би се смањили негативни утицаји и развој одрживих видова туризма све 
заинтересоване стране (туроператори, влада, девелопери, туристичке агенције, радници 
и сами путници) би требало да почну да се крећу у правцу стварања више друштвено 
правичног туризма.  

Глобални етички кодекс за туризам (GCET) је скуп принципа које прописује 
WTO (World Tourism Organisation), «правила игре» која би требало да делују као 
смерница за све заинтересоване стране у развоју одрживог туризма. 

1.3. Утицај туризма на животну средину 

Животна средина представља основу за велики део туристичких активности. 
Почетак истраживања негативних последица туризма повезан је са рекреационим 
коришћењем природне средине, у контексту непосредног контакта човека (туристе) са 
природом. Предмет истраживања низа научних дисциплина је утицај различитих 
облика туристичке активности (пешачки излети, логоровање, јахање, вожња џипом, 
путовање теренским возилом, скијање итд.) на поједине елементе природне средине, 
Негативни утицаји туризма и рекреације на животну средину повезују се пре свега 
променама у ваздуху, земљишту, води, ваздуху, биљном и животињском свету, а 
главни утицај имају смештајни капацитети који чине око 80% целе туристичке 
изградње. 

Туризам је својеврстан корисник простора, а специфичност му је у томе што 
није неповратан потрошач природних елемената. Контролисаним развојем туризма, уз 
изградњу одговарајућих садржаја, долази до оплемењивања простора28. 

 Туризам, као феномен глобалних размера, утиче на трансформацију географског 
простора. Он преображава првобитни простор тако што га опрема, уређује, ремоделира 
и реструктуира. Под његовим утицајем рецептивни простор се све интензивније мења, 
добијајући постепено специфичну туристичку физиономију. Као што је пољопривреда 
утицала на промену првобитног природног простора у рурални, као што су процеси 
индустрализације и урбанизације изменили претходни, најчешће пољопривредни 
пејзаж на себи својствен начин, тако и туризам у процесу развоја ствара нови тип 
простора и пејзажа. У том процесу трансформације првобитни процес може постати 
квалитетнији, здравији и привлачнији него раније, али може бити и тако радикално 
измењен и деградиран да постаје непрепознатљив, због чега делимично или потпуно 
губи своју првобитну привлачност.  

 Полазећи од изражене динамике туристичког раста и чињенице да су туристи, 
практично, закорачили у све делове наше планете, јасно је да је животна средина 
изложена великом притиску и бројним ризицима, услед интензивног туристичког 

                                                           
28 Јовичић Д.(2000). Наведено дело, стр 17 
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развоја. Имајући то у виду неопходно је утврдити све позитивне и негативне аспекте 
деловања туризма као агенса трансформације простора. 

Када је реч о ефектима туризма на простор, друштво и културу, поставља се 
питање шта је уопште позитивно, а шта негативно. Може се рећи да би позитивни били 
они ефекти који битно не угрожавају простор и не утичу на кочење развоја туристичког 
простора, који дакле подстичу развој тако да битно не угрожава живот домицилне 
средине. Супротно, негативни ефекти би били они који угрожавају природне и 
друштвене процесе, ометајући развој домицилнесредине и људи у њој29. 

Истицање позитивних ефеката туризма се хронолошки јавља пре уочавања 
негативних ефеката. Поред истицања позитивних економских ефеката (девизни прилив, 
отварање нових радних места, економски развој, мултипликативни ефекат и друго), 
уочено је да туризам подстиче и обнављање старих споменика; да поједине регије 
доживљавају развој управо због историјских места, традиционалних градова и квартова 
које прогрес још није захватио; да се развија свест о вредности културно-историјског 
наслеђа и природе; да се старе зграде обнављају и улепшавају да би постале туристички 
атрактивне; да туризам подстиче заштиту природне и створене средине (многе 
историјске грађевине, замкови, манастири, цркве, села, не би могли бити обновљени 
без прихода од туризма). Неки аутори су чак сматрали да туризам доноси економске 
користи без икакве штете по околину, што се касније показало погрешним. 

 Туризам најчешће има следеће позитивне ефекте на простор30: 

 Обнављање и рестаурација постојећих историјских места, зграда и споменика. 
 Трансформација старих зграда и места у објекте туристичке намене. 
 Заштита природних ресурса формирање националних паркова. 
 Доношење административних ипланских мера за заштиту појединих осетљивих 

простора. 
 Заштита простора од других активности, чији су негативни ефекти на животну 

средину знатно погубнији (на пример “прљава индустрија“). 
 Унапређење естетског квалитета простора. 
 Стварање географског простора, тј. претварање неактивног простора (пустаре, 

мочваре и слично) у привлачан. 
 Валоризација простора. 
 Изграђивање свести о животној средини. 

Наведени позитивни ефекти не долазе аутоматски, не јављају се увек и свуда где 
се развија туризам. Спонтан, хаотичан, неконтролисан развој туризма, најчешће уз 
одређене позитивне ефекте, доноси и бројне негативне ефекте. Да би се остварили 
наведени потенцијални позитивни ефекти туризма и да би се истовремено 
минимизирали негативни ефекти, неопходно је спречити његов стихијски развој и 
приступити просторном планирању туризма као интегралном облику планирања, које 
поред просторних обухвата и социо-економске аспекте развоја. 

                                                           
29 Томка Д.(2010).Основе туризма-водич кроз предмет.Тимс.Нови Сад, стр 40 
30 Томка Д.(2010). Наведо дело, стр  42 
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  Сазнање о негативним ефектима туризма на простор се јавило касније, и то 
првенствено као реакција на велику концентрацију туриста у појединим местима и 
регијама, које су потпуно промениле првобитни лик под утицајем туризма.  

Према испитивањима експерата Европске уније комплексност утицаја туризма 
на животну средину нарочито је изражена у следећим типовима просторних целина31: 

• заштићена природна добра; 

• планинске области; 

• приморске регије. 

За ове типове просторних целина карактеристично је да неконтролисан развој 
туризма, неутемељен на прецизним програмима и плановима и праћен обимном 
изградњом смештајних и инфраструктурних садржаја, производи негативне ефекте у 
виду угрожавања флоре, фауне и њихових станишта, деградације пејзажа, превеликог 
отпада, чије пречишћавање и одлагање, углавном, није регулисано на оптималан начин.  

Обим и врста утицаја на животну средину разликују се у зависности од више фактора, а 
то су32: 

 Природне специфичности и носећи капацитет дате области у односу на 
изграђене капацитете и инфраструктуру; 

 Врста и стеепн активности туристичких мотива; 
 Број посетилаца, учесталост њихових путовања и дужина боравка; 
 Врста саобраћаја коју користе туристи; 
 Квалитет управљања туризмом и животном средином у датој области; 
 Понашање туриста; 
 Зависност локалне привреде од туризма и свест о повезаности квалитета 

животне средине и економске одрживости туристичког развоја. 

Процењујући перспективе развоја туризма, може се поуздано твдити да ће се 
повећати притисци на животну средину. Експанзија међународног туристичког промета 
ће се наставити, па су процене да ће у њему учествовати око 1.6 милијарди људи до 
2020. године. Посебан пораст се предвиђа у интерконтиненталним туристичким 
крајевима, што ће значити даљу експанзију авио саобраћаја. Ово ће имати за последицу 
повећано загађивање ваздуха, али и земљишта, услед изградње аеродрома и пратећих 
садржаја. 

Други очекивани тренд је развој туризма у регионима у којима ова грана до сада 
није била развијена, као што су Азија и Источна Европа. Развој туристичке делатности 
у овим областима укључује повећање инфраструктуре, чијом изградњом и 
експлоатацијом ће доћи до повећаног коришћења природних ресурса и загађивања воде 
и ваздуха. 

                                                           
31 Јовичић Д.(2000).:Наведено дело, стр 18 
32 Јовичић Д.(2000). Наведено дело, стр 20 
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Имајући у виду наведено, туризам има амбивалентан карактер, односно његов 
развој повлачи са собом читав низ паралелних позитивних и негативних ефеката. 
Потребно је да се, на основу одређеног система вредности, раздвоје у посебне 
категорије позитивни и негативни утицаји туризма, односно да се идентификују и 
попишу сви могући појединачни ефекти развоја туризма на трансформацију простора. 
Ова класификација потенцијалних ефеката представља веома користан инструмент 
просторног планирања, чији је главни циљ да максимизира позитивне ефекте уз 
истовремено минизирање негативних ефеката туризма.  

 Треба очекивати да ће планери будућег развоја туризма испољити више слуха и 
разумевања за захтеве заштите животне средине, него шти је то до сада био случај. 
Будући развојни планови морају да рачунају на туристе са високим нивоом свести о 
значају очуваности животне средине, као и доминантном фактору који опредељује и 
усмерава туристичку тражњу. 

1.4. Moниторинг животне средине и развоја одрживог туризма  

Постизање одрживог туризма је континуиран процес и захтева константан 
мониторинг свих фактора, као и указивање на превентивне и корективне мере. 

Један од механизама за пoстaвљaњe стaндaрдa oдрживoг туризмa у oдрeђeнoj 
oблaсти а уједно и важна компонента планирања просторног развоја туризма јесте 
процена носећег капацитета. Порцена носећег капацитета се користи као показатељ 
утицаја туризма на животну средину у туристичким местима и регијама. Постоји више 
дeфиницијa нoсeћeг капaцитeтa. Пo тумaчeњу Фeдeрaциje прирoдe и нaциoнaлних 
пaркoвa Eврoпe, нoсeћи кaпaцитeт прeдстaвљa спoсoбнoст eкoсистeмa дa сe 
сaмooдржaвa и пoдстичe рaзвој људских aктивнoсти у нeoгрaничeнoм oбиму, бeз 
нeгaтивних пoврaтних eфeкaтa. Имajући у виду дa je вeћинa нeгaтивних eкoлoшких и 
других прoблeмa прoузрoковaнa вeликoм кoнцeнтрaциjoм пoсeтилaцa, туристичких 
кaпaцитeтa и сaдржaja, Matheison и Wall су у дeфинисaњу нoсeћeг кaпaцитeтa пoшли oд 
нeoпхoднoсти утврђивaња мaксимaлнoг брoja туристa кojи мoгу истoврeмeнo дa бoрaвe 
у oдрeђeнoм простoрнoм oбухвaту. Пo њимa, нoсeћи кaпaцитeт прeдстaвљa мaксимaлaн 
брoj људи кojи мoгу дa се нaлaзе нa oдрeђeнoм лoкaлитeту бeз нeпoврaтнe измене и 
деградације животне средине и без значајног угрожавања квалитета рекреативног 
доживљаја33. Пoлaзeћи од oснoвних циљeвa oдрживoг туризмa, прeтхoднa дeфинициja 
je нeпoтпунa, пoштo не укључује аспекте нeгaтивних утицaja на eкoнoмске сoциjaлнe и 
културнe услoвe у туристичким oблaстимa. Због тога Свeтскa туристичкa oргaнизaциja 
дeфинишe 3 нивoa нa кojимa сe кaпaцитeт може процењивати а то су:  

- Eкoлошки кaпaцитeт пoдрaзумeвa мaксимaлaн стeпeн туристичкoг 
кoришћења прoстoрa, a дa при тoмe нe дoђe дo eкoлoшкe дeгрaдaциje. Њeгoвa прoцeнa 
укључује кoмплeкснo рaзмaтрање низa чинилaцa, кao штo су eкoлoшкe 34 , 
гeoмoрфoлoшке, климaтскe кaрaктeристикe, брoj туристa, њихoвe aктивнoсти, 
изгрaђeнoст туристичких кaпaцитeтa, ииифрaструктурни сaдржajи, eкмиoниски 
чиниoци.  

                                                           
33 Matheison W.(1982).Tourism – Economics, Physical and Social Impact, Longman, New York. 
34 Loving Them to Death-Sustainable Tourism in Europe Narure and National Parks.Federation of Nature and Nitional Parks of 
Europe(1993). Grafanau.Germany. 
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- Психолошки кaпaцитeт прeдстaвљa мaксимaлaн стeпeн кoришћeњa прoстoрa 
са стaнoвиштa брoja туристa, њихoвих aктивнoсти и изгрaђeних oбjeкaтa, a дa нe дoђе 
дo пaдa квaлитeтa туристичкoг дoживљaja. Oн сe мoжe утврдити сaмo нa oснoву 
субjeктивних прoцeнa и мишљeњa туриста, тaкo дa je нeoпхoднo спрoвeсти анкeтнa 
истрaживaњa. Неопходна је адекаватна припрема упутника јер се на основу њега може 
утврдити мишљeње туристa o квaлитeту живoтнe срeдинe у туристичкoм мeсту, 
aктивнoсти туристичких мoтивa, квaлитeту и цeни туристичких услугa, oпрeмљeнoсти 
објeкaтa, квaлитeту и oбиму инфрaструктурних сaдржaja. Oвaj кaпaцитeт ниje лaкo 
утврдити jeр су пeрцeпциje и стaвoви туриста o пoмeнутим чиниoцимa рaзличити.  

- Социо-културни кaпaцитeт пoдрaзумeвa мaксимaлнo мoгућ рaзвoj туризима 
укључуjући брoj туристa, њихoвe aктивнoсти, изгрaђeнoсти кaпaцитeтa 
иинфрaструктуре који неће нарушити начин живота, културу и традицију домицилног 
становништва. Овај капацитет се може оценити као најапстрактнији и најтеже га је 
проценити. Да би се проценио носећи капацитет неопходно је утврдити оптималне 
стандарде за туристе, њихове активности и изграђене објекте и то за свако туристичко 
место или регију појединачно. Велику пажњу треба обратити и на сезонски карактер 
туристичког промета, што значи да носећи капацитет треба утврдити у односу на 
период максималне сезонске концентрације када је оптерећеност туристичких места 
најизраженија за разлику од предсезонског или постсезонског периода када је 
туристички промет знатно мањи. Због сложености дефинисања носећег капацитета овај 
показатељ није и несме бити једини показатељ степена сатурације простора и утицаја 
туризма на животну средину. Зато су светски експерти у истраживању утицаја туризма 
на животну средину дефинисали индикаторе стварних утицаја туризма на животну 
средину, који имају пактичан карактер и омогућују компаративне анализе између 
различитих туристичких регија и места.  
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II. ГРАНИЦЕ РАЗМАТРАНОГ ПОДРУЧЈА СТАРЕ 
ПЛАНИНЕ 

 

Стара планина представља право острво с благом, а проглашена је за Парк 
природе 1997.године, те је подручје са изузетним вредностима са становишта 
разноврсности биљног и животињског света и њихових заједница, као и 
геоморфолошких, геолошких, хидролошких и хидрогеолошких особености, у којима је 
присутан традиционални облик живота и културних добара. Површина Парка природе 
Стара планина је 142.219,64 ха. 

Парк природе Стара планина налази се у источној Србији, на територијама 
општина Зајечар, Књажевац, Пирот и Димитровград.  
На Старој планини налази се 1195 таксона васкуларне флоре, 51 врста маховине, што у 
односу на националну флору чини 34% од укупног фонда флоре Србије.35  Овде се 
налазе и терцијарне и ендемореликтне биљне врсте, које су се задржале у клисурама, а 
глацијални рекликти и ендеми налазе се на високим деловима планине. 

Изузето су значајне угрожене биљне вредности, било да су малобројне или да су 
им станишта угрожена. Ових биљака на Старој планини има 147 врста, а на њеним 
обронцима расте и 40 биљних врста, које су као природне реткости на подручју Србије 
стављене под заштиту. Неке од њих су: патуљаста перуника, планинска саса, гороцвет, 
косовски божур, жбунаста јова, степски лужњак, росуља, планински јавор, шумски 
љиљан, тресавски каћун и др. 

Стару планину покрива биљни покривач од 52 биљне заједнице, а њихов 
распоред зависи од еколошких утицаја, који се преплићу на различитим стаништима. 
Богатство вегетације огледа се кроз разноврсност жубнастих, шумских, ливадских, 
пашњачких и тресавских заједница. Издвојене су и висинске вегетацијске зоне: храстов 
појас, буков појас, смрчев појас, појас субалпске жбунасте вегетације ниске клеке, 
боровнице и субалпске смрче, и појас кривуља. Посебну вредност чине тресавске 
заједнице, које се налазе у појасевима букових и четинарских шума на Јабучком 
равништу, Дојкином врелу и у пределу Арбиња. 

На Старој планини су развијене и реликтне полидоминантне шумске заједнице, 
које изградјују биљне врсте ендемског и реликтног карактера. До сада су издвојени 
строги природни резервати: 

- „Драганиште" - резерват смрчевих шума, „Голема река" - букова прашума 
„Вражја 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" (Арбиње) - најочуваније 
и најлепше смрчеве шуме на Старој планини и у Србији уопште, са типичним 
треставским и сфагнумским заједницама, „Копрен" - представља налазиште 
биљака из породице месождерки. 

 На овом подручју заступљене су бројне животињске групе, које доприносе 
лепоти природе. Фауну чини 116 врста лептира (22 новоутврђене, а 6 врста представља 
                                                           
35 www. jpstaraplanina.rs 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%98%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%9A%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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глацијалне реликте), 18 врста херпетофауне (6 врста водоземаца и 12 врста гмизаваца), 
а ихтиофауна представљена је са 26 врста. 

 Највећи диверзитет птица у Србији, бившој Југославији и већем делу Балкана, 
налази се управо на Старој планини, где су своје станиште нашле 203 врсте. Стара 
планина укључена је у регистар подручја од међународног значаја за птице Европе - 
IBA са површином од 44.000 ха. Фауна сисара заступљена је са 30 врста, а посебно се 
истичу текуница, снежна волухарица, рис и медвед. 

На стрмијим странама речних долина заступљени су алувијални наноси и наслаге 
глине, шљунка и песка. Оптимални геоморфолошки услови за изградњу скијашких 
терена и жичара постоје између шест планинских врхова главног планинског била 
изнад 1900 m н.в. Флувиоденудациони и крашки облици значајни су за излетнички 
туризам.  

Главни планински венац дисециран је долинама Трговишког Тимока, Дојкиначке 
реке, Топлодолске реке и Височице. У горњем делу Топлодолске долине, јужно од 
Миџора, налази се проширење Топли До, у којем је смештено истоимено сеоско 
насеље, чије амбијенталне вредности могу да буду искоришћене за туристичко 
активирање. Ово сеоско насеље је остало без становника због депопулације и 
деаграризације, али је могуће његово оживљавање у смислу активирања етнографских 
туристичких вредности. Планински део Видлич одвојен је од Старе планине долином 
Височице. Уска вијугава долина Темштице, са карактеристичном клисуром, у близини 
села Темска, представља комплементарну вреденост одрживог туризма Старе планине.   

  За изградњу терена за зимске спортове и рекреацију искоришћене су 
северозападне падине планинског огранка, који се пружа од Миџора, преко Бабиног 
зуба (1758 m н.в.) до Јабучког равништа. Овај локалитет је изабран због морфолошких 
погодности, те је просторним плановима одређен за изградњу терена за спуст, слалом и 
нордијско скијање.   

У планирању одрживог развоја значајне елементе природне средине  чине 
рељефна рашчлањеност, разноврсност и куриозитет облика који су застпљени на Старој 
планини. Хоризонтална и вертикална рашчлањеност планина изузетно погодује 
изградњи терена за зимске спортове. Изградњом скијашких стаза и осталих терена за 
спорт и рекреацију оствариће се позитивни економски ефекти, али се поставља питање 
какве ће бити последице изградње по геонаслеђе, геодиверзитет и биодиверзитет. 
Негативни ефекти се могу предвидети ако се са становишта нарушавања животне 
средине анализирају последице по природну средину на примеру Копаоника и 
Златибора. 

Веће количине падавина излучују се крајем јесени, почетком зиме и у касно 
пролеће. Према географској закономерности вертикалне климатске диференцијације 
можемо издвојити три климатска појаса:   

•  појас субпланинске континенталне климе (од 650 m до 1300 m н.в., са јасно 
израженим годишњим добима);   

•  појас типичне планинске климе (од 1300 m дo 1800 m. н.в., дуже зиме и краћа лета);   
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•  појас са одликама субалпске климе (изнад 1800 m н.в., дуге и снежне зиме, умерена 
лета са свежим ноћима, кишовита пролећа и релативно сушни рани јесењи месеци).  

Снег се на Старој планини задржава око три месеца. Дебљина и трајање снежног 
покривача у зависности је од надморске висине локалитета, нагиба планинских падина, 
експозиције и атмосферске циркулације. На локалитету Јабучко равниште снежни 
покривач се задржава око три месеца. Период најдужег задржавања је од друге 
половине децембра до средине марта. У појединим годинама снега има довољно и у 
априлу. То пружа задовољавајућу основу за спортске и рекреативне активности на 
снегу у трајању од 3 до 4 месеца годишње. Температуре ваздуха у току лета повољно 
утичу на рекреацију и боравак у природи, а тиме и на афирмацију летње туристичке 
сезоне. Микроклиму одређују шумске површине. Активности треба усмерити на 
афирмацију одрживе и обновљиве експлоатације шумских састојина.   

2.1. Општине 

  Ради бољег сагледавања свих потенцијала којима располаже ово подручје у 
наредном делу рада даћемо укратко приказ три општинe са њиховим потенцијалима: 
биће речи о пoложају, становништву, клими као и о потенцијалима како природним 
тако и културним. 

2.1.1. Зајечар - Град Зајечар се налази у централном делу Тимочке крајине и 
обухвата Зајечарску котлину, источни део Црноречке и северни део Књажевачке 
котлине, као и јужне делове Неготинске крајине. Територија општине је омеђена: са 
севера обронцима планине Дели Јован, са истока и југоистока обронцима Старе 
планине, којом иде државна граница према Бугарској, на југу и југозападу Ласовачком 
планином као огранком планине Тупижнице, а на западу Јежевицом и огранцима 
Великог Крша. Површина општине Зајечар је 1.069 км236 (око 15 % површине Тимочке 
крајине)37. 

Природне вредности: Бели Тимок, Црни Тимок, Велики Тимок, клисуре Баба Јона, 
Вратарничка клисура, Тимок, три вештачка (акомулациона) језера: Грлишко језеро, 
Рготско језеро,језеро Совинац; два термоминерална извора: Гамзиградска Бања и 
Николичево; парк-шума Краљевица. 

Културно – историјске вредности: Гамзиград ( Felix Romuliana), цркве Рождества 
Пресвете Богородице,Манастир Светих Апостола Петра и Павла у Грлишту, Манастир 
Светих Апостола Петра и Павла у Грлишту. 

2.1.2. Пирот - се граничи са четири српске општине Димитровград, Књажевац, Бела 
Паланка и Бабушница, као и са Бугарском на дужини од 65 километара. 

У општини Пирот налазе се бројне познате планине као што су: Стара планина, Влашка 
планина, Белава, Сува планина, итд. 

                                                           
 
37 www.zajecar.info 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%9A%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/Suva_planina
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Кроз општину Пирот протичу реке: Нишава, Јерма, Расничка река, Темштица, 
Височица... Ова општина има и три језера - Завојско језеро, Крупачко језеро и Суковско 
језеро. 

Пиротска општина има површину 1.235 km², у њој се налази преко седамдесет насеља, 
међу којима је и град Пирот. Према попису из 2002. године у општини Пирот је живело 
63791 становника. У самом граду живи око 45.000 становника. Око 22.000 становника 
живи у селима општине Пирот38. 

Природне вредности:  Завојско језеро, Јерма, Нишава,Врело, Звоначка бања 

Културно-историјске вредности су: Музеј Понишавља, уређује се тврђава Момчилов 
град, реконструисан је манастир Свети Ђорђе код села Темска, манастир Свети Јован 
Бoгослов - Погановски манастир; уређен је спортско рекреативни центар 
између Нишаве и ХЕ „Пирот“ , Планинарски дом. 

2.1.3. Књажевац - Општина Књажевац се налази у источном делу Србије, уз границу са 
Републиком Бугарском и улази у састав Тимочке крајине. Град се налази у долини 
реке Тимок. У римско доба био је познат под именом Timacum Minus. Касније је носио 
име Гургусовац. Данашње име је добио 1859. по кнезу Милошу Обреновићу. Општина 
се простире на површини од 1.202 km2 и по величини је четврта у Републици Србији. 
Претежни део општине Књажевац припада брдско – планинском подручју. 

  Највиша тачка на територији општине је Миџор на Старој планини (2169m 
надморске висине), који је и највиши врх у Републици Србији. Најнижа тачка је 176m 
надморске висине и налази се у књажевачкој котлини. Подручје општине обухвата 86 
насеља, од чега је 85 сеоских насеља.  Сам град се налази на саставу Трговишког и 
Сврљишког Тимока који заједно чине Бели Тимок,  који тече ка Зајечару и заједно са 
Црним Тимоком чини Тимок, по коме је и сама Тимочка крајина добила назив. 

У општини Књажевац живи 37.172 становника, од чега 19.705 у граду (подаци из 
пописа становништва 2002.године). Просечна густина насељености је 31 становник по 
km2, што је сврстава у ретко насељене општине. 

Природне вредности: Стара планина, Сврљишки и Трговишки Тимок, Бели Тимок, 
Голема река, Ргошка бања 

Културно-историјске вредности:Стара чаршија, Парк слободе, Камени мост, Црква Св. 
Ђорђа, Завичајни музеј Књажевац, Музеј града Књажевца, Џервинова вила, базен 
Бањица. 

2.1.4. Димитровград - Општина Димитровград је део Пиротског округа у Србији. 
Током 1991., у општини је живело 13.488 људи, а током 2002, живело је 11 748. Ова 
општина је једна од две општине у Србији, заједно с општином Босилеград где 
већинско становништво чине Бугари, иако према последњем попису становништва 
само чине највећа етничка група у општини. 

                                                           
38 http://sr.wikipedia.org/ 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/2002
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%9A%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/1859
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
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У постојећим записима као и у стручној литератури прихваћена је подела општине на 
пет мање просторне целине: Горње Понишавље, Горњи Висок, Забрђе, Бурел и 
Дерекул. 

  Околину Димитровграда чини брдско-планински предео издужен у правцу 
југозапад-североисток. Крупни облици рељефа простиру се управно на правац пружања 
територије. Територију чини део Горњег Понишавља, од кога се у правцу североистока 
наставља Забрђе, Видлич и Горњи Висок. Југозападно од долине Нишаве доминира 
брдско-планинско земљиште познато као Бурел, Дерекул, и Барје, које је на истоку 
ограничено долином реке Лукавице, а на западу просечено клисуром Јерме. Источно и 
југоисточно димитровградски крај ограничен је територијом Бугарске, а на северу и 
северозападу су територије општина Пирот и Бабушница. У целини то је брдско-
планински крај кроз који је усечен део долине Нишаве, који је узан и кратак са правцем 
пружања југоисток-северозапад. Сам град је у средишту свог атара од 17,17 км2. 
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III ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
РАЗВОЈА ОДРЖИВОГ ТУРИЗМА НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ 

3.1.Физичко-географски положај Старе планине 

Стара планина (Балкан) представља јужни огранак источних Карпата и део је 
пространог планинског венца који се назива Карпатско-балкански планински лук. 
Смештена је између 43°06` и 43°53` северне географске ширине и између 22°18` и 23° 
источне географске дужине39. Стара планина, дуга 600 км и широка 50-70 км пружа се 
од источне Србије, преко средишњег дела Бугарске у правцу запад-исток (највећи врх 
Ботев, 2376) и благо спушта према Црном мору. На територији Републике Србије 
пружа се правцем север-југ у источном делу земље. Државна граница већим делом 
прати развође Тимока и Дунавских притока у Бугарској Лом и Огоста . 

Стара планина представља пространи планински венац у Источној Србији, 
омеђена је долинама Белог и Трговишког Тимока, и Височице, а на истоку државном 
границом и представља природну границу према Бугарској.  

Главне рељефне одлике представљају разноврсност геоморфолошких облика, а 
посебно се истичу висина, пружање, облик и нагиб западних падина планинског венца. 
Рељеф проучаваног простора има брдско-планински карактер. Изграђена је од 
шкриљавих глинаца и кречњака на западу, у највишем средишњем делу од 
кристаластих стена и на истоку од флиша. Балкан је у морфолошком погледу веома 
сложен планински венац. У том погледу се посебно истиче Централни балкан, као и 
један велики део западног Балкана и то нарочито западно од Искрове клисуре. 
Поменути делови овог планинског система готово у потпуности су изграђени од 
црвеног пешчара, шкриљаца и гранита. Због наглог спуштања, које је настало у 
терцијару покретима алпске орогенезе, многе реке које теку са јужних паднина балкана 
одликују се знатном ерозијом , а у њиховим коритима приметни су многобројни 
слапови, брзаци, водопади. Западне падине су експониране према долини Белог и 
Трговишког Тимока, док се  јужни обронци на територији Србије пужају до планине 
Видлич.  Захвата површину од 1542 км2, од чега парк природе чини 1143 км2, у 
општинским атарима Зајечара, Књажевца, Пирота и Димитровграда. Стара планина 
почиње од Прлитског потока на северу и пружа се дужином од око 100 км према југу, 
преко Сребрне главе (1932 м н.в.), где се наставља на бугарски део. 

  Највиша тачка Старе планине у Србији је врх Миџор са висином од 2169 m н. в, 
а најнижа тачка је на излазу из долине Прлитског потока (132 m н. в.).  

Подручје Старе планине подељено је између четири општине: Зајечар, Књажевац, 
Пирот и Димитровград. 

 

 

                                                           
39 Родић Д. и Павловић М.(1994). Географија Југославије.Савремена Администрација.Београд, стр 11 
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Територија 

општине и града 

Површина у км2 

 

Укупно 

Просторни план  

% 
Подручје 

Парка природе 

Подручје ван 

парка природе 

Укупно 

Зајечар 1.070 62,95 36,68 99,63 6,47 

Књажевац 1.202 422,93 203,34 626,27 40,64 

Пирот 1.235 543,76 158,56 702,32 45,51 

Димитровград 483 113,68 / 113,68 7,38 

Укупно 3.990 1.143,32 398,58 1.541,90 100 
Табелa 2: Просторни обухват подручја Просторног плана40 

Погодности географског положаја Старе планине изражене су не само и њеној 
предеоној разноликости, него и у повољнијем односу према важнијим долинама, то се у 
првом реду мисли на однос према Моравској долини, као најважнијем правцу кретања 
туриста унутар наше земље и долини Тимока, као најважнијег источно-српског 
туристичког правца41. 

3.2. Саобраћајно-туристички положај Старе планине 

Стара планина има повољан саобраћај. Налази се у близини путних праваца  
Београд-Ниш (аутопута, који лежи на Kоридору X) и Ниш-Софија (путног правца Е-
75), а такође и коридора VII , односно Дунавског саобраћајног правца. Удаљеност од 
градских центара Књажевца и Пирота је око 50 км, а од Ниша око 80км, од Софије 
110км, а од Београда око 300 км.Од регионалних путева значајан је пут Књажевац-
Пирот, који пролази западном страном планине. 

 

Слика 3. Део локалног пута Кална-Бабин зуб (фото Александра Станковић,2015) 

                                                           
40 Службени гласник РС, бр. 115/08 
41 Братић М., Петровић Ј., Живковић Ј. (2011). Стање и перспективе развоја туризма на простору Старе планине. Економске 
теме.Економски факултет.Ниш. 
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Карта бр.1. Географски положај Старе планине 

(Извор: Топографска карта ВГИ) 

 Туристички развој Старопланинске регије, који је у централном делу планински, 
а у пограничним деловима транзитни, тек почиње да се афирмише. Њена 
коминикативност је одређена источним туристичким правцима који воде од Ражња, 
преко Ниша, до Димитровграда и бугарске границе. Међутим, комуникативност у 
оквиру саме регије је недовољна и то је главни разлог изолованости и недовољне 
развијености. 

 На територији туристичке регије Стара планина важни су делови друмских 
транзитних туристичких праваца ауто-пута Е-80 (Ниш-Димитровград) и државног пута 
I реда Е-771 (Ниш-Зајечар). За туристичку регију Стара планина веома су значајни и 
државни путеви II реда, посебно Алексинац-Сокобања-Књажевац-Кална-Темска-Пирот, 
који од Књажевца до Пирота и даље уз Височицу, може да профункционише као 
потпланински пут42. 

                                                           
42 Службени гласник РС. број 115/98 
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Карта бр. 2, Саобраћајна повезаност у оквиру Старе планине (Извор: www.tt-group.net) 

 На Стару планину се може стићи из више праваца. Уколико се путује на 
релацији Ниш-Сврљиг-Кална-Бабин зуб, пут је дугачак 110 км, са добром 
сигнализацијом, у релативно добром стању, и тренутно је најбољи избор за одлазак на 
Стару планину.  

Најкраћи пут за оне који долазе из Београда или западне Србије је Сокобања-
Књажевац-Кална-Бабин зуб, али је овај путни правац у лошем стању. 

Путни правац Ниш-Сврљиг-Јаловик-Извор-Кална-Бабин зуб је око 30 км краћи 
од пута преко Књажевца, али је сигнализација слаба. 

 Железничка мрежа се састоји од линије Ниш-Књажевац-Зајечар и другог крака, 
Ниш-Пирот-Димитровград. 

 Најближи аеродром се налази у Нишу, који је удаљен од Старе планине око 
70км2. Битно је истаћи да близина аеродрома Константин Велики омогућава лакшу 
повезаност регије са емитивним тржиштима. 

3.3.Физичко-географске карактеристике Старе планине  

3.3.1. Геотектонске карактеристике Старе планине 
  Област Стара планина припада источном појасу Карпато-балканида, а 
представља најзападнији део овог ланца. Због своје разноврсности и сложене тектонике 
одувек је представљала изазов за геологе. 

http://www.tt-group.net/
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 Њен положај на северном ободу Алпског орогена према Мезијској платформи 
условио је настанак веома сложене тектонске грађе.  На њеном простору присутне су 
аутохтоне палеогеографске тектонске јединице, као и алохтоне које су током 
палеографско-тектонског развоја биле тектонски повучене и доведене у садашњи 
састав ове планине. Тектонски развој отпочео је балкајском орогенезо, затим се 
наставља каледонским и херцинским покретима, да би дефинитивно задобио садашњи 
склоп алпским тектонским покретима43. 

  Очигледно је да је грађа Старе планине врло сложена и представља ризницу 
седимената различите старости. Геолошки диверзитет је одраз некадашњег и свакако да 
обогаћује представу о укупним природним вредностима Старе планине. 

 У састав стена улазе селикати (палеозојски англошисти и девонски пешчари) и 
кречњаци (кречњаци и доломити мезозојске старости). Најстарије стене у овом 
подручју су амфиболити и амфиболитски шкриљци, кварцити, мермери, амфиболитски-
биотитси, гнајсеви протерозоијске старости. 

Слојеви од глине, шљунка, песка и алувијум су присутни на странама речних 
долина44. 

 Стара планина се састоји из две геолошки различите целине: Заглавка и 
Висока. 

Геолошки развој Висока трајао је од протерозоика до горње креде. 
Протеозоитске стене представљене су амфиболитима и амфиболитским шкриљцима, 
кварцитима, мермерима и амфиболитско-биотитским гнајсевима. Значајно је 
заступљена и дијабаз-филитоидна серија. Палеозојска формација представљена је 
метаморфним и вулканогено-седиментним стенама. Карактеристичне стене ове области 
су аргилошисти силурске старости и црвени седименти пермске старости. Тријас је 
заступљен кречњацима и теригено-карбонатним стенама у којима се налазе фосили 
брахиопода, пужева и шкољки. У доњојурским седиментима доминирају фосили 
амонита и цефалопода, док се од стена горњојурске старости јављају сиви и плавичасти 
глинци са шкољкама преко којих леже пешчари и песковити кречњаци. Доњокредни 
седименти представљени су песковитим и лапоровитим кречњацима, лапорцима и 
пешчарима. Горња креда представљена је лапорцима и глинцима, преко којих леже 
пешчари, глинци, вулкански англомерати, брече, туфови, туфити и андезити45. 

У оквиру Старе планине, Николић и Анђелковић, су издвојили крупне тектонске 
јединице, односно јединице I реда: 

 Балкански аутохтон или Balkanikum, 
 Карпатски шаријаж или Karpatikum, 
 Крајински шаријаж или Krainikum. 

                                                           
43 Мијовић Д.(2003) Студија заштите парка природе „Стара планина“.Завод за заштиту природе.Београд. 
44 Кићовић Д, Драговић Р., Јакшић П.(2009)Conditions for ecotourism development at Stara Planina mountain.Eco-conference.Нови Сад. 
45 Обрађено у оквиру истраживања Ана Младеновић (2003) Геолошки и геоморфолошки потенцијали за развој екотуризма на 
југозападној страни Старе Планине. Београд. 
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  Област Старе планине представља геотектонску јединицу нижег реда-блока. 
Блок Старе планине се дели на 3 подручја – 2 северна дела од пермских творевина и 
јужно које граде пермски до кредни седименти изнад рифејско-моријумске подлоге 46. 

 

Слика 4. Стара планина (Фото: Александра Станковић, 2015) 

3.3.2. Геоморфолошке карактеристике Старе планине  
 

Под дејством ендогених и егзогених сила долазило је до различитих морфолошких 
процеса, првенствено флувијалне и крашке ерозије, који су довели до формирања 
различитих макро и микро рељефних облика. Геоморфолошке карактеристике делују 
посредно и непосредно на климу, хидрографију и живи свет. Различите типове 
природних вредности карактерише различита туристичка атрактивност. Рељеф Старе 
планине одликује се великом расчлањеношћу и у основи је тектонског карактера 
обликован флувијалним, крашким и другим процесима. 

Рељеф Старе планине представља природну вредност која се среће код малог броја 
планина у Србији. То је, према територијалном обухвату, велика планина са врховима 
изнад 1400 м. Благи и оштри успони, простране ливаде, речни усеци и долине, 
комплекси обрасли четинарском шумом, представљају основ за различите врсте 
туризма.  

Једна од туристичких атракција је свакако врх Бабин зуб - група остењака 
изграђених од црвених пешчара, а такође представља и видиковац. 

3.3.3. Речне долине 
Основна карактеристика рељефа ове области су оштро усечене и дубоке долине 

кратких токова. Ова карактеристика условљена је у највећој мери геолошком грађом. 
На простору Старе планине постоји релативно велики број речних долина, које на 
већим надморским висинама постају сужене и преиздубљене. 

                                                           
46 Мијовић Д.(2003).Наведено дело. 
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Бигар је долина у целости изграђена од бигра, од кога је настала бигрена пречага 
преко које се вода, у виду акомулативног водопада висине 35 м обрушава у главну 
долину Стањинске реке, и уједно представља  и ушће у реку, која је један од 
изворишних кракова Трговишког Тимока. 

Укљештени меандри Темшице-усекла их река Темшица, у оквиру клисуре дубоке од 
160-260 метара у црвеним пешчарима. 

Клисуру Владикина плоча –реке Височице , изнад села Рсовци и Паклештица, у 
потезу од 2 км. Усечена је у јурским седиментима и у геоморфолошком погледу 
карактеристична по укљештеним меандрима и великом броју пећина које се налазе у 
овој клисури. 

Клисура Росомочке реке –простире се између села Росомач и Славиња, у 
седиментима јурске старости. Кратка клисура са серијом џиновских лонаца47 на дну.  

3.3.4 Пећине 

Пећине се убрајају у значајније рељефне туристичке куриозитете. Излучивањем 
калцијум-карбоната у пећинама се стварају посебни облици – пећински накит. Због 
живописног накита пећине имају велики туристички значај. У овој области постоји 
велики број мањих и већих пећина, које још увек нису активиране за посетиоце. 

Пећина Владикине плоче - налази се у клисури Височице. Ова пећина је сува, са 
огромним улазом који је широк 12 метара, а висок 50 метара. 

Главна или Попова пећина – је најинтересантнија за спелеологе, али нажалост још 
увек није уређена за посетиоце. 

Пећина Паклештица – налази се у истоименом селу. 

Велики број пећина налази се у Одоровском пољу, једином крашком пољу у 
Источној Србији. 

3.3.5. Планински врхови, падине и стране 

У оцени атрактивности планина и других узвишења неопходно је размотрити однос 
њихових елементарних делова – врхова, падина и подножја48. На северу масив Старе 
планине почиње од Вршке чуке, односно од долине Прилског потока, а затим се 
планински венац повија према југу и југоистоку, где добија на висини и ширини. У 
меридијанском правцу се пружа скоро 100 км, док у упоредничком правцу пружања 
максимална дужина износи око 30 км  (Пиротска котлина-Сребрна глава). Највиши врх 
Старе планине, као и највиши врх Централне Србије је Миџор-2169 м, а најнижа тачка 
је на излазу из долине Прилтског потока (132 м.н.в.). 

 

                                                           
47 *Настају испод водопада, због снажног ковитлања воде јавља се снажна еворсија, односно вртложно кретање водене масе и 
речног материјала. 
48 Јовичић Д. (2000).Наведено дело. 
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Неки од изразитих врхова, од севера ка југу, су: 

 Вршка чука (692 м.н.в) 
 Црноглав (764 м.н.в) 
 Бабин нос (1108 м.н.в) 
 Тресак (1000 м.н.в) 
 Ветрен (1330 м.н.в) 
 Орлов камен (1737 м.н.в) 
 Свети Никола (1380 м.н.в) 
 Миџор  (2169 м.н.в.) 
 Три чуке (1937 м.н.в.) 
 Тупанар (1727 м.н.в) 
 Сребрна глава (1933 м.н.в). 

  Ови врхови се налазе на граници између Србије и Бугарске и у Србији припадају 
општинама Књажевац, Пирот и Димитровград. 

 Од главног венца одвајају се неколико мањих одвојака који залазе у Србију: 

 Венац на коме се налази Бабин зуб (1757 м.н.в) налази се између општина 
Књажевац и Пирот. 

 Венац на коме се налазе врхови: Лазареви јаглаци (1874 м.н.в) и Браткова страна 
(1943 м.н.в), налазе се на територији општине Пирот. 

 Венац на коме се налазе два значајна врха: Копрен 2 (1935 м.н.в) и Стражња 
чука (1772 м.н.в), такође припадају општини Пирот. 

 Венац са највећим врхом (Црни врх-1831 м.н.в.) припада општини 
Димитровград, 

 Постоји још један венац који се одваја од главног венца Старе планина, а за који 
многи мисле да припада венцу Старе планине, а то је Видлич, са највишим 
врхом од 1413 м.н.в.- Големи врх, чији планинаки венац припада Понишављу. 

Најзаступљенији су висински појасеви између 600-1200 м.н.в. на прекоп 50% 
површине, а у висинском појасу од 1500-2169 м.н.в.  налази се 7% територије. 
Доминирају неутралне експозиције терена на око 45 %, док су топле експозиције 
заступљене на 30%, а хладне на око 25%, у оквиру парка природе. На око 42% 
површине су нагиби терена већи од 10 степени, а на око 29% су већи од 20 степени, а на 
око 6% су екстремно стрми нагиби терена49. 

Пошто се Стара планина налази на граници између Србије и Бугарске, њене 
североисточне падине се налазе у Бугарској, док се југоисточне падине са побрђима 
налазе на територији Србије. Стара планина се, углавном, одликује благим падинама, 
које су повољне за туристичку изградњу и за зимске спортове. Стрмије стране су 
обрасле шумом, претежно буковом и храстовом, а на вишим пределима и четинарима. 

3.3.6. Климатске карактеристике Старе планине 
Клима Старе планине представља прелазну зону између умерено – континенталне 

климе Тимочке крајне и Влашке низије на северу и планинске климе Балканског 

                                                           
49Просторни план парка природе и туристичке регије Стара планина (2008) Службени гласник РС . 
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планинског система на југоистоку 50 .Ова планина је у климатском погледу веома 
сложена и разнолика. Разликује се у свом јужном, северном и централном делу у 
надморској висини од 300 до 2.168 метара51.  

Климу Старе планине карактерише просторна варијабилност. На климатско 
обликовање простора Старе планине највећу улогу има рељеф. Његов утицај (преко 
промена надморске висине, експонираности и нагнутости терена, положаја у односу на 
ваздушне масе, итд.) се најјасније се огледа у интензивним квантитативним променама 
температуре ваздуха и количине падавина. 

Северни делови Старе планине, који припадају општинама Зајечар и Књажевац, 
имају умерено-континенталну климу модификовану јаким утицајем степске килиме, 
док клима јужних делова, који припадају општинама Пирот и Димитровград је 
модификована планинска клима. У оквиру планинских климатских региона на Старој 
планини могу се издвојити52: 

 Прелазни или субпланински климатски регион, који се налази на висини од 
600-1250 м н.в. 

 Прави планински климатски регион, на висини од 1250-1900 м.н.в. 
 Високопланински климатски регион изнад 1900 м.н.в. 

  Виши делови Старе планине имају одлике континенталне климе. Летњи дани су 
топли, а ноћи свеже, док су зиме дуге, снежне и хладне. Јесени су дуже и топлије од 
пролећа. У току године доминирају ветрови југоисточног смера.  

Клима Старе планине је изузетно повољна, са становишта развоја туризма. 
Стара планина је скоро 5 месеци под снегом, што представља добру основу за одвијање 
зимских спортова. Развој туризма у летњој сезони такође има добре основе због 
повољних климатских елемената. 

За анализу климе Старе планине коришћени су подаци са укупно 30 мерних 
станица. Од тога 7 станица су климатолошке, а 23 падавинске станице. Климатолошка 
станица са најмањом надморском висином је Неготин (42 м н.в.), а највиша је Топли До 
(700 м н.в.). Најнижа падавинска станица је Мокрања (80 м н.в.), док је највиша станица 
Дојкинци налази на (880 м н.в.).  

3.3.7.Темпeратура ваздуха 
За анализу температурног режима простора Старе планине коришћени су подаци 

са климатолошких станица Димитровград, Пирот, Књажевац, Зајечар, Неготин и Топли 
До у периоду од 1961 до 2000. године. Можемо приметити да се у највишој 
климатолошкој станици (Топли До) увек ниже температуре него у осталим 
климатолошким станицама. Најхладнији месец је јануар. У јануару се температура 
креће од  -0,50о до -1,8о С, док је у фебруару негативна температура забележена једино  
у станици у Топлом Долу. Најтоплији месец је јул, у коме се средње месечне 
температуре ваздуха кречу од 17,5о С у Топлом Долу до 20,8о С у Зајечару. Можемо 

                                                           
50 Марковић Ј., Павловић М.,(1995).Географске регије Југославије.Савремена администрација. 
51 Мишић В.,Јовановић Р. – Дуњић, Поповић М., Борисављевић Љ., Антић М., Динић А., Данов Ј., Блаженчић Ж. (1978) Биљне 
заједнице и станишта Старе планине.Српска академија наука и уметности.Београд. 
52 Миловановић Б.(2010). Клима Старе планине. Географски институт Јован Цвијић.Српска кадемија наука и уметности.Београд . 
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константовати да су лета умерено топла до топла,а зиме умерене, тако да можемо 
говорити о развијању две туристичке сезоне: зимске и летње. 
Табела бр.2: Средња месечна и средња годишња температура ваздуха, амплитуда и вредности по годишњим добима (степен 

C) за период 1961 – 2000. 

  Н.в. I II III IV V VI VII VIII IX 

Димитровград 46 -1 0,8 5 10 15 18 20 19 15 

Књажевац 280 -1 1 5 11 16 19 21 20 16 

Пирот 370 -1 1,7 6 11 16 19 21 20 17 

Зајечар 137 -1 1 5 11 16 20 21 21 16 

Неготин 42 -1 1,4 6 12 17 21 22 22 17 

Топли До 700 -2 0 4 8,6 13 16 18 17 14 

     Год. Ампл. Пролеће Лето Јесен Зима 

Димитровград    9,8 20,6 9,8 18,8 10,3 0,2 

Књажевац    10 21,7 10,5 19,8 10,3 0,2 

Пирот    11 21,1 10,8 19,9 11,1 0,8 

Зајечар 11 5 1 11 22,5 10,9 20,6 10,7 0,2 

Неготин 11 6 1 11 23,1 11,6 21,6 11,3 0,6 

Топли До 9,6 5 1 8,7 19,3 8,5 16,9 9,6 -0,5 

Извор : Хидро – метеоролошки завод у Београду 

У планинским подручјима постоји могућност „кашњења“ максималне и 
минималне температуре ваздуха, односно померања минимума у фебруар и максимума 
у август. 

Просечне пролећне температуре су ниже од просечних јесењих температура, а 
разлика се повећава са порастом надморске висине. 

 Према подацима из климатолошких станица, највиша апсолутна температура  
ваздуха забележена је у Књажевцу 13. Јануара 1985 године и износила је -29,5о C. 

3.3.8. Ваздушни притисак 

На ширем подручју Старе планине за ваздушни притисак постоје подаци на само 
три мерне јединице: Димитровград, Зајечар и Неготин. 

Највиши ваздушни притисак измерен је у Неготину 1011,8, а најнижи у Димитровграду 
964,6. 
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Табела бр.3: Ваздушни притисак (mb) на ширем простору Старе планине у периоду од 1965-1995 године 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ∑ 

Димитровгра
д 

966,
2 

964,
5 

963,
6 

960,
9 

962,
8 

962,
9 

963,
7 

964,
0 

996,
0 

967,
5 

966,
4 

966,
0 

964,
6 

Зајечар 1004,5 1003,0 1007,7 9996,6 997,8 997,0 998,2 998,4 1000,5 1003,3 1000,3 1003,2 1000,1 

Неготин 1015,3 1013,7 1012,2 1007,9 1009,1 1008,4 1009,0 1009,6 1012,2 1015,1 1014,6 1014,6 1011,2 

Извор: Бошко Миловановић, Клима Старе планине, Географски институт Јован Цвијић, Српска кадемија 
наука и уметности, Београд 2010. 

3.3.9.Инсолација и облачност  
На подручју Старе планине подаци о трајању сунчевог сјаја (инсолација) постоје 

за само три мерне станице које су приказане у табели (табела 4.). 
Табела бр.4: Средња месечна и госишња инсолација (h) у периоду од 1965 – 1995 

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

Димитровград 79,2 96,5 141,5 168,5 222,5 248,2 297,3 282,2 228,2 171,5 95,8 65,7 2096,8 

Зајечар 74,2 88,2 133,0 173,5 223,5 249,3 293,1 273,0 213,7 145,2 85,6 65,7 2018,3 

Неготин 71,6 82,4 130,4 178,5 225,2 260,9 297,9 272,8 211,8 143,7 82,9 67,0 2010,1 

Извор: Бошко Миловановић, Клима Старе планине, Географски институт Јован Цвијић, Српска кадемија 
наука и уметности, Београд 2010 

Највећу годишњу инсолацију има Димитровград са 2096,8 часова годишње, а 
најмању Зајечар са 2018,3 часова годишње. Максимално осунчавање је у јулу, а 
минимално у децембру. Износ пролећног осунчавања је већи од јесењег, али се та 
разлика смањује са порастом надморске висине. 

Инсолација, пре свега, утиче на мобилност туриста и даје јесно од основних 
обележја туристичкој вредности климе. Посматрано по месецима, на свим станицама 
максимална облачност је у децембру, а минимална у августу. На годишњем нивоу 
највећу облачност имају Књажевац (5,8 десетина) док је најмања у Димитровграду (5.4 
десетине). 

Табела бр.5: Средња месечна и годишња облачност у десетинама покривености неба у периоду 1961 – 1990 

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

Димитровград 6,9 6,7 6,3 6,0 5,5 5,0 3,7 3,4 3,8 4,7 6,1 7,1 5,4 

Књажевац 7,6 7,6 6,7 6,0 5,5 5,1 3,8 3,5 4,1 5,2 6,9 7,8 5,8 

Пирот 7,1 6,7 6,2 5,9 5,4 5,1 5,2 3,9 4,4 4,9 6,2 7,4 5,6 

Зајечар 7,1 7,0 6,5 6,0 5,6 5,0 3,8 3,6 4,1 5,3 6,7 7,1 5,7 

Неготин 6,9 6,9 6,2 5,7 5,5 4,9 3,6 3,3 3,8 4,9 6,5 6,9 5,4 

Топли До 6,7 6,7 6,3 6,2 5,9 5,6 4,5 4,3 4,3 4,8 6,2 7,1 5,7 

Извор: Бошко Миловановић, Клима Старе планине, Географски институт Јован Цвијић, Српска кадемија наука и 
уметности, Београд 2010. 
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3.3.10.Ветрови 
Познавање ћуди ветра је веома значајно за низ делатности људи, а самим тим и 

за саобраћај и туризам. Ово подручје карактерише постојање јаких ветрова. 
Најзаступљенији ветрови су кошава и етезија53. Наводи се да кошава дува у рано 
пролеће и касну јесен, док етезија утиче на развој лепог, ведрог и сувог времена, а 
најзаступљенија је од краја јуна до септембра. Ваздушна струја из NW правца, при 
циклонском типу времена, доносе падавине , док NЕ струјања ваздуха су 
карактеристика сувог и хладног ветра (SW огранак кошаве), у сливу Височице - у 
народу познатог као кривац. Хладнији и тежи ваздух с планинских страна спушта се 
ноћу у долине и образује горски ветар. Ветар који се спушта са Миџора у народу је 
познат као планинац. У свим годишњим добима јавља се ветар који дува из јужног и 
југозападног правца – у народу познат јужњак, југовина. До северних делова Старе 
планине допире, ослабљен у источној Србији, познат зимски ветар северац звани 
горњак54. 

Табела бр.6: Средње годишње честице, тишине (%о) и брзина ветрова (м/ѕ) 

  N   NE   E   SE   S   

  Ч. Ј. Ч. Ј. Ч. Ј. Ч. Ј. Ч. Ј. 

Димитровград 5 0,3 22 1,1 199 2,3 298 2,3 5 0,5 

Књажевац 57,8 2 17,2 1,6 28,7 1,5 14,5 0,9 56,7 2 

Пирот 56,1 1,9 10,2 0,7 12,3 1,2 96,6 2 18,3 1,7 

Зајечар 98,4 1,7 150,6 2,1 56,7 2 27,7 1,9 78,6 1,5 

Неготин 74 1,5 68,5 1,2 100 1,6 56,5 1,6 19,5 0,7 

  SW   W   NW   C 

Ч. Ј. Ч. Ј. Ч. Ј. Ч 

Димитровград 8,5 0,5 125 1,9 229 3,1 110 

Књажевац 61,9 2,2 378 1,5 42,1 2,1 344 

Пирот 12,3 0,9 47,6 2,5 127,8 2,3 610 

Зајечар 245,7 2,2 134 2 71,3 2,2 137 

Неготин 31 1,1 133 3,1 202 3,5 316 

    Извор: Хидрометеоролошки завод, Београд 

Према табели број 6. видимо да су у Димитровграду најзаступљенији 
југоисточни и источни, тј. северозападни и западни ветрови. Интересантна је мала 
заступљеност тишине, свега 11 % на овој станици. Такав случај није у Пироту, где је 
тишина изузетно велика 61 % и овде је најзаступљенији југоисточни ветар. У 
Књажевцу доминира западни ветар са 37,8 %. Оно што је за овај простор интересантно 
је да у Књажевцу нема осовинског правца ветра, већ су у мањој мери заступљени 
југозападни и северни ветар (правац отицања Белог Тимока). У Зајечару је 
најзаступљенији југозападни ветар (правац дотицања Црног Тимока) и североисточни 
ветар (правац отицања Тимока). 
                                                           
53 Миловановић Б. (2010).Наведено дело,стр 53  
54 Мијовић Д.(2003).Наведено дело. 
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Брзина кретања ветрова иде од благог поветарца до слабог ветра. Најмања 
вредност је израчуната у Димитровграду 0,3 м/ѕ. Реално би било очекивати да са 
порастом, надморске висине, расту и брзине ветрова.  

При кретању ваздуха преко планина струјно поље се деформише и прилагођава 
облицима рељефа. Пребацивање ваздуха , под дејством силе гравитације притиска, је 
најјаче на превојима и седлима. На таквим местима циркулација ваздуха је каналисана, 
па при већим градијентима ветар достиже орканске брзине. 

3.3.11.Падавине 

Подручје Старе планине, обухватајући шири простор околних општина, спада 
међу сувља подручја у Србији.На Старој планини количина падавина расте са 
надморском висином, тако да у нижим пределима просечна сума падавина износи од 
600 mm, а са порастом надморске висине повећава се и количина падавина. Распоред 
падавина је прилично неуравнотежен како по месецима, тако и по врсти и углавном је 
киша и снег. 

Табела бр.7: Средње месечне и годишње вредности падавина у mm за период од 1961-1990 године 

 Н.В I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ∑ 

Зајечар  144 41,0 41,9 49,5 54,0 69,2 67,1 51,7 38,2 37,1 41,1 60,1 49,2 600,1 

Књажевац 280 44,1 47,3 47,9 48,8 66,4 73,7 58,7 47,7 37,0 38,2 57,3 54,0 621,1 

Пирот 370 37,8 37,8 43,4 49,8 71,0 83,0 52,5 40,8 41,8 38,4 60,6 49,0 609,2 

Димитровград 446 42,3 41,0 48,6 49,4 73,6 89,1 60,6 44,2 39,5 39,5 63,8 43.7 636,9 

Извор: Бошко Миловановић, Клима Старе планине, Географски институт Јован Цвијић, Српска кадемија 
наука и уметности, Београд 2010 

Више падавина се излучи у топлијем делу године, а мање у хладнијим, што је 
одлика континенталног плувиометријског режима. На свим станицама забележена су 
два максимума, један крајем пролећа и почетком лета, а један крајем јесени и почетком 
зиме, као и два минимума , један крајем лета и почетком јесени, а други у зимским 
месецима. 

 Карактеристика подручја Старе планине, на коме се налазе мерне станице, веома 
је мала у односу на количину падавина која је карактеристична за ову надморску 
висину. Узрок томе је и њихов положај на заветреној страни Старе планине. Највећа 
годишња количина падавина је на падавинској станици у Дојкинцима и износи 900 mm, 
а налази се на надморској висини од 880 м.н.в. 

3.3.12. Снег и снежни покривач 
 

За туризам су од изузетне вежности информације о броју дана са снежним 
покривачем. По подацима са посматраних станица, за шири простор Старе планине, 
снежни период траје од почетка новембра до почетка априла. Стара планина има 
идеалне услове за развој зимске туристичке сезоне, која би трајала више од пет месеци. 
Према подацима из Хидрометеоролошког завода у Београду у наредној табели можемо 
да видимо да снежни период на ширем простору Старе планине траје од почетка 
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новембра (Топли До), тј. треће декаде новембра (Књажевац), па све до краја друге 
декаде априла (Топли До), односно до краја друге декаде марта (Неготин). 

Табела бр.8: Средњи датум појаве првог и последњег снежног покривача (СП) и и првог и последњег дана са снегом (СН) за 
период 1965 – 1995. године 

  СП  СН 

 последњи први последњи први 

Димитровград 21,3 18,11 10,4 9,11 

Књажевац 5,3 25,11 21,3 21,11 

Пирот 4,3 25,11 20,3 18,11 

Зајечар 13,3 23,11 23,3 15,11 

Неготин 12,3 22,11 18,3 18,11 

Топли До 21,3 22,11 19,4 4,11 

Извор: Хидрометеоролошки завод Београд 

Према подацима од 1965 – 1995, на свим посматраним станицама појава првог 
снежног покивача је забележена у другој половини новембра. Према овим подацима 
можемо да закључимо да се први снег на висин преко 1000м јавља у првој половини 
новембра, на висини од 1400 – 1500 м у другој половин октобра, а на висин изнад 1700 
– 1800м појављује се у првом делу октобра.  

Просечан број дана без снежног покривача је најчешће мањи од периода са 
снежним покривачем. То можемо видети у табели број 9. 

Табела бр.9: Просечан број дана са снежним покривачем 

 I II III X XI XII Год. 

Димитровград 17 13 5  3 12 50 

Књажевац 15 11 4  3 9 42 

Пирот 13 7 2  2 10 34 

Зајечар 19 12 6  2 10 49 

Неготин 18 12 6  2 10 48 

Топли До 20 14 7 1 4 13 59 

Извор: Хидрометеоролошки завод Београд 

Услед опадања температуре и повећања количине падавина са порастом 
надморске висине расте и број дана са снежним покривачем. Тако на висини од 1000 м 
просечно трајање снега од 100-110 дана, на висини од 1000-1400 м просечно трајање 
око 3 месеца, а на висини од 1400 – 1700 м.н.в преко 5 месеци. На Миџору просечно 
трајање снњжног покривача износи око 6 месеци.  

Због снижене температуре и повећане количине падавина и облачности, на 
северним и северозападним странама планине, број дана са снежним покривачем је 
нешто већи. Последица тога је већа облачнст на неветреним странама која продужава 
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трајање једном створеног снежног покривача, јер јаче наоблачење повлачи за собом 
слабију инсолацију. 

Највећи број дана са снежним покривачем је у јануару, фебруару и децембру. 

 

Слика 5. Бабин зуб (Фото:Александра Станковић,2013) 

3.3.13. Хидрографске  карактеристике Старе планине 
 

 Стара планина је богата водом, а на њој се формирају два главна слива: Нишаве и 
Тимока. Јужно од Миџора систем водотока одводи воде у Темску и Нишаву, која 
припада сливу Јужне Мораве, а водотоци северно од Миџора одводе воду у Трговишки 
Тимок, у слив Тимока. У склопу ових речних система функционише неколико 
хидроелектрана. Постоје и подземне воде, а десетак извора имају јака крашка врела. За 
туризам је релевантно постојање и термоминералних извора, а највећи туристички 
значај имају термоминерални извори Ргошке бање и Николичевске бање. 

Водни потенцијал Старе планине је највећим делом очуван и представља значајан 
развојни потенцијал. Стање квалитета воде је добро, јер нема загађивача који би 
драстично променили квалитет воде. Хидролошка особеност водотока, на овом 
подручју, огледа се у великој временској неравномерности протока, а већина водотока 
имају бујични карактер. Речне токове Старе планине карактеришу велики 
нагиби,усечена речна корита, честа појава брзака и каскадни слаповити преломи, као и 
постојање еворсних удубљења, односно џиновских лонаца. 

 Целокупни речни слив припада Црном мору, тако да се све воде Старе планине 
уливају у Тимок и Нишаву, које их одводе до Црног мора. Највећи протоци су у марту 
и априлу, када почиње топљење снега и леда на Старој планини. 

 Простор Старе планине поседује значајне хидрографске вредности и своју 
туристичку понуду управо темељи на неким од ових вредности. 
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3.3.14. Реке 
 

Нишава и Тимок су главне артерије овог подручја, јер се у ове две реке уливају 
све остале реке Старе планине. 

Нишава извире у Бугарској, испод врха Ком, а дужина њеног тока кроз Србију до 
ушћа у Јужну Мораву износи 151 км. Долина Нишаве је копозитна, а у њој се нижу 
Пиротска котлина, Белопаланачка котлина, Сићевачка клисура и Нишка котлина. 
Прима више притока, богата је водом, али има неуједначен режим. Богата је рибом, па 
постоји могућност спортско-рекреативног риболова. Као највећи извор храњења водом 
реке Нишаве истичу се Крупачко (Јеловичко) врело, изузетно издашно и хладно врело 
које утиче на саму температуру реке. 

Бели Тимок – настаје од Сврљишког и Трговишког Тимока. Његов дужи крак 
(Трговичи Тимок) извире на Старој планини, постаје од Црновршке и Стрме реке, 
непосредно испод Бабиног зуба и има дубоку клисурасту долину. Код књажевца се 
среће са Сврљишким Тимоком и граде Бели Тимок. Бели Тимок се код Књажевца, спаја 
са Црним Тимоком и граде Тимок. 

 Височица- или како је у народу називају „планинска суза“ је главна река овог 
подручја. Извире у Бугарској, централни део јој чине извори, од којих полазе потоци, 
сливајући се у неколико кракова. Оде извора до ушћа Јеловичке реке тече под именом 
Комштичка река, а одатле па све до ушћа Топодолске реке тече под својим називом 
Височица. Од ушћа Топодолске реке у Височицу, Височица добија називТемпштица 
или Темска до ушћа у реку Нишаву. Река има велики пад, на дужини од 53 км, укупан 
пад износи 359,7 метара. Представља један од најбогатијих токова на територији 
општине Пирот. Водостај ове реке је знатно колебљив током целе године, тако да се 
вода током пролећа и јесени често излива и плави околне површине.  Тече јужним 
ободом Старе планине, где је подигнута хидроцентала „Завој“ која користи воде 
Завојског језера. Њена потенцијална енергија је искоришћена само код хидроелектране 
„Темац“ . Клисура ове реке је веома живописна и постоји више локалитета који могу 
представљати значајна излетишта туриста. Смештајни капацитети су скромни и осим 
Планинарског дома и хотела у Пироту потенцијални гости се морају ослонити на 
смештај у селима или камповање (за које постоје одлични услови на питомијим 
деловима реке). 
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Слика 6. Клисура реке Височице (Владикина плоча) 

 

Извор: http://www.flyandtrout.com/visocica.htm 

Такође, Височица је незаобилазна и за љубитеље спортског риболова. 

Слика 7. Млада пастрмка из реке Височице 

 

Извор: http://www.flyandtrout.com/visocica.htm 

Топодолска река - десна   притока Височице, улива се код Мртвачког моста, а 
представља (како по количини воде, тако и по сливу) највећу десну притоку Височице. 

 Карактеристична планинска река, њен ток достиже дужину од 14,5 км и укупни 
пад од 595 м. Вода ове реке се и данас користи за покретање неколико мањих воденица. 
Представља посебан туристички природни ресурс, који се свакако може уврстити у 
туристичку понуду овог краја. 

http://www.flyandtrout.com/visocica.htm
http://www.flyandtrout.com/visocica.htm
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Јеловачка река- састоји се од две притоке, Дојкиначке и Јеловачке реке које се 
састају код Јеловачког врела. Јеловачка река има дужину тока 14,5 км и укупан пад од 
462 м. Недалеко од извора налази се Копрен, налазиште биљака из породице 
месождерки, проглашен резерватом природе. У близини се налази и одмаралиште 
Врело, место за одмор и боравак. У овом излетишту се налази викенд насеље, радничко 
одмаралиште, рибњак за производњу рибље млађи, рибњак за узгајање порцијашких 
примерака поточне и калифорнијске пастрмке, визиторски центар Шумског газдинства 
Србије, кафана, ресторан и Дом бораца. 

Дојкиначка река – притока Височице, дужине 25 км, настаје од три извора или 
„три кладенца“, у непосредној близини врха Три чуке. На самој реци се могу видети 
чуване воденице, које и данас раде.  

   

Слика 8. Дојкиначка река                             Слика 9. Воденица на Дојкиначкој реци (Дојкинци) 

          (Извор:www.ajmonegde.com)              (Извор: Туристичка организација Пирот) 

Неке од најзначајнијих притока су и Коритска река, Алдиначка река, Црновршка 
река, Јаворска река и Каменичка река. Посебне вредности ових водотока се огледају у 
незагађеној води , с обзиром да се налазе на већим висинама, где нема пуно насеља, па 
тако ни загађивача, па се може користити за водоснадбевање, рекреацију и риболов. 

Хидрографску особеност Старе планине, везану за кречњачке терене 
представљају мање понорнице и бигрени водопади. 

Понорски водотоци се јављају у затвореним крашким депресијама: увалама 
Вртибог (између Дојкиначке и Јовановачке реке), Понор (Између Дојкиначкем и 
Јеловачке реке), Понор (Између Јеловичке и Рсомачке реке) и у висећој крашкој долини 
опет по имену Понор (између Рсомачке и Каменичке реке). 
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3.3.16. Бигрени водопади 
Најзначајнији је водопад Бигар, на левој обали Стањинске реке, десетак 

километара узводно од Калне, представљен са две степенице и има висину 35 м. 

 

Слика 10. Бигрени водопад на Стањинској реци (Фото: Александра Станковић, 2014.) 

Други водопад је у околини Селачке реке, на левој долинској страни, код 
манастира Суводол. Мања бигрена акомулација исталожена је из вода Суводолског 
врела, које се налази у дворишту манастира, висине преко 35 м. 

Највиши водопади су Чунгуљски (42 метра) и Пиљ (64 метра) у каскадама. 

  

          Слика 11. Чунгуљски водопад                                          Слика 12. Пиљски водопад     
(Фото: Александра Станковић,2014) 
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3.3.17. Језера 
 

На подручју Старе планине постоји неколико језера, а најзначајнија су:  

 Завојско језеро, са хидроелектраном Завој, површине 5,52 км2 је највеће 
језеро на овом простору. Језеро је , по свом настанку, вештачко и настало 
је преграђивањем реке Височице. Дужина језера износи 7,5 км, ширина 
300 м, дубина око 70 м и налази се на надморској висини од 612 м. 

.   

Слика 13. Завојско језеро (Извор:Миодраг Пенчић) 

  Осим за намене производње струје Завојско језеро представља и значајно 
излетиште, а посебно за љубитеље риболова. Језеро пружа изузетне услове за развој 
туристичке и спортске рекреације и представља један од највећих туристичких 
потенцијала овог краја. 

 Рготско језеро налази се код села Рготина на око 11 км од Зајечара. 
Површина језера износи око 30 хектара, а дубина до 14 м. Језеро нема 
никакву притоку, а добија воду из подземних вода. To jе најчистије и 
најтоплије језеро у Европи са температуром између 25 и 27 степени.55  

 

Слика 14. Рготско језеро (Извор: www.mc.kcbor.net ) 

 Крупачко језеро, по постанку природно, налази се у околини Пирота, 
између села Крупац и Великог села. Дугачко је 1,5 км, ширине од 50-60 
метара, а дубине до 4 метра. 

 Грлишко језеро. Налази се између села Лесковац и Грлиште, површине 
100 хектара и дубине 28 м. Језеро је вештачко, богато рибом. 

                                                           
55 www.arhideaserbia.co.rs 
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 Језеро Сават 2 – Смиловско доње језеро, вештачко пореклом-настало за 
потребе наводњавања и одводњавања крашког поља изнад села 
Смиловци, удаљено је 10 км од Димитровграда, а познато је по спортском 
риболову. Обухвата површину од 22 хектара, дубине око 6 метара и 
налази се на висини од 700 метара.  

3.3.18. Извори и врела 
  Стара планина је богата изворима. Велики број извора јавља се са југозападне 
стране планине.  

 Првој групи спадају највиши извори који се јављају испод самог Миџора, на 
висинама од 1800 – 2100 м.н.в. Сви извори истичу испод палеозојских шкриљаца или 
црвених пешчара. Карактеристични су по веома хладној води, температуре од 4 - 70 C. 

 Друга група извора истиче на висини од 1600м, између Савине локве и Орловог 
крша. Вода истиче између распаднутих диорита са температуром од 6 - 70C. 

 Трећа група извора јавља се на висинама од 100 до 1500 метара и извори ове 
групације су најбројнији. Температура извора треће групе креће се од 6,7- 70C. 

 Неки од ових извора су карактеристични по изразито хладној води. Тако, на 
висини од 2050 м, непосредно испод Миџора налази се Орканско врело са 
температуром од 4.40 C. Нижу температуру има врело на Бати (40 C), под врхом Вражја 
глава и представља најхладнији извор у Србији. Неки од ових извора једва да имају 
воду лети или у потпуности пресуше. 

 Јеловичко врело је сифонски ујезерено врело у вртачастој депресији, које се у 
време летњих суша јавља као потајница. Према казивањима мештана, пресушује у 
августу и септембру. Велика издашност је у мају и јуну, а температура се креће од 8,5-
9,50 C. 

 Дојкиначко врело је типично скривено врело из којег вода истиче 
гравитационо, а температура саме воде се креће од 10-110 C. 

3.3.19.Термоминерални извори 
 

Подземне воде Старе планине истичу у виду извора различитог карактера, 
издашности, режима рада, температуре и хемијског састава. Извори на Старој планини 
су познати по изразито хладној води. Од око 500 извора, двадесетак је велике 
издашности, а десетак представљају јака крашка врела (Јеловичко, Топлик, Суводолско, 
Бигар, Дојкиначко, Суво). 

Извори се, такође, јављају на ободима крашке депресије Понор, без 
површинског отицања воде. Ови извори су велике издашности са температуром воде од 
5-80 C. 

Од посебног туристичког значаја су термоминерални извори у Ргошкој бањи 
(Бањици) код Књажевца, Даг Бањици код Пирота и Николичевска и Звоначка бања код 
Пирота. 
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 Термоминерални извор Бањица у Ргошкој бањи код Књажевца, са температуром 
од 20-370C. На овом простору постоји читав низ извора који избијају на раседу 
дужине од око 800 метара и представљају значајан здравствено-туристички 
потенцијал. Позната је по лечењу ишијаса, реуматизма и неких нервих 
обољења56. 

 Даг-Бањица представља термоминералне басене у близини Пирота, недалеко од 
села Градашнице, постоји више извора температуре од 19-290C и високим 
процентом минералних састојака. Ову воду, углавном, користе људи за лечење 
кожних обољења, стомачних тегоба и реуме57. 

 Николичевска бања поседује осам извора са температуром воде од 19-280C, 
укупне издашности 0,04 l/s. Међутим, након израде две бушотине, добијени су 
термоминерални извори укупне издашности 20 l/s и температуре 350C58. 

 У близини Пирота, у општини Бабушница, налази се Звоначка бања, на 670 
м.н.в., топли извори око 280 C, издашности 9l/s, представљају значајну основу за 
развој туризма. Посебно се препоручује оболелим од неуроза и психоза, као и 
особама оптерећеним стресом, ткз. „менаџерским болестима“59. 

3.4. Биљни и животињски свет као туристичка вредност Старе 
планине 

  Биљни и животињски свет има изузетан значај за туристичка кретања. Стара 
планина је простор са изузетним природним вредностима и становиштима разноврсног 
биљног и животињског света и њихових заједница. Спада у флористички најбогатија 
подручја Србије и Балканског полуострва. Специфичан географски положај, 
разноврсност геолошке подлоге, надморска висина и историјски развој флоре и 
вегетације, утицали су на изразиту разноврсност биљних и животињских заједница. На 
Старој планини расте више од 1000 врста биљака, од којих преко сто припада 
ендемичним врстама Балкана. 

 Издвојене су и висинско-вегетацијске зоне: храстов појас, буков појас, смрчев 
појас, планинска субалпска жбунаста вегетација ниске клеке, боровнице и субалпске 
смрче, као и појас кривуља. 

 Стару планину покрива биљни покривач од 52 биљне врсте заједница, а њихов 
распоред зависи од еколошких утицаја који се преплићу на различитим стаништима. 

 Овде се налази 1195 таксона васкуларне флоре, а то у односу на националну 
флору чини 34% од укупног фонда флоре Србије. Овде се налазе и терцијалне и 
ендемо-реликтне биљне врсте које су се задржале у клисурама и кањонима, а главни 
глацијални реликти и ендеми се налазе на висинским деловима планине60. 

 Mноге од биљних врста се налазе на Црвеној листи, или у Црвеној књизи флоре 
Србије, као што су: Senecio pancici-панчићева жабља трава, Saldanela hungarica- 
планинска звончица, Alnus viridis- зелена јова и многе друге. 

                                                           
56 Сибиновић М.(2008).Фактори и фазе економско-географског развоја Књажевца и колине.Народна Библиотека 
„Његош“.Књажевац 
57 Глигоријевић М., Деверчић М. (2006) Програм промоције и развоја општине Пирот 
58Глигоријевић М., Деверчић М. (2006).Наведено дело. 
59 Глигоријевић М., Деверчић М. (2006).Наведено дело. 
60 www.jpstaraplanina.rs 
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       Слика 15. Senecio pancici ,Saldanela hungarica,Alnus viridis (Извор:Александра Станковић,2012) 

 Од биљних заједница има 147 врста, а око 40 биљних врста су заштићене као 
природне реткости. Неке од њих су: Патуљаста перуника, планинска саса, гороцват, 
планински јавор, шумски љиљан и др. 

 Од биљних зајеница ливада и пашњака ендемичне су: заједнице боровнице и 
бруснице, заједнице великог макља, заједнице црног омана, заједнице росуље и 
оштрице и друге. 

 На Старој планини су развијене реликтне шумске заједнице које изграђују 
биљне врсте ендемског и реликтног карактера. 

 На Старој планини расту и гљиве, које могу имати економску вредност, као што 
су шампињон, краљевски вргањ, лисичара и друге врсте гљива. Ове врсте се, такође, 
могу укључити у туристичку понуду овог краја, уз контролу и самим тим представљају 
велики потенцијал за развој одрживог туризма. 

 На простору Старе планине разноврсна фауна заузима важно место у склопу 
мотивске основе туристичких кретања.  

На овом подручју заступљене су бројне животињске врсте које доприносе 
лепоти природе. 

 Фауну Старе планине чини 116 врста лептира, 18 врста херпетофауне, а 23 врсте 
ихтиофауне. Највећи диверзитет птица у Србији, а и у читавој Европи, налази се управо 
на Старој планини чак 203 врсте су настаниле ове просторе, а то је 53,1% од укупног 
броја познатих птица у Србији. Стара планина је укључена у регистар подручја од 
међународног значаја за птице Европе – IBA. Стара планина се намеће као један од 
најважнијих центара орнитофаунистичке , специјске и генетичке разноврсности 
планина61 . 

 На подручју Старе планине лоцирано је неколико ловишта. Евидентирано је 
укупно осам ловачких удружења, чији корисници су ЈП „Србија шуме“ и „Ловачки 
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савез Србије“. У општини Књажевац постоје три ловачка удружења, а на овом простору 
се лови срна, лисица, дивља свиња, вук и јелен. 

    

 Слика 16. Ловни потенцијал Старе планине (Извор: http://loviribolov.weebly.com/) 

Велико пространство које обухвата Стара планина, комбиновано са 
разноврсношћу биотопа и сразмерно малим присуством и утицајем људи, даје добре 
услове за живот дивљачи, што ово подручје чини занимљивим како за ловце из земље и 
иностранства, тако и за туристичко посматрање птица и дивљачи, али и за биолошка 
истраживања. Фауна сисара заступљена је са 30 врста, а посебно се истичу текуница, 
снежна волухарица, рис и медвед. 

Од комерцијално интересантних врста, на нижим надморским висинама се 
налазе станишта фазана, зеца, срнеће дивљачи, док се местимично могу затећи и јата 
јаребица и препелица, док се крда дивљих свиња често за време дозревања усева 
спуштају у низије и наносе штете на усевима.  

Дивље свиње и срнећа дивљач се у брдским подручјима Старе планине задржава 
у областима богатим шумом и водом и продуктивним пашњацима, не изнад границе 
шума. Од племените дивљачи се повремено могу срести примерци горског јелена, 
некад широко распрострањени, а онда прекомерним ловом доведени на границу 
опстанка. На подручју Старе планине се повремено може затећи и покоји медвед, 
долутао из Бугарске.  

Од предатора су заступљени вук, чија је популација бројна и стабилна, лисица, 
али и шакал, који се на Старој планини распространио током последњих петнаестак 
година, и који представља праву штеточину и у Србији и на читавом Балкану.  
Основну претњу свим врстама дивљачи на Старој планини представља криволов, кога 
је због лоше опремљености и развучености ловочуварске службе, као и неадекватне 
законске регулативе тешко контролисати и сузбијати.  

Бројни водотокови на Старој планини пружају уточиште шареном даждевњаку и 
бројним врстама жаба, а у планинским рекама попут Височице, Рсомачке и Сенокошке 
реке и Темштице живе рибље врсте попут клена, кркуше и пастрмки.  

Шуме богате животињским светом омогућавају бављење ловним туризмом, а у 
току лета и многе друге активности, као што су: посматрање птица, пешачење, 
бициклизам, параглајдинг и друге туристичко-рекреативне активности. 

  

http://loviribolov.weebly.com/
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IV АНТРОПОГЕНЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ СТАРЕ 
ПЛАНИНЕ 

 
 Стара планина је простор који има богато античко и средњовековно наслеђе, као 
и занимљив фолклор. Бројни манастири, цркве, села, ископине и споменици, 
археолошка налазишта, традиција и разне манифестације, као и други мотиви и 
туристичке антропогене вредности, употпуниће слику о овом очуваном пределу у 
источној Србији. 

 4.1. Археолошка налазишта на Старој планини 

 Значајнија археолошка налазишта су  углавном лоцирана у предпланинском 
појасу Старе планине. 

 Тimacum minus (Равна, Кулине или Градиште) представља римску насеобину 
чији темељи датирају из првог века наше ере и трају касније до Јустинијанове обнове 
царства у VI веку (мада има доказа да су овде војне јединице римских легионара 
боравиле и раније). Локалитет се налази надомак села Равне, северно од Књажевца у 
равни леве обале Тимока на југоисточним падинама планине Тупижнице. Прва 
истраживања датирају из 1899. године (Antun fon Premerštajn и Никола Вулић), док у 
новије време организована истраживања почињу 1975. под покровитељством 
Археолошког института из Београда и Завичајног музеја из Књажевца. Десетине 
примерака римских споменика карактеристичних по натписима које носе (жртвеника, 
царских почасних натписа, надгробних стела итд.), као и бројни примерци античке 
бронзане и мермерне скулптуре, рељефи и други предмети високе уметничке и занатске 
вредности, пронађени су у току ових научно – истраживачких радова. Тimacum minus 
обухвата неколико целина. Доминантан положај је заузимало утврђење са високим, 
добро сачуваним бедемима и кулама. У непосредној околини развијало се 
насеље. Тврђава је служила као логор римске помоћне јединице – кохорте и примала је 
од 500 до 1000 војника, пешака и коњаника. Само утврђење од настанка неколико пута 
је дограђивано што се може видети на самим зидинама. Прво, земљано утврђење 
подигнуто је вероватно крајем I века н.е. Друго, од чврстог материјала – камена, 
средином II века н.е., а темељну преправку је доживело у току ИВ века, док је 
дефинитиван облик добило у време Јустинијанове обнове. Специфична је обнова из IV 
века по мермерним споменицима (често са урезаним натписима)  и квадерима од 
пешчара од којих су многи са оближњих некропола и храмова, очигледно сакупљени на 
брзину, по још неразјашњеним околностима узидани. Терме потичу из II века н.е. а 
преправљене су у IV веку. Почивају на систему стубића који су држали под, а између 
њих је струјао топао ваздух из ложишта и равномерно грејао просторије. Улаз се 
налазио са источне стране и служио је као гардероба, а имале су још и млако загрејану 
просторију и две јаче загрејане просторије са по једним ложиштем, као и хладно 
купатило са мањим базеном. Била су омиљено место за састајање војника62.  
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Слика 17.Тimacum minus                                              Слика 18. Праисторијски цртеж у Габровници 

(Извор:www.toknjazevac.rs) 

У архо-етно парку у Равни се налази стара школа, ЛАПИДАРИЈУМ, као и етно 
кућа чији је подрум преуређен у музеј винарства. 

 Праисторијско археолошко налазиште, из доба неолита, налази се у селу 
Габровница, а римско и византијско у селу Балта Бериловац. 

 Оно што је од изузетног значаја за развој туризма, као и могућност припајања 
овој туристичкој регији, јесте близина локалитета Felix Romuliana, који се налази у 
близини Зајечара. На 31.-ом заседању UNESCO-a 2007 године, донета је одлукада се 
уврсти на листу Светске културне баштине. Нешто што представља велику туристичку 
атракцију јесте и то да Felix Romuliana представља један од локалитета на популарној 
туристичкој тури „Пут римских царева“ која повезује седамнаест родних места царева 
на територији Србије63. 

 Tврђава Кале, на Црном врху, је једна од најочуванијих тврђава ове врсте у 
Србији. Подигнута 1892/93 године, на највишем делу Црног врха, одакле се пружа 
поглед на целу пиротску котлину. Повезана је каменим путем, који је у лошем стању, 
што би свакако требало реконструисати. Тврђава је изграђена од камених блокова, а 
њену унутрашњост чини шест просторија и велики хол са лепим сводовима и 
вентилацијом на крову. Овај објекат је некада зидан за рат, а данас има предлога да се 
адаптира у туристички објекат. 

 4.2. Манастири Старе планине 

 Стара планина је богата манастирима и црквама, углавном из XIX века, а неке од 
најпознатијих су: црква Свете Богородице, манастир Свете тројиоце, манастир Светог 
Онфурија, манастир Светог Јована Богослова, Манастир у Суводолу, Манастир Светог 
Петра и Павла, Манастир Суково и Манастир Светог Ђорђа у Темској. 

 Црква Свете Богородице - налази се у селу Доња Каменица, 15 километара 
југоисточно од Књажевца. Задужбина је непознатог властелина и потиче из прве 
половине 14. века. Ова црква представља најоригиналнији и највреднији уметнички 
споменик Епархије тимочке. Основа цркве је у облику уписаног крста. Засведена је 
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полуобличастим сводом, а њено кубе почива на пандантифима. На западној страни је 
припрата са спратом, чији су бочни делови надвишени кулама. Архитектура је 
комбинација романике, готике и моравске архитектуре. Живопис цркве је од изузетне 
вредности, и стилски и иконографски. Неке од фресака су јединствене у српском 
средњевековном сликарству. Сматра се да су живопис радила два мајстора, а посебно 
благо чине ктиторске композиције и портрети властелина са богатством детаља у 
приказивању њихове одежде. Изузетне уметничке вредности су представе 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. Археолошка 
истраживања, која су пратила конзерваторске радове од 1979. до 1981. године, 
портврдила су постојање некрополе са 70 гробова око цркве64. 

  

Слика19. Црква Св. Богородице (лево) и Манастир Св. Тројице (десно) (www.toknjazevac.rs) 

Манастир Свете Тројице - се налази 17 километара југоисточно од Књажевца, 
између Доње и Горње Каменице. Црква је задужбина деспота Лазара, најмлађег сина 
Ђурђа Бранковића о чему сведочи натпис у малтеру из 1454. године,а за који се зна из 
преписа који је начинио игуман Пантелејмон.  Oва црква је скромнијих димензија. 
Унутрашњост цркве је била живописана, али од првобитног живописа није сачувано 
ништа. У манастиру се налази и манастирска библиотека.Видљиво је само неколико 
фрагмената фресака у кубету и припрати („Страшни суд”), који припадају обнови из 
прве половине XIX века. Поред ове цркве пронађена је мања некропола. Манастир је и 
данас активан као женски.  
  Манастир Светог Ђорђа у Темској -налази се на левој обали Темшице, два 
километра изнад села Темска. Подигнут у другој половини XVI века  и задужбина је 
породице Дејановић. У XVII векује више пута рушен и обнављан. Грађевина, као и 
купола су рађене од камених плоча. Манастир је моравског типа и релативно малих 
димензија. Овај манастир је под заштитом државе од 1948. Године. 
 Црква Светог Петра и Павла-, познатија као „Пећинска црква“ налази се 
поред села Рсовци, на десној обали Височице. У пећини брда Калик смештен је овај 
атрактивни средњовековни споменик кутуре, са остацима фресака из XIII века. Пећина 
је смештена десетак метара изнад нивоа реке, у стени. До цркве се стиже каменитом 
                                                           
64 www.zajecar.rs 
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стазом преко дрвеног моста. Сама црква је у стени. Проглашена је културним добром и 
под заштитом државе је од 1981. године. 
 

                              
Слика 20. Пећинска црква (Извор:www.freebiking.org)              Слика 21. Фреска Исуса Младенца (Извор: www.logos.org.rs) 

• профил тријаских кречњака у Гостушкој реци, с. Лукање и  
• профил јурских седимената у селу Росомача.  

Сумирајући, досадашње малобројне податке о херпетофауни Старе планине, 
уочљиво је да по бројности таксона (око 30), ова планина заузима високо место у 
Србији. На Старој планини евидентирано је 92 врсте птица које се сматрају природним 
реткостима. Између осталог се може истаћи да је неколико парова Белоглавог супа 
недавно реинтродуковано у своја стара станишта. Овакав геолошки, екосистемски, 
вегетацијски, флорни и фаунистички диверзитет представљају потенцијална богатства 
која је најадекватније валоризовати кроз одрживи туризам и одрживи економски развој 
овог предела. 

4.3.  Споменици културе Старе планине 

  На подручју Старе планине налази се више споменика културе који имају велику 
вредност и  заштићени су као културна добра. То су: 

 Споменик културе од изузетног значаја „Мали Риста“, породице Ристић из 
Пирота, стара градска кућа из XIX века, која је културно валоризована за Музеј 
Понишавља, као аутенчина сценографија за филмове, као и за друге могуће 
презентације; 

 Споменици културе од изузетног значаја у општини Пирот: “Кућа Бела мачка“, 
тврђава Кале, манастир Светог Ђорђа из Темске, пећинска црква Светог Петра и 
Павла. Ови споменици културе су недовољно валоризовани, али представљају 
значајне туристичке потенцијале65. 

                                                           
65Глигоријевић М., Деверчић М. (2006).Наведено дело. 
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Слика 22. Конак малог Ристе, Поглед на кућу споља (лево-www.wikipedia.com) и унутра (десно-www.blic.com) 

На подручју Старе планине се налази и неколико просторних културно-историјских 
целина: 

- Трговинско-занатска чаршија „Пазар“ у Пироту; 
- Трговинско-занатска чаршија „Тијабара“ у Пироту; 
- Стара чаршија у Књажецу. 

4.4. Туристичке манифестације на Старој планини 

На Старој планини постоје бројне манифестације које сваке године, све више и више 
привлаче туристе у ове крајеве и омогућавају им да се упознају са традицијом и 
фолклором мештана. Најпознатије су: Молитва под Миџором, Сабор на Панаџур, 
Шипуријада, Сајам предузетништва, сира и вина, као и разни сусрети етно-удружења. 

 Молитва под Миџором – је традиционална манифестацијакоја се 
одржава на обронцима Старе планине у два села Буџака - У селу Вртовци се 6. маја у 
част Светог Ђорђа (заштитнка сточара) одржава заветна молитва која представља спој 
паганских верских обичаја и хришћанства. Ритуал се касније наставља у селу Балта 
Бериловцу. Код сточара је постојало вереовање да заштитник њиховог стада (Свети 
Ђорђе), смишљено сакупља и растерује облаке. Да би га умилостивили пастири су 
одвајали најлепше јагње, украшавали га пролећним венцем и приносили на камени олтар 
као жртву. Приносили су јагње поред храма, а на маленом рогу је паљена свећа испред 
крста у коме је уклесан лик Светог Ђорђа. Јагње се спремало у казану, а освештану чорбу 
делили су мештанима као реликвију под називом „Молитва под Миџором“. Ритуал се 
затим наставља у селу Балта Бериловац, у дворишту старе школе. Главни иницијатори ове 
манифестације били су Туристичка организација општине Књажевац и Завичајни музеј 
Књажевац, под чијим покровитељством је ова манифестација покренута пре пре једанаест 
година (6. Маја 2004). Манифестација подразумева одговарајући културно-уметнички 
програм у коме учествују извођачи изворних песама. Организује се избор за најлепшу 
чобаницу, а туристе нарочито привлачи такмичење у припремању старих јела из овог 
краја. Најпознатија јела Буџака су клинка (врста чорбе од киселог купуса), посна сува 
паприка пуњена празилуком, а од слаткиша киселица од шљива џанарика. Једно од 
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обележја овог краја је и такмичење у припремању белмужа, који представља специјалитет 
овог краја. Организују се и чобанске игре, на којима учествују мештани из околних села66. 

 Сабор на Панаџур – одржава се у селу Јаловик Извор у близини Калне, у 
самом подножју Старе планине. Ова манифестација се организује на Велику Госпојину, 
28-ог августа. Учествују извођачи народне и изворне музике и окупља певаче, 
хармоникаше, фрулаше, а туристима су посебно интересантни гајдаши. Најбољи 
извођачи добијају награде саме манифестације. Ова манифестација већ годинама 
окупља велики број љубитеља ове врсте музике. 

 Шипуријада – је манифестација која се одржава у селу Ново Корито код 
Књажевца, првог викенда у октобру месецу. Главни покретач ове манифестације била је 
Туристичка организација општине Књажевац. Најпре се приноси жртвено јагње Светом 
Ђорђу. Пагански ритуал се обавља на хришћански начин у присуству свештеника, 
домаћина и трубача, који после литија забављају присутне. Овај догађај слави Књажевачка 
општина са бројним гостима. Након тога следи културно – забавни програм. 

Бољом организацијом и маркентишком обрадом ових догађаја допринело би се 
бољем пропагирању и промоцији туризма на простору Старе планине. То мора бити 
стална брига туристичких радника, јер се богатом и разноврсном туристичком понудом 
могу привући радознали туристи, жељни одмора и рекреације, а и добре забаве. 

4.5.Етнографско наслеђе и традиционални производи Старе планине 

Као један од најбитнијих сегманата у туристичкој понуди овог краја, јесте 
фолклор, обичаји, народна ношња, гостољубивост, гастрономија и културно наслеђе 
домицилног становништва. На обронцима Старе планине се налази највредније етно-
наслеђе, али због напуштања ових селати објекти пропадају. У овим селима сачуван је 
амбијент и архитектура архаичних села Старе планине из XIX века. 

Етнографске вредности Старе планине посебно су привлачне за туристе из других 
крајева. Оне се одликују разноликошћу, богатством и специфичношћу. Присуство 
оваквих материјалних и духовних богатстава од најранијих времена до данас је 
последица разних цивилизација, култура, религије на једној страни и сопственог 
културно – уметничког дара на другој страни. Под етнографским туристичким 
вредностима можемо убројати објекте народне архитектуре, предмете покућанства, 
производе домаће радиности, фолклор, народну ношњу и обичаје. 

Домаћа радиност и занати на ширем простору Старе планине имају дугу, богату и 
разноврсну традицију. Своју умешност у обављању многих заната, мајстори и њихови 
помоћници временом су пренели далеко ван свог завичаја. Значај појединих заната и 
број заната временом се мењао, док су се једни појављивали и развијали, други су 
доживљавали трансформацију или су се губили. Занати који су се очували до данашњег 
дана и који могу ући у туристичку понуду овог простора су ћилимарство и израда 
качкаваља. Производи домаће радиности и данас јесу једна од највећих атракција целог 
овог краја: ћилими, грнчарије и још пуно предмета давно заборављених заната, као што 
су: теразијски, абаџијски, бојаџиски, табачки и многи други. Данас не постоји ниједна 
организована форма производње, продаје и њихове презентације туристичком 
тржишту. 

                                                           
66 www.jpstaraplanina.rs 
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           Слика 23. Пиротска грнчарија (www.topirot.com) 

Грнчарство - је занат по коме је познат пиротски крај. Пирот је некада био 
центар грнчарских радњи и крајем XIX века на овом простору је постојало око 
40таквих радњи. Пиротски грнчари су од квалитетне глине производили посуде, 
ћупове, вазе и друге предмете од глине. 

Ћилимарство – Ћилимарство у Пироту, граду надомак српско-бугарске границе, 
а некада значајном караванском путу између Европе и Блиског Истока, датира још из 
средњег века. По квалитету израде, лепоти шара и боја, као и трајности, ћилимарство 
врхунац достиже у ХVIII. веку, а на почетку прошлог века може се похвалити великим 
бројем кућа које су имале разбој. Хроничари су забележили да се почетком 20. века, од 
две хиљаде кућа у Пироту ћилимарством бавило 1800 домаћинстава. У то време, то је 
била једна од најважнијих грана домаће радиности у том граду источне Србије за који 
се верује да је и добио назив по ћилиму. Наиме, у средњем веку када су у тим крајевима 
владали Турци, управо од турске речи пирлит што значи шара, претпоставља се да је 
прихваћен и назив Пирот – Шаринград. 

Пиротски ћилим је традиционални производ текстилног заната у подручју Старе 
планина. Историјско се ћилимарство сем у Пироту развило и у околним местима попут 
Чипровција, Самокова, Лома и Берковица. У ХIХ веку ткаље из Пирота су се и настале 
у Књажевцу и Цариброду.  

Од 2002. пиротски ћилим је застићен по географском пореклом. Укупно 122 шара 
и 96 орнамента су уврштени у каталогу пиротских ћилима. 

Пиротски ћилими изузетне лепоте и квалитета украшавали су дворове српских 
владара. Ткани су техником клечања и идентични су и са лица и наличја, што се 
постиже чврстим уткивањем потке. 

Један историчар је записао: ”Када би се истраживало шта је који народ дао 
оригиналној људској култури, српски би се могао похвалити епским песмама и 
пиротским ћилимима.” Они су обележје не само града Пирота, већ и српске културне 
баштине у целини и један од најстаријих заната овог поднебља. Пиротски ћилим је лако 
препознатљив, пре свега, по орнаментима, док се по облику и боји, одређује време 
настанка. Што је ћилим старији, шаре су ситније, складније и јасније распоређене и 
махом су геометријског облика. О пореклу шаре постоје различита мишљења. Према 
једном, оне су аутохтоне, али се не искључује могућност да је понека и „позајмљена“ са 
азијских ћилима. Други тврде да су шаре српског порекла што потврђују њихови 
називи: огледало, гуштер, гугутка. Најзаступљеније боје на пиротским ћилимима су 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%B2%D0%B5%D0%BA


Стање и перспективе развоја одрживог туризма Старе планине 

 

 60  
 

црвена, бела и црна, а применом анилинских, колорит је још раскошнији. Једном речју, 
креативност ткаље, њена способност да замисао што верније пренесе на нити, у овом 
послу долази до пуног изражаја. 

Пиротски ћилим је лако препознатљив, пре свега, по орнаментима, док се по облику и 
боји, одређује време настанка. Што је ћилим старији, шаре су ситније, складније и 
јасније распоређене и махом су геометријског облика. О пореклу шаре постоје 
различита мишљења. Према једном, оне су аутохтоне, али се не искључује могућност 
да је понека и „позајмљена“ са азијских ћилима. Други тврде да су шаре српског 
порекла што потврђују њихови називи: огледало, гуштер, гугутка. Најзаступљеније боје 
на пиротским ћилимима су црвена, бела и црна, а применом анилинских, колорит је још 
раскошнији. Једном речју, креативност ткаље, њена способност да замисао што верније 
пренесе на нити, у овом послу долази до пуног изражаја. 

Орнаментика на пиротском ћилиму је увек геометријска (стилизована птица, цвет, 
гугутка или предмет из непосредне околине ткаља). Најчешће коришћени облици били 
су гуштер, пламен, птиче, шкорпион, јеленак и гугутка, а биљни мотиви су разгранато 
дрво, ђулови (руже) у више варијанти, нарови, венци (пресек цветова уплетених у 
венац), цвет (каранфил, „свекрвин језик“, лала, ружа метлице). На пиротском ћилиму 
преовлађује црвена боја у више нијанси – од светлоцрвене до боје труле вишње. Често 
су заступљене плава и зелена, а од средине XИX века у употреби је бела (до тада је 
коришћена „лукова“ – драп боја). Посебно важна особина пиротских ћилима је да шаре 
исто изгледају и са лица и са наличја. 

 

Слика 24. Пиротски ћилим (www.topirot.com) 

Објекти народне архитектуре могу бити веома привлачни на туристичком 
тржишту, као што су старе воденице на бистрим планинским рекама попут оних на 
Темштици, Јеловачкој реци и другим местима. Затим ту су стаје за стоку покривене 
сеном, којих у овим крајевима има у изобиљу и по која стара кућа са архитектуром 
специфичном за свој крај, затим амбари, плевње које потичу из XIX в. и почетка XX 
в67. 

Предмети покућства који нису више у употреби задржали су се још код неких 
домаћинстава: црепуља, сач, бачвица за воду, земљани ћуп, заструг, стари фењер, 
бакрач са веригама на огњишту. Има и старог оруђа и направа попут казана за печење 
ракије, сушара за месо, разбоја, чекрка, ветрењача, врчева за чување купуса и паприке, 
који се могу видети приликом посете домаћинствима овог гостољубивог краја. 

Иначе читав овај крај, а нарочито област око Пирота, познат је по грнчаријама. 
Пирот је некада био центар грнчарских радњи (19. в.). Крајем 19.в. на овом простору је 
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постајало око 40 такви радњи. Грнчари су своје грнчарске предмете израђивали на 
ножном колу. Занатлије и грнчари су израђивали алат и прибор за своје потребе.  

Главна сировина за израду је глина, а да би глина била погодна за обраду, 
претходно се мора прокопати мотиком, уз додавање извесне количине воде. Овај 
поступак се спроводио крајем 19. в., док данас се то ради електричним машинама. 
Грнчарство је било јако продуктиван занат и производило се преко 70 различитих врста 
судова. Неки од значајнијих предмета су посуде за вино, пиротске лончаре, бардаци и 
др. И сви они су обојени складним бојама и украшени разним врстама украса68.  

Свакако посебну пазњу гостију привлачи народна ношња, нарочито шаренило 
женских одевних предмета који су украшени разним везовима, чипкама, шљокицама, 
гајтанима и тканицама. Својом атрактивношћу посебно се истиче народна ношња 
Власине и Крајиштa. 

У групу етнографских вредности спадају и карактеристична народна јела овог 
подручја. Ту се пре свега мисли на млечне производе попут сира, качкаваља, кајмака, 
киселог млека и другог. По репутацији најпознатији је пиротски качкаваљ. Производи 
чију су вештину израде становници височких села научили од Црновунаца, односно 
Каракачана, који су измеду 17. и 19. века живели на Старој планини. За ова сточарска 
племена претпоставља се да воде порекло од Грка или Цинцара. Временом, они су се 
одселили, или асимиловали са локалиним становништвом.  

На старопланинским пашњацима напасала су се велика стада оваца, коза и коња. 
Само на једној од бачја (Белан, Вртибог, Слап, Тупанац, Мучибаба и др.) сирило се око 
8.000 ока сира, качкаваља који се извозио у Цариград и Једрене. Некада се качкаваљ 
правио искључиво од овчијег млека , тек касније су почели да мешају са крављим 
млеком и називали га мешанац. Најстарији подаци о изради качкаваља на Старој 
планини датирају са почетка 18. бека. Обимнију производњу качкаваља почели су 1882. 
године Никола Ћирић и Цека Крстић. Потражња за овим производом довела је до 
пораста производње, па је почетком 20. века било око 20 трговаца – изворника 
качкаваља. Данас се производњом овог пиротског специјалитета бави ДП Млекара и 
Млекарска школа Др. Обрен Пејић. Пиротски качкаваљ познат је широм света због 
своје специфичне ароме захваљујући богатим пашњацима. 

У будућности би требало обратити пажњу на унапређење туризма у овом смеру. 
Да би се ова туристичка вредност учинила доступном за туристе, потребно је обогати 
туристичку понуду и утицати на унапређење валоризације. Мора се утицати на 
реконструкцију и оживљавање старих туристичких вредности, адаптирати културно – 
историјски споменици и развити свест о користи и вредностима овакве понуде. Овим 
до сада наведеним манифестацијама, на једној страни, би се отргла од заборава и даљег 
пропадања баштине, а на другој страни, би се пропагирао, презентовао и учинио 
доступним туристима део етнографског богатства Старе планине, и не само 
етнографског. 
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4.6. Инфраструктура Старе планине 

 За разлику од осталих видова туризма, планинаки туризам захтева обимну и 
разноврсну изградњу чврстих и квалитетних смештајно-угоститељских објеката и 
остале пратеће инфраструктуре. Туристичко-саобраћајна инфраструктура на Старој 
планини још увек није у потпуности изграђена, али су предузете мере и активности на 
том пољу, што ће свакако утицати на туристички развој ове  регије. Овде ће бити 
приказана постојећа инфраструктура, али и план будуће инфраструктуре. 

4.6.1.Саобраћајна инфраструктура 

  Саобраћај је једна од примарних услуга у комплексу туристичког производа и 
реалиазацији туристичке потрошње. Представља један од најзначајнијих фактора 
туристичког развоја. Саобраћај и туризам су узрочно повезани, јер је саобраћај 
неопходан предуслов за развој туризма и туризам представља снажан фактор развоја 
саобраћаја.  

 За успешан излазак на туристичко тржиште и добру валоризацију туристичких 
капацитета свака потенциојална дестинација мора да обезбеди добру саобраћајну 
инфраструктуру. 

  Постојећа мрежа друмског саобраћаја Старе планине има долински правац 
пружања и чине је путеви69: 

1. Путеви I реда (магистрални) укупне дужине деонице путева око 33м и то: М-25 
(Зајечар-Књажевац-Ниш); М-12 (Ниш-Пирот-Димитровград); М-9 (Пирот-
Лесковац). 

2. Путеви II реда (регионални путеви) укупне дужине путева око 167 км и то: Р-247 
(Минићево-Ново Корито-Кадибогаз); Р-247б (Јелашница-Равна-Књажевац); Р-
121 (Књажњвац-Кална-Пирот-Висока Ражна-Доњи Криводол-Димитровград); Р-
243 (Сврљиг-Периш-Јаловик-Кална-Балта Бериловац-Свети Никола). 

3. Локални путеви укупне дужине око 220 км. 

Стање магистралних путева је задовољавајуће, регионалним путевима је 
потребна реконструкција, док су локални путеви сметња развоју туризма и потребни су 
радови да би се обезбедила лакша повезаност регије са емитивним тржиштима. Лоше 
стање путева, како регионалних тако и локалних отежава интерну саобраћајну 
повезаност општина и Старе планине. 

Tабела 9. Дужина путева на простору Старе планине 

  
Укупн

о 

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 
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 Могућност развоја ове регије је свакако коридор Е-80 (Ниш-Димитровград-
Софија), ово је важна комуникација јер се њоме одвија целокупни саобраћај из 
југоисточне Европе и Мале Азије са Средњом и Западном Европом. 

 Такође, оно што је од изузетног значаја за развој Старе планине и повезивање са 
емитивним тржиштем је свакако повољан положај у односу на аеродром Константин 
Велики у Нишу и аеродром Цар Константин у Софији, а оба се налазе на краку 
коридора Е-80 Ниш-Димитровград-Софија. У наредном периоду требало би тежити 
повезивању ваздушног са осталим гранама саобраћаја које пружају услуге саобраћаја 
туристичкој делатности. 

 Од остале инфраструктуре подручје дотиче и железничка пруга Зајечар-
Књажевац-Ниш, са западне стране и Ниш-Пирот-Димитровград са југозападне стране. 

 ПТТ саобраћај (Поштанско-телефонски саобраћај) свакако заузима посебно 
важно место у азвоју туризма одређеног места. На подручју Старе планине постоји 
једанаест поштанских јединица. Стање поштанске мреже није задовољавајуће, 
нарочито због удаљености појединих села. У циљу унапређења ПТТ саобраћаја планира 
се изградња примарне и секундарне мреже за проширење капацитета у најугроженијим 
сеоским насељима. 

Што се тиче мобилне телефоније, подручје Старе планине покрива оператер 
„Теленор“, „Телеком“ и „ВИП“,али опет из личног искуства могу рећи да доступност 
све три мреже је задовољавајућа на ски стазама, али немогућност приступа мрежама 
примећује се на деловима пута Кална-Сврљиг (код превоја) и у селу Црни врх, као и 
резервату Голема река. 

4.6.2. Смештајни капацитети на Старој планини 
 

Туризам на Старој планини је тек у иницијалној фази, а до сада је имао неке 
помаке у двема општинама Књажевцу и Пироту. На ширем подручју Старе планине 
постоје различите врсте објеката за смештај туриста, као што су: хотели, аутокампови, 
конак, планинарски домови, одмаралишта, гарни хотел, ловачки дом, као и многобројна 
домаћинства.Међутим, оно што лимитира туристички развој јесте недовољна 
развијеност туристичке инфраструктуре. 

До сада су на подручју Старе планине, на деоници Јабучко равниште хотел 
„Фалкенштајнер“ ,испод врха Бабин зуб изграђени: планинарски дом „Бабин зуб“ и 
Хотел електропривреде Србије „Бабин зуб“. А на Видличу, испод врха Басарски камен, 
хотел “Планинарски дом“ и такође у близини Пирота одмаралиште „Врело“. У оптицају 
је и врло коришћен приватни смештај, од којих су најпримамљивије етно куће, фарме, 
конаци, виле и домаћинства. 
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Слика 25. Хотел „Бабин зуб“ и Планинарски дом „Бабин зуб“ (Извор Александра 
Станковић,2013) 

Планинарски дом „Бабин зуб“ 

Планинарски дом је први смештајни капацитет на Старој планини. Налази се на 
северној страни Бабиног зуба, 60 км од Књажевца, 13 км од Црног врха, најближег 
насељеног места. Налази се на висини од 1758м, испод Бабиног зуба, најатрактивнијег 
врха на Старој планини. Саграђен је 1951. Године и од тада је више пута дограђиван и 
реновиран.  

Планинарски дом се састоји из новог-реновираног дела, у коме свака соба има своје 
купатило/wc и старог дела у коме су претежно вишекреветне собе са издвојеним 
заједничким санитарним чворовима. 

Хотел “Бабин зуб“ 

Хотел „Бабин зуб“ се налази у подножју истоимене стене, непосредно поред 
Планинарског дома. Саграђен је 2000. Године, а власник је Електропривреда Србије. 
Хотел располаже са 60 лежаја, а од стране Министарства за туризам Републике Србије 
је категорисан са две звездице Б категорије. У непосредној близини хотела налази се и 
паркинг и кошаркашки терени. 

 

Слика 26. Хотел „Стара планина“ (Фото:Александра Станковић, 2013) 

Хотел Falkensteiner Стара планина – отворен 25.12.2011. године. Хотел 
категорисан са четири звездице налази се на Јабучком равништу на 1.350 метара 
надморске висине, смештајни капацитети су 380 кревета у 146 соба на 26.000 метара 
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квадратних.  То је први од шест хотела чија је градња планирана у будућем планинском 
одмаралишту на Старој планини, а који ће се налазити на пола пута између Пирота и 
Књажевца.  

  Изградња хотела представља први гринфилд пројекат у оквиру развоја планинског 
туризма у Србији у последњих двадесет година. У оквиру пројекта израђена је и прва 
ски гондола у Србији која ће омогућити превоз скијаша до врха Бабин зуб одакле 
полазе ски стазе укупне дужине 13 километара.   Хотел има 147 паркинг места у 
подземној гаражи, три конференцијске сале, ресторан, пицерију, бар, дечију играоницу, 
клизалиште, велнес и спа центар и отворени базен.  

Хотел „Планинарски дом“ А.Д.Тигар 

Хотел „Планинарски дом“ А.Д. Тигар-налази се на планини Видлич, нижем 
планинском простору Старе планине, испод врха Басарски камен, источно од Пирота, 
на висини од 1080 м.н.в. Удаљен је од Пирота 12 км, са којим је повезан асфалтним 
путем. Капацитет хотела је 43 лежаја, са рестораном и терасом укупног капацитета 150 
места, спортским теренима, ски и трим стазама, као и стазом за скијање са жичаром. 
Један је од најлепших хотела у овом делу Србије. До 2006. године био је полуотвореног 
типа и служио за смештај пословним партнерима корпорације „Тигар“. Због свог 
положаја и опремљености овај хотел је погодан како у зимским, тако и у летњим 
периодима године. 

Одмаралиште „Врело“ 

Ово одмаралиште је смештено на висини од 800 м, где се на саставу Брлошке и 
Јеловичке реке налази туристички спомен дом, посвећен жртвама фашистичког терора. 
У дому се налази 12 соба са 33 лежаја. Поред одмаралишта се налази и неколико камп 
кућица, које су подигле друштвене установе за смештај својих радника. Налази се у 
правојприроди, а има предност што се магла никад не спушта и налази се уз приступни 
пут повезан редовном аутобуском линијом из Пирота. Међутим, сам мотел „Врело“ 
изгорео је у пожару 04.5.2012. Остале су само камп кућице и Визиторски центар Парка 
природе „Стара планина“.  

Конак „Стара планина“ се налази у селу Кална, у подножју Старе планине. 
Окружени природом која очарава конак се састоји од смештајног дела и ресторана. 
Конак је изграђен 1963 године, реновиран 2013 године располаже капацитетом од 60 
лежајева у апартманима, двокреветним и трокреветним собама, као и великом 
ресторанском салом. Од ски центра „Стара планина“ (жичаре Коњарник) удаљен је 19 
км, а од Београда 290 км, Ниша 60, Пирота 35 км, Зајечара 70 км.  

Од приватног смештаја можемо издвојити: Конак и кафана „Ждрма“ (у селу 
Црни врх) са сопственим рибњаком пастрмке и старопланинским специјалитетима, 
етнокућа „Торлаци“, фарма „Колиба“, вила „Сунце“, вила „Дукат“, домаћинство 
„Станисављевић“, домаћинство „Прокоповића“ и многи други објекти за приватни 
смештај љубитеља природе. 
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4.6.3.Остала инфраструктура 

Постојећу туристичку инфраструктуру на подручју Старе планине, у општини 
Књажевац чине: јединствена скијашка атракција гондола (једина у Србији) и беби лифт 
на Јабучком равништу,ски стазе, затим олимпијски базен са темоминералном водом , 
градски спортски терени и спортске хале, спортски терени у Ргошкој бањи, купалиште 
Бараница на Трговишком Тимоку. 

Садржај скијашког центра “Бабин зуб” чине стазе на локацијама “Коњарник”, 
“Сунчана долина“. Скијалиште “Бабин зуб” поседује четвороседну жичару “Коњарник” 
са покретном траком за укрцавање скијаша, капацитета 1.400 скијаша на сат и ски лифт 
”сидро” “Сунчана долина” капацитета 1.200 скијаша на сат. 

На локацији “Јабучко равниште” налази се прва гондола у Србији , као и дечији ски 
вртић са покретном траком . Осмоседна гондола превози скијаше од хотела у даљи 
систем жичара и стаза. У оквиру овог дела скијалишта изграђена је и четвороседна 
жичара, и ски лифт тако да је повезан са делом скијалишта на “Бабином зубу”. Више од 
13 километара одлично уређених стаза, различитих тежина, припремљене су за скијаше 
свих категорија. За љубитеље екстремнијих спортова, обезбеђена је стаза за слободну 
вожњу. Поред тога, у ски центру Стара планина је изграђен систем за вештачко 
оснежавање, како би, и у случају недостатка природног снега, посетиоци центра могли 
да уживају у зимским спортовима. 

Ово је само почетак развоја скијашког цетнра на Старој планини. Изградњом система 
жичара и ски стаза, смештајних капацитета као и друге инфраструктуре, Стара планина 
ће веома брзо постати један од највећих и најзначајнијих скијашких центара у Србији, 
посебно намењен љубитељима скијашких спортова и квалитетног скијања у окружењу 
неизмерне лепоте и нетакнуте природе. 

Коњарник        Сунчана долина 

Тип жичаре: четворосед     Тип жичаре: ски лифт 

Капацитет: 1365 скијаша/h    Капацитет: 1.200 скијаша/h 

Дужина: 1.155 м      Дужина: 637 м 

Висинска разлика: 339 м     Висинска разлика: 178 м 

Дечији парк                    Бабин зуб 

Тип жичаре: покретна трака                                   Тип жичаре: четворосед 

Капацитет: 1.440 скијаша/h    Капацитет: 2.399 скијаша/h 

Дужина: 72 м      Дужина: 985 м 

Висинска разлика:     Висинска разлика: 
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Јабучко равниште     Рудине 

Тип жичаре: осмосед    Тип жичаре: ски лифт 

Капацитет: 1.222 скијаша/h                Капацитет: 690 скијаша/h   

Дужина: 1.125 м     Дужина: 213 м 

Висинска разлика:     Висинска разлика: 

Табела 10: дужина постојећих стаза на Старој планини (извор: http://www.skijalistasrbije.rs/) 

 

Слика 27. Постојеће стазе на Старој планини ( http://www.skijalistasrbije.rs/ ) 

 У општини Пирот налази се и скојалиште са два ски-лифта, ски стазе и трим стазе на 
Басарском камену, велико градско купалиште и регулисан ток Нишаве, као и градски 
стадиони и терени. 

 Од изузетног значаја за туризам је постојање услужних угоститељских и 
трговинских објеката. На подручју општина постоји и велики број кафана, 
угоститељских објеката, трговинских радњи које могу допринети разноврсној 
туристичкој понуди овог краја. Међутим, ван самих општинских центара нису довољно 
развијени садржаји угоститељства, трговине и превоза који су релевантни за 
туристички развој. 

4.6.4. Развој Старе планине према Просторном плану Републике Србије 

  На основу валоризације, погодности терена за изградњу непосредно у подножју 
скијалишта, као и на основу могућности рационалног саобраћајног приступа, 
рационалног водоснадбевања и каналисања отпадних вода одређене су локације 
туристичких центара, туристичких насеља и туристичких пунктова у оквиру планинске 
зоне, са показатељима смештаја, дневних излетника, броја лежаја, запослених, обухвата 
локације и густине насељености, као и спортско-рекреативних садржаја и јавних 

http://www.skijalistasrbije.rs/
http://www.skijalistasrbije.rs/
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служби. Концепт туристичког ризорта по карактеру, квалитету, квантитету и положају 
доминантно је заснован савременим тржишним критеријумима тражње, 
конкурентности и маркетинга туристичке понуде у контексту актуелних трендова 
развоја планинског туризма70. 

 На Старој планини је планирана изградња туристичког ризорта Јабучко 
равниште-Лесково са планираним капацитетом од 22.861 лежаја у хотелима, 
туристичким апартманима и другим видовима смештаја. 

 Планирана је изградња четири туристичка центра, која ће представљати улазе на 
сва скијалишта, а то су: 

 Туристички центар „Голема река“ у општини Књажевац, са планираним 
капацитетом 3.200 лежаја; 

 Туристички центар „Топли До 2“ у општини Пирот, са планираним 
капацитетом од 3000 лежаја, 

 Туристички центар „Мрамор“ у општини Пирот, са планираним 
капацитетом од 2000 лежаја 

 Туристички центар „Сенокс 2“у општини Димитровград, са планираним 
капацитетом од 2500 лежаја.  

  На Старој планини је планирана изградња туристичких насеља и туристичких 
пунктова, који ће такође бити улази у скијалишта. Планирана је изградња 8 
туристичких насеља, а то су: 

 Туристичко насеље „Бабин зуб – Коњарник“ са капацитетом од 550 лежаја, 
 Туристичко насеље „Ракитска Гора“ са капцитетом од 1.300 лежаја 
 Туристичко насеље „Дојкинци 1“ са капацитетом од 500 лежаја 
 Туристичко насеље „Дојкинци 2“ са капацитетом од 1.300 лежаја 
 Туристичко насеље „Врело - Јеловица“ са капацитетом од 1.500 лежаја 
 Туристичко насеље „Јеловица 1“ са капацитетом од 500 лежаја 
 Туристичко насеље „Рсомач 1“ са капацитетом од 1.500 лежаја 
 Туристичко насеље „Сенокс 1“ са капацитетом од 1.100 лежаја 

Туристички пунктови ће такође предтављати улазе у скијалишта, биће укупно 
четири туристичка пункта: 

 Туристички пункт „Граваљоса“ 
 Туристички пункт „Мирица“ 
 Туристички пункт „Козарница“ 
 Туристички пункт „Топли До 1“ 

  

                                                           
70 Службени гласник РС (2008).Просторни план Републике Србије.бр 115/08 
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V УГРОЖЕНОСТ ПРИРОДНИХ ТУРИСТИЧКИХ 
ВРЕДНОСТИ И НИВОИ ЗАШТИТЕ СТАРЕ ПЛАНИНЕ 

5. Хронологија заштите Старе планине 

  Прве активности заштите подручја Старе планине започела су 1966 године, када 
је на предлог и уз образложење Завода за заштиту природе, као прво заштићено добро 
проглашена група „Стабала ситне границе“.Ове активности се настављају осамдесетих 
година ХХ века, када је под заштиту стављено још неколико природних добара. На 
територији општине Књажевац је проглашено још седам специјалних резервата 
природе и три споменика природе. Укупна површина свих дотадашњих заштићених 
добара износила је 316 хектара. 

 То су били појединачни делови Старе планине који су стављени под заштиту. 
Десетак година касније, на предлог Завода за заштиту природе Србије, Влада 
Републике Србије донела је 1997 године Уредбу о заштити парка природе „Стара 
планина71 “, којом је Стара планина стављена под заштиту као природно добро од 
изузетног значаја, сврстано у  I категорију заштите. На овај начин је целокупна 
територија Старе планине стављена под заштиту и одређене границе простирања 
природног добра, а укупна површина заштићеног природног добра износила је 
142.000,00 хектара. 

 На основу декларације о проглашењу билатералног парка мира Стара планина, 
између Републике Србије и Републике Бугарске (1996), да би се прилагодило 
постојећим концептима заштити резервата биосфере, започета су нова истраживања 
1998 године. И дошло се до закључка да се морају преиспитати постојеће мере заштите, 
допунити и изменити и одредити нове границе заштићеног природног добра , као и 
одредити нивое заштите. Тако је 2003 године завршена студија парка природе Стара 
планина. На основу ових активности урађена је планска документација, а 2005 године 
урађен је и Просторни план подручја парка природе и туристичке регије Стара 
планина-Стратегија заштите, развоја и уређења. 

 Усаглашавањем ова два документа настао је предлог зона режима заштите I,II, 
III степена којим се обезбеђује оптимум заштите природе будућег резервата „Човек и 
биосфера“ (UNESCO-MAB). Све ове активности такође би допринеле како 
туристичком, тако и привредном развоју целе ове регије72.  

 Због тога је површина целокупног добра, Парка природе Стара планина, 
смањена на 114.332 хектара. Унутар овог комплекса издвојене су три зоне различитог 
степена заштите: 

 Зона I степена заштите, површине око 4.160 хектара и чини око 3,65 % укупне 
заштићене површине; 

 Зона II степена заштите, површине око 19.679 хектара и чини око 17,21 % 
укупне заштићене површине; 

                                                           
71 Службени гласник РС (1997).бр 19/97 
72 Ћетковић А. (2007).Биодиверзитет Старе планине у Србији.Визартис.Београд. 
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 Зона III степена заштите, површине око 90.493 хектара и чини око 79,15 % 
укупне заштићене површине;73 

5.1. Мере одржавања, уређивања и развоја у зонама заштите 

Мере заштите и развоја усмерене су првенствено на одржавање и побољшање 
вредности и ресурса, као и култусног наслеђа74 . На подручју Парка природе Стара 
планина као дозвољене мера се прописују: 

- у режиму заштите I степена – забрањује се коришћење природних богатстава 
и искључују сви други облици коришћења простора и активности изузев: 

 оних које би спречиле деградацију и нестанак развијених 
екосистема; 

 научних истраживања, контролисане едукације и коришћење 
постојећих службених и јавних путева. 

- у режиму заштите II степена – поред забрана дефинисаних за простор у 
режиму III степена, забрањује се: 

 Просецање нових јавних путева, осим за потребе 
ревитализације брдско-планинских насеобина; 

 Експлоатација минералних сировина; 
 Каптирање извора, изградња изворишта јавног водоснадбевања 

и хидротехничких објеката; 
 Преоравање природних ливада и пашњака; 
 Крчење шума, кресање лисника и пркомерно коришћење дрвне 

масе у односу на циљеве и принципе газдовања шумама; 
 Садња, засејавање и насељавање врста биљака страних за 

природни живи свет овог подручја; 
 Узнемравање птица у репродуктивном периоду; 
 Сакупљање и коришћење свих заштижених биљних и 

животињских врста; 
 Лов, осим за потребе одржавања здравственог стања и 

бројности популација дивљачи; 
 Привредни риболов75. 

- у режиму заштите III степена – забрањује се: 

 Изградња индустријских, инфраструктурних, хидротехничких 
и других објеката чији рад и постојање могу изазвати 
неповољне промене квалитета земљишта, воде, ваздуха, живог 
света, лепоте предела, културних добара и њихове околине; 

 Промена намена површина; 

                                                           
73Мијовић Д.(2003).Наведено дело. 
74 Кићовић Д, Драговић Р., Јакшић П.(2009).Наведено дело. 
75 Ћетковић А. (2007).Наведено дело. 
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 Градња стамбених, економских помоћних објеката 
пољопривредних домаћинстава и викенд објеката изван 
грађевинских подручја; 

 Разградња и други видови уништавања објеката који по 
архитектонско-грађевинским одликама и времену настанка 
инамени представљају споменике народног градитељства; 

 Обављање било каквих радова на непокретним културним 
добрима; 

 Експлоатација минералних сировина; 
 Уништавање дивљих врста биљака и животиња заштићених 

као природне реткости; 
 Прекопавање земљишта, крчење шума и обављање других 

радњи на местима и на начин који могу изазвати процесе јаке и 
ексцезивне водене ерозије; 

 Складиштење, одлагање и бацање комуналног отпада и 
отпадних материја свих врста ван места одређених за ту 
намену76.  

5.2.Потенцијали развоја одрживог туризма на Старој планини 

 Стара планина је очувана природна средина са чистим ваздухом, чистом и 
бистром водом, различитим екосистемима, богатством врста и броја дивљих биљака и 
животиња, лепотом пејзажа, бројним врховима преко 1400 м.н.в и бројним 
куриозитетима природе. 

  Све ове особености пружају велике могућности и перспективе развоја одрживог 
туризма кроз различите врсте активности у природи Старе планине. А оно што ће у 
будућности, свакако, утицати на кретања туриста и представљати значајне основе у 
развоју одрживог туризма су активности као што су: одрживи лов и риболов, 
сакупљање ливадског воћа и лековитог биља,рекреација у природи, пешачење, пењање, 
планинарење, фото-сафари, као и екстремни спортови: алпинизам, бициклизам, 
кајкарење, параглајдинг, змајарење, спелеотуризам, snowboarding и други видови 
екстремних спортова. Циљ је да се искористи повезаност локалног гостопримства, 
традиционалне руралне архитектуре, природне лепоте, понуди квалитетан производ и 
креира свест о вредности животне средине и локалне културе и да се оствари профит од 
ове врсте туризма77. 

Главни потенцијал развоја туризма су алпско и нордијско скијалиште на Старој 
планини, водотоци и други потенцијали за летњу рекреацију, лов и риболов уз 
укључивање подпланинских села у туристичку понуду78. 

 

 

                                                           
76 Ћетковић А. (2007).Наведено дело. 
77 Зечевић Б.(2008).Стратегија развоја туризма општине Димитровград. Други фазни извештај.Београд. 
78 Стефановић В.,Ђекић Т.,Шаћировић С.(2013).Менаџмент природних ресурса у пограничним општинама Источне и Југоисточне 
Србије.Природно-математички факултет.Ниш. 
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 5.3. Одрживи лов и риболов 

 Стара планина и околно подручје је идеално место за љубитеље лова и 
риболова. На овом простору се налази осам ловишта и укупно осам ловачких удружења 
чији су корисници ЈП “Србија шуме“ и Ловачки савез Србије. 

 Надморска висина од 500-2000 метара, од питомих брдовитих до тешко високо 
приступачних планинских терена. Готово цела територија ловишта је приступачна и за 
теренска возила, а може се ићи и пешака. 

 Од дивљачи је најзаступљенија трофејна дивљач, фазан, зец и видра. 

 У највишем делу ловишта, граница према Бугарској, највише има јелена велике 
телесне масе и велике трофејне вредности. Дивља свиња, као најчешће ловљена 
дивљач, настањује цело ловиште и по броју је изнад капацитета , а често се врши и 
одстрел дивљих вепрова. Хајка на вукове се традиционално организује у фебруару. 

 Од остале дивљачи која се ређе лови или је заштићенату је : шакал, јазавац, 
дивља мачка, куна, лисица, твор, а од птица: јаребица, препелица, голуб гривинаш, 
грлица и др. 

 Зависно од времена и услова у ловишта се уносе дивљачи, постављају 
хранилишта, одржавају путеви како би ловци и туристи могли да уживају у лепоти, али 
и да осете драж лова у правом планинском ловишту, у сенци врхова Старе планине. 

 На подручју Старе планине налази се велики број потока, речица и река на 
којима се може пецати пастрмка поточара, клен, кркуша, белица, а такође има и ракова. 

5.4. Сакупљање ливадског цвећа и воћа 

 Познато је да Стара планина поседује праву ризницу биљака и разног ливадског 
воћа, које се уз правилно коришћење и употребу, такође могу укључити у оквире 
развоја одрживог туризма овог краја. Туристе би свакако занимала могућност посете, 
као и могућност убирања овог биља и сакупљања еколошки чистих, органских и 
здравих плодова, као и могућност њиховог конзумирања. 

5.5. Рекреација у природи 

Што се тиче рекреације у природи постоје различити видови активности, али циљ свих 
тих активности је уживање у чистом ваздуху. Пешачење пределима Старе планине 
представља својевсни доживљај. На Старој планини постоји неколико стаза које 
омогућују љубитељима природе да уживају у овом прелепом окружењу. 

 Планинарско друштво „Бабин зуб“ из Књажевца организује следеће пешачке 
акције: 

- „Успон на Бабин зуб“ 
- „Хајдучким стазама до Миџора“ 
- „Успон на Миџор“ 
- „Успон на превој Свети Никола“ 
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5.6. Бициклизам 

 Стара планина је једна од најлепших планина у Србији и идеална је за бављење 
планинским бициклизмом. Предели су специфични, па се није лако кретати Старом 
планином. Управо због тога она и представља изазов за све љубитеље бициклизма.На 
стрминама, падинама и шумама ове планинске лепотице организоване су многе 
бициклистичке туре за све оне који воле излет у непознато и дивљу природу. Ово је 
један од начина да се човек сусретне са природним абијентом, окруженим шумама, 
рекама и изворима, што свакако представља изузетан доживљај. Постоје и 
организоване туре у организованим групама за људе жељне авантуре. А у плану Старе 
планине је да она постане једна од познатијих дестинација за љубитеље бициклизма, за 
све категорије, од рекреативаца па све до оних који се налазе у екстремнијим 
категоријама овог спорта. На Старој планини се одржавају такмичења у mountain bike-
у, а у овим пределима биће одржан и Eurobalcan Bike Cup. 

5.7. Екстремни спортови 

Стара планина пружа велике могућности за бављење екстремним спортовима. 
Обронци, падине, стране, врхови и реке Старе планине су идеални за алпинизам, 
snowboard, планинарење, кајакарење, параглајдинг и друге облике екстремних 
спортова. 

 У току лета овде се одржавају и такмичења у параглајдингу, тако да су већ  
установљена стартна места за овај екстремни спорт који добија све више поклоника. 

 Алпинизам се такође сврстава у екстремне спортове и на Старој планини постоје 
услови за тај спорт. 

Реке Старе планине представљају места на којима треба организовати туре за 
кајакарење. 

Све ово потврђује да Стара планина својим гостима може понудити разноврсне 
садржаје, како у току зиме, тако и у току лета. 

5.8. Потенцијали за развој екотуризма на селу 

Сеоски туризам је тренд у свету и привлачи људе који би волели да нађу мир и 
да се одморе у природи, далеко од градске буке и уз традиционалниначин живота. 
Стара планина има изванредне услове за развој овог вида туризма.То јњ такође и начин 
очувања традиције и старих заната, као и нетакнуте природе. 

 Развојем планинског туризма на Старој планини посебно би требало 
искористити могућност развоја туризма на селу. Развој сеоског туризма на Старој 
планини поред економских ефеката у туризму може спречити депопулацију и одлив 
становништва са села у овом делу Србије. Сликовита планинска кућица и кућице 
представљају праве пејзажне туристичке вредности које се могу валоризовати развојем 
сеоског туризма Старе планине, као и излетима, односно обиласцима ових крајева 
Старе планине. 
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 Села на Старој планини-Архаични изглед села на Старој планини чува дух 
старог времена и приближавају нека давна времена и начин живота посетоцима ових 
крајева. Оно што је битно је то да на Старој планини постоји помак, што се тиче 
туризма на селу и многа домаћинства су претворила своје домове у оазе за љубитеље 
природе, здравог ваздуха, чисте воде, сликовитих пејзажа и угодног незаборавног 
доживљаја. Вредност ових туристичких антропогених вредности испољава се у изгледу 
тих насеља, која и данас одржавају дух прошлог времена.Куће грађене од камена,цигле, 
и црепа углавном потичу из ХХ века, међутим поред сваке од њих се налази бар кућа, 
амбар, плевља или тор који су изграђени у периоду самог настанка села. Осим ових 
старих кућа могу се видети и старије кућице представљене брвнарама, талпарама и 
дашчарама, грађене по систему повезивања и хоризонталног слагања дасака. Од друге 
половине ХIХ века започиње се са градњом „моравског типа“ куће, чија је главна 
одлика трем или ајат, постављен по дужини куће у приземном делу и доксат који се 
издиже. 

Нека села у подножју Старе планине покренула су туризам на селу (Кална, 
Иново, Црни врх, Градиште и др.) која су од својих домаћинстава направила етно-куће, 
виле и фарме у којима љубитељи села могу да се сместе и уживају у природи, храни и 
здравом окружењу. 

5.9. Незагађена животна средина 

Један од услова за развој туризма на селу је здрава животна средина. Стара 
планина то свакако поседује и као таква, стављена је под заштиту државе. Велика 
надморска висина утицала је на непостојање загађивача који би битно утицали на 
промену окружења. Туристи који бораве на селу заправо имају циљ да побегну из 
великих загађених средина, односно, у супротне крајеве од оних у којима свакодневно 
живе. 

 Здрава храна-Ако се узме у обзир здравствени аспект сеоског туризма не може 
се изузети виша прехрамбена вредност хране која је произведена у овим пасивним 
крајевима, где је све чисто и без загађења. Несумњиво је да се многа села из ове регије 
могу успешно презентовати и иностраној туристичкој клијентели путем производње 
пласмана пољопривредних производа органске производње. Туристима је свакако 
занимљиво да пробају ону храну која је изворна, традиционална, а у овим просторима 
се нарочито истичу специјалитети који су изузетно укуснии који се припремају 
вековима на овим просторима, као што у белмуж, старопланински качкаваљ, јагњећа 
чорба, посна пуњена паприка и још много других специјалитета које би свакако 
требало пробати када се дође у ове крајеве.  

 Могућност укључивања у сеоске послове-Да би туристи могли да остваре 
комплетни доживљај, неопходно је омогућити укључивање туриста у сеоске послове. 
За туристе би осим крајњих продуката било интересантно и укључивање у сеоске 
послове. 

 Излетнички туризам-Важна компонента сеоског туризма на Старој планини је 
излетнички туризам. За њега постоје посебне погодности у окружењу брдско-
планинских села. Сликовити пејзаж, бистре реке, планински врхови који се пружају 
изнад 1800 м.н.в. утпотпуниће доживљај сваког туристе. У дужини читаве трасе од 
Пирота до Књажевца до самог врха Миџора смењују се предивни видици на сам 
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планински масив, непрегледне шуме, бујне пашњаке, долине немирних река, нетакнуте 
природе и занимљивих морфолошких облика79. 

  

                                                           
79 www.babinzub.net 
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Закључак 

Стање одрживог туризма у Србији (као и туризма у целини), није на 
задовољавајућем нивоу, што се може објаснити деловањем низа разлога, субјективне и 
објективне природе. Ипак, перспективе одрживог туризма у Србији могу се оценити 
позитивним, имајућу у виду да је у питању облик промета који већ више деценија 
заузима водеће место у туризму наше земље. Усмеравање будућег развоја одрживог 
туризма мора се темељити на стратегијском приступу, што је суштински предуслов 
развоја савременог туризма у свету. Дефинисањем стратегије одрживог туризма треба 
одредити циљеве и начин (технике, средства) како да се постављени циљеви и остваре.  

Стара планина представља једно од најзначајнијих високопланинских подручја 
Србије, које располаже значајним туристичким потенцијалима, како природним, тако и 
антропогеним, који до сада нису били у потпуности искоришћени. Стара планина има 
изузетне могућности за развој, али тај развој мора бити у кораку са концептом 
одрживог развоја, како би се сачувале све вредности које поседује Стара планина. 

Анализирајући туристичке потенцијале Старе планине може се закључити да 
они постоје, али да су недовољно искоришћени  у туристичке сврхе. Оно што је битно 
напоменути јесте да су ово само еколошко-туристички потенцијали и да туризам у овој 
регији је тек у иницијалној фази развоја, да се још није у потпуности развио. 

Туристички производ Старе планине се заснива и на разноврсним природним 
туристичким ресурсима, очуваном животном средином и богатом културном 
баштином, а и гостољубивом и срдачном локално становништво. 

Одрживи туризам је идеалан начин да се неки простор туристички развије, а да 
се при том оствари економска, еколошка и културна равнотежа. Стара планина, као 
парк природе, има услове за развој оваквих видова туризма који су у складу са 
одрживим развојем, као и остваривању позитивних ефеката, а да се тиме не неруши 
природна средина која је услов развоја одрживог туризма.За развој одрживог туризма је 
битна и заштита већ постојећих културно-историјских целина, споменика културе, 
археолошких налазита, итд. 

Принципи на којима би се заснивао развој одрживог туризма би били:  

 Минимизирање негативних утицаја на природу и културу који могу 
нанети штету дестинацији; 

 Образовање туриста о важности заштите; 
 Наглашавање значаја одговорног пословања које делује у сарадњи са 

локалним органима власти и становништвом у циљу задовољавања 
локалних потреба; 

 Директне користи од заштите и управљања заштићеним површинама; 
 Користи за локално становништво које живи од око заштићених 

простора; 
 Инфраструктура која је развијена у складу са животном средином. 
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Развој и унапређење планинског туризма је једна од могућности изласка овог 
краја из круга неразвијених, оносно решавање економских и социјалних 
проблема становништва. 

Атрактивност туристичког потенцијала Старе планине са природним раритетима 
(планински врхови, долине, пећине, водопади, флора и фауна и бројни културно-
историјски споменици и богато етнографско наслеђе) у великом је раскораку са 
његовом валоризацијом и комплетирањем кроз туристичку понуду. 

Стара планина, са потенцијалима које поседује, могла би да постане центар 
развоја планинског туризма, са акцентом на спортско-рекреативни туризам у деловима 
у којима је дозвољена изградња инфраструктуре, док у оним деловима који су под 
заштитом у оквиру Парка природе Стара планина могуће је развијати оне врсте туризма 
које подржавају конецт одрживог развоја. 

 Имајући у виду очуваност природне средине, природних потенцијала, мотива 
Старе планине и могућност за организацију свих видова спортско – рекреативног 
садржаја на Старој планини, веома брзо може доћи до релативно динамичаног развоја и 
до адекватне туристичке понуде, што би обезбедило већи прилив туриста како у 
зимској тако и у летњој сезони. Стара планина са потенцијалима које поседује могла би 
да постане центар развоја планинског туризма Србије, са акцентом на зимски спортско 
– рекреативни туризам. Уређење скијашких стаза врхунског квалитета и изградња 
туристичких комплекса највише категорије, за шта постоје идеални услови, обезбедили 
би јој значајно место на мапи светских планинских центара. 

Рељеф, тектонски односи и грађа терена су занимљиве слике и дескриптивни и 
лепи пејзажи Старе планине који могу одушевити сваког посетиоца. Повољна умерено 
– континентална и субалпска клима повољна је и погодује развоју туризма. Планина 
обилује водним токовима и то у различитим облицима, што је велика погодност за 
развој туризма на рекама. Разноврстан и занимљив животињски свет велики је изазов за 
ловце и риболовце, а прелепи предели, непрестана и непресушна су инспирација 
љубитељима флоре, истраживачима и берачима лековитог биља.  

Многобројни средњевековни објекти (велики број цркава, манастира, воденица, 
тврђава и млинова), који чине антропогену вредност Старе планине, представљају 
атрактивне споменике духовног наслеђа и неговане традиције. 

Села на Старој планини су нетакнута подручја и незапоседнута било каквом 
индустријом као и њеним негативним утицајума на природну средину. То сигурно 
ствара повољност за будућност и активности које би требало предузети на 
реактивирању практично напуштених природних потенцијала и интензивирати их. 

Треба указати на значај пољопривредних ресурса, који су већ познати, како на 
домаћем, тако и светском тржишту преко старопланинског качкаваља и јагњећег меса, а 
веома тражени у читавом свету су пиротски ћилими. Ове значајне етнографске 
туристичке вредности треба потенцирати, истицати и наћи повољност за презентацију 
посетиоцима овог краја. 

Природна богатства, недовољна искоришћеност значајних потенцијала и још 
недовољно извршена валоризација, дају нам још увек нејасну визију туризма Старе 
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планине. Заштитом природе и плановима за даљи развој старопланинског подручја, 
Република Србија настоји да потстакне и усмери садашње и будуће становнике да 
истрају у напорима који се огледају кроз: 

 Побољшавање животног стандарда, 
 Могућност инвестиционих улагања, 
 Развој туристичке понуде, 
 Информисаност заинтересованих посетилаца, 
 Развој свести људи о богатству и значају, 
 Спремност на сарадњу на међународном нивоу, 
 Развој особеног и у Европи препознатљивог региона, 
 Очување природних и културних вредности светског значаја. 

Савремено друштво, где год је то могуће, треба мудро да одвага сваку одлуку, 
јер Стара планина као заштићено природно добро то свакако заслужује. Ефекти развоја 
друштва, мериће се у будућности само кроз очуваност животне средине, усклађеност 
природних активности, привреде и континуитет који траје. 
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