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УВОД 

 

     Туризам у Србији има дугу традицију. У појединим туристичким местима 

туризам има континуитет од преко 150 година. У досадашњем развоју највећа 

пажња усмерена је на два карактеристична мотивска облика кретања, а то су 

планински и бањски туризам. Разлог за овакво стање је, пре свега, богатство у 

термоминералним изворима и разнолика морфолошка структура рељефа. Србија је 

изразита земља бања. Има преко 300 појава минералних, термалних и 

термоминералних извора и због тога има значајан потенцијал за развој овог 

мотивског облика кретања. За разлику од великог броја бања, у погледу развоја 

планинског туризма, Србија има мањих могућности. Недостаје високопланинског 

простора, са надморским висинама од преко 2.000m, који је туристички 

најатрактивнији. Из тог разлога, у будућим плановима развоја треба све више 

инсистирати на комплементарном развоју бањског са планинским туризмом. На 

такав начин комбиновали би се различити мотивски облици кретања и створио 

садржајнији боравак туриста. 

     Управо из такве проблематике развоја проистиче и главни предмет проучавања 

у раду. У наставку текста покушаћемо да укажемо на компаративне предности 

појединих бања и планинских центара и указати на могућности њиховог даљег 

туристичког искоришћавања. 

 

1. KАРАКТЕРИСТИКЕ РАЗВОЈА БАЊСКОГ И ПЛАНИНСКОГ 

ТУРИЗМА У ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ 

 

 

     Савремена схватања развоја туризма уважавају схватање да је ову делатност 

потребно развијати и унапређивати само тако и само толико колико је од користи и 

онима, који путују и онима, који туристе прихватају, тј. само онолико колико 

становништву туристичких места, у нашем случају бања, доноси одговарајући 

економски и друштвени напредак. 

 

     Пре реализације одређеног пројекта туристичке валоризације неке бање, 

потребно је што је могуће тачније разрадити његово деловање на привредне 

трошкове и користи, утицај на друштво и животну средину, а у бањским 

туристичким средиштима настојати на разгранатој привреди, тј. туризам 

унапређивати бар тако и толико колико друштво унапређује малу привреду и 

делатности, које прате туризам. 

 

     Наведени ставови су посебно важни за комплементарни развој бањског и 

планинског туризма на мањем простору, јер је познато да се многе наше бање 

налазе на знатним надморским висинама и њихови извори су условљени 

тектонским односима и геолошком структуром планина. 

     Ову врсту комплементарности је веома лако доказати на следећим примерима: 

Сокобања – Озрен и Ртањ, Нишка бања – Сува планина, Брестовачка бања – Кучај 

и Црни врх, Звоначка бања – Влашка планина, Врњачка бања – Гоч, Врдник – 

Фрушка Гора, Буковичка бања – Букуља, Јошаничка бања – Копаоник, 
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Младеновачки Селтерс – Космај, Куршумлијска бања – Јастребац, Рибарска бања – 

Јастребац, Луковска бања – Копаоник, Ковиљача – Гучево, Бадања – Цер, Овчар 

бања – Овчар и Каблар, Илиџа (код Пећи) – Проклетије, Матарушка бања – Жељин, 

Гоч и Столови, Пролом бања – Радан, Клокот бања – Шар планина, Богутовачка 

бања – Троглав, Прибојска бања – Златар, Сијаринска бања – Гољак, Новопазарска 

бања – Голија, Рогозна и Копаоник, Горња Трепча – Вујан итд. 

 

     Од посебног интереса за обогаћивање бањске туристичке понуде и 

осмишљавање богатства садржаја боравка је уважавање основних и 

комплементарних природних и антропогених туристичких вредности у окружењу. 

Познате по специфичностима географског положаја, који је условљен местом 

појаве термалних и термоминералних извора, многе наше бање су у непосредној 

близини знаменитих археолошких налазишта, средњовековних утврђених градова, 

познатих цркава, манастира, манастирских комплекса, објеката са листе светске 

културне баштине, националних паркова, природних резервата, законом 

заштићених добара од националног интереса, савремених спомен-обележја, 

историјски знаменитих места и објеката, односно туристички привлачних сеоских 

и градских насеља, као места одржавања значајних манифестација различитог 

садржаја, поука и порука. 

 

     Организовањем посета могуће је повећати економске, друштвене, васпитне и 

образовне функције, тј. развијати туристичку културу и неговати еколошки 

исправан однос према животној средини. 

 

     За даљи развој бањског туризма, богате и садржајне понуде, уз целогодишње 

пословање, значајно је активно учешће Србије у Европском удружењу бања, 

познатом по скраћеници ЕСПА (Европске бање), чије је седиште у Бриселу. 

Задатак удружења је да обједини и организује у јединствени систем све бање 

држава чланица и допринесе комплексном  развоју туризма у њима. За постизање 

тога предвиђени су строги стандарди квалитета услуга смештаја, квалификационе 

структуре запослених, објеката инфраструктуре, медицинских установа, броја 

потребних лекара одговарајућих специјалности према конкретним индикацијама, 

организованости велнес-центара, очувања бањског амбијента и сл. Реч је о 

бањским центрима садржајне понуде и полифункционалног туризма, који обухвата 

лечење, превенцију, рехабилитацију, рекреацију, психофизички опоравак, одмор и 

разоноду, уз адекватну примену природних лековитих фактора и надзор лекара. 

 

 

2. ГЕОГРАФСКО-ТУРИСТИЧКИ ПОЛОЖАЈ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 

  

 

2.1. Географски положај 

 

     Источна Србија је типска планинско-котлинско-долинска регија, погранична 

регија према Румунији и Бугарској. Простире се јужно од Ђердапа до слива 

Власине и долинских развођа према Јужној и Великој Морави. Обухвата и сливове 
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Млаве и Пека, без њихових делова, Стига и Браничева. Овој планинској регији се 

прикључује наш део Понтског (Влашког) басена. Северну, већу половину чини 

карпатска Србија, а јужни део чини балканска Србија. У опсегу ове мезорегије са 

две субрегије, налази се петнаестак микрорегија: Хомоље, Звижд, Пореч, Кључ, 

Ђердап, Црноречки, Сокобањски, Старопланински крај, Сврљиг, Заплање и друге. 

(Марковић Ђ., Павловић М. 1995.). Ова мезорегија захвата површину од 13.607km². 

 

2.2. Туристички положај 

 

     Код туристичког положаја Источне Србије, најважније је указати на положај 

Источне Србије према главним туристичким правцима, положај према главним 

туристичким дисперзивима и положај према конкурентним туристичким 

просторима. 

     Положај Источне Србије према главним туристичким правцима је веома 

повољан. Имајући у виду да су комуникативни правци истовремено и туристички, 

можемо закључити да се Источна Србија ослања на најпрометнији правац кроз 

нашу земљу – Коридор 10. Основица укупног спајања и прожимања на простору 

Србије је саобраћајница Београд-Ниш (лежи на међународном Коридору 10), 

односно широки коридор Велико Моравске удолине. (Јовичић Д., 2009.). 

 

     Коридор 10 је део значајног европског југоисточног туристичког правца, који се 

грана на неколико путева, значајних за туризам, а за Источну Србију најбитнији је 

правац, који води од Подунавља, преко Београда, затим долином Мораве и Нишаве 

према Бугарској, односно долином Јужне Мораве и Вардара према Грчкој и 

Турској. Близина Источне Србије саобраћајно-туристичким чвориштима (Београд и 

Ниш) има велики значај за развој иностраног, пре свега транзитног туризма. 

     На територији Србије се сустичу и бројни међународни железнички правци, који 

Источну Србију могу повезати са истоком и западом, као и са севером и југом. 

Речни саобраћај је могућ на Дунаву, тачније на паневропском Kоридору 7, који 

спаја Северно са Црним морем. Овај пловни пут је пуштен 1992.године, то је 

пловни пут Рајна-Мајна-Дунав и то је најважнији водени европски пут. 

     Што се тиче повезаности путем ваздушног саобраћаја, од већих цивилних 

аеродрома гравитирају аеродром „Никола Тесла“ у Београду, аеродром „Цар 

Константин“ у Нишу и аеродром „Слатина“ у Приштини. Аеродром „Поникве“ у 

Ужицу, који је тренутно војни аеродром, налази се у процесу трансформације у 

цивилни аеродром. Путне, железничке, авио и речне везе имају изузетан значај за 

транспорт робе, путника и информација на релацији север-југ и исток-запад. 

 

     Конкурентни туристички простори Источној Србији су Јужна и Западна Србија 

са својим природним и антропогеним вредностима, затим природне и антропогене 

вредности Војводине, као и земље из окружења са својим атрактивностима. 

Источна Србија би на туристичком тржишту могла бити представљена адекватном 

комбинацијом природних и антропогених вредности, које могу да привуку туристе 

и тако нађу своје место на туристичкој мапи Србије, па и региона. 

     Источна Србија је релативно близу већих градских целина и простора гушће 

насељености. Већи градови у Источној Србији су: Ниш (260.000 становника), 
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Зајечар (60.000 становника), Пирот (58.000 становника), Бор (34.000 становника) и 

Неготин (18.000 становника). 

 

Табела 1. Удаљеност градова Источне Србије од осталих градова у Србији ( у km) 
 Ниш Зајечар Пирот Бор 

Београд 237 246 280 245 

Нови Сад 323 335 400 335 

Крагујевац 151 158 223 158 

Чачак 183 215 280 214 

Извор: www.udaljenosti.com 

 

 

3. ПРИРОДНЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ БАЊСКИХ МЕСТА И 

ПЛАНИНСКИХ ЦЕНТАРА 

 

 3.1. Ртањ 

 

 3.1.1. Геоморфолошке туристичке вредности  

 
     Ртањ спада у карпатско-балканске планине. Ове планине су разноврсног 

геолошког састава, услед чега се јављају бројна одроњења. На њему и око њега 

влада геолошки хаос, ту су се срела четири система, четири различита геолошка 

периода и уплела своје стене. 

     На северу је дубока потолина Црне реке, изразито еруптивна стена пуна 

андезита, која се меша у гребене самог Ртња. Преко ње се премичу кречњачке 

површи последњих огранака Јужних Карпата. У појасу од 700 до 950 m надморске 

висине, концентрисан је узак појас доломита. У Поморављу је пуно венаца 

родопске масе, шкриљастих и филитских стена, најстаријих на нашем полуострву. 

А сам Ртањ и њему најближе планине, огранци су далеко млађег Балкана. 

     Из оваквог положаја произашао је и састав Ртња (у доњим партијама сав је од 

пешчара и филитских стена, док су му виши делови од љутог кречњака, 

нагриженог временом и атмосферским талозима. Тај кречњак је толико јак да га 

називају најизразитијим карстом целе Источне Србије). 

     Овакав састав стена и нагиб слојева одредили су и карактер Ртња, северна 

страна је стрма, у горњем карстном делу пуна литица и одсека, а на југу, према 

сокобањској котлини, спуштање је много блаже. У подножним партијама простиру 

се листопадне шуме, затим настаје голи карст са травним пољима у појединим 

вртачама и удубљења са нешто црногоричне шуме под главним врхом. 

     Овакав распоред стена није утицао само на биљни покривач, на воде и изворе 

Ртња, већ и на његов облик. Ако погледамо са севера или југа, он нам се указује као 

дугачак гребен у облику трапеза, док је доле широк и масиван, горе се сужава у 

узани ивичасти зид. А на источном крају гребена, са трапеза се издиже главни 

оштар врх, права пирамида од кречњака и литица, која се руши у дубину, на север 

и исток. 

     Ртањ као издвојени планински масив има пространу основу, оријентисану 

странама света. Једна страница је окренута ка југу, док су друге две у положају 
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северозапад и североисток. Уколико се фокусирамо на доминантне врхове ове 

планине, Шиљак, као централна пирамида, а Кусак, као обли купасти завршетак 

заобљеног гребена и врх Баба, као елипсоидно, степенасто-планинску форму, 

увидећемо да позиција њихових врхова формира са још једном тачком 

једнакостранични троугао. У центру троугла је Шиљак, под којим се налази 

тространа пирамида са истом оријентисаношћу странама света, као и његова 

троугласта основа. Ивице ове тростране пирамиде, са својим односом углова и 

страницама, ову планину стављају у категорију седам светских чуда, као ремек 

дело природе. 

     Многим истраживањима и снимањима најсавременијим камерама, лоциране су 

разне коморе и шупљине у самој планини, на различитим дубинама. Вршило се и 

упоређивање специфичности рељефа Ртња са најпознатијом Кеопсовом 

пирамидом, која по пропорцијама и нагибу страна важи за савршен однос везе са 

космичким зрачењем (примање Сунчеве и космичке енергије). Нагиб страница 

Ртња је под углом од 26 . То је упола мање од Кеопсове пирамиде. 

 

     Врхови Шиљак, Кусак и Баба и поједина чворишта подземних водених токова 

јасно дефинишу тачке, које дају конфигурацију рељефа ове необичне планине. 

(„Дух Ртња“ , 2009.) 

 

     Непосредно, 30m североисточно од највишег врха Ртња (1.565m), налази се Јама 

на Шиљку. Реч је о плиткој јами, дубине 9m, која је затворена кластичним 

наслагама, дробином и мањим кречњачким блоковима. Јама се пружа правцем 

запад-исток, на дужини од 7km. 

     У периоду од 27.09.2010. до 01.10.2010. године извршено је рашчишћавање 

кластичних наслага на јами, на врху Шиљак, јер постоји вероватноћа да је ово један 

од најдубљих спелеолошких објеката у красу Србије. Из неприступачног и по 

безбедности спелеолога ризичног дела јаме, системом ручног чекрка, извађено је 

пет кубика стена, сипара и земље. Тренутна дубина јаме износи око 13m. 

     У склопу пројекта и комплексних истраживања Ртња, за потребе његове 

заштите, од стране Завода за заштиту природе Србије, вршено је нешто детаљније 

истраживање Големе Порице, тј.сложене јамске пећине, која је смештена у 

југоисточном делу планине. Ова пећина има значајну геолошку и биолошку улогу. 

Због велике отворености, она је станиште разноврсне и специфичне флоре и фауне, 

посебно карактеристичне за односе смањене количине светлости, ниске 

температуре и повећане влажности ваздуха. Укупна дужина је 217m, док је дубина 

35m. Састоји се из више морфолошких целина и канала, који су делови сложене 

морфолошке сукцесије и еволуције ове подземне крашке шупљине. (Јовановић 

Ј.,1924.) 

     Значајну туристичку атракцију и својеврсни куриозитет представља јама 

Леденица, која се налази на југоисточној страни највишег врха Ртња. Улаз у јаму је 

на дну плитке вртаче, ширине око 20m у пречнику. Дужина јаме је 50m, улаз се 

постепено сужава, на крају се улази у пространу дворану, ширине 15m и висине 

10m. Дно дворане је равно, покривено глином и каменим блоковима. Унутрашња 

температура Леденице је прилично уједначена, креће се од -2 C (преко лета) до -

4 C (преко зиме). (Нађфеји С.,2009.) 
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Слика 1. Планина Ртањ 

 

3.1.2.Климатске туристичке вредности 

  
     Подручје Ртња има континенталну планинску климу. Основне карактеристике 

ове климе су сува и топла лета, а оштре зиме са много падавина. Средња годишња 

вредност температуре ваздуха износи 10,2 C. Годишња количина падавина износи 

око 900mm. Ваздух је чист и свеж, како је некада написано: „Може да се гризе“. 

(Драгашевић, 1988.) 

 

Табела 2. Средња годишња температура ваздуха 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

-1.2 -1.2 1.3 5.3 10.6 18.0 19.5 19.2 15.5 10.5 5.3 1.2 10.2 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод, Београд 2003. 

 

     Врло често, Шиљак, као највиши врх ове планине, омогућава прогнозирање 

времена. Када густи облаци почну да се пењу ка њему, то је готово поуздан знак да 

ће бити кише. Пре него што она почне, дуне јак ветар, а долине прекрије магла. 

Није редак случај да подгорину Ртња, нарочито црноречку страну, покрију облаци 

и пљусне киша, док на Шиљку греје сунце и изнад њега је ведро. Лети по цео дан 

дува ветар, од Црне реке према Шиљку, а престане око пет часова поподне. Преко 

ноћи са Шиљка дува јак и хладан ветар, ноћник. (Нађфеји С.,2009.) 

     Уз климу ове планине и њене карактеристике, интересантно је споменути и 

енергетски потенцијал. Резултати истраживања тима стручњака, који врше 

биоенергетска мерења на Ртњу, показују нам да он има велики енергетски 

потенцијал. 

     Наиме, један од најактивнијих истраживача је и професор Љубо Ристовски, који 

је новом научном методом снимања одредио и анализирао енергетске потенцијале, 

који су изузетно позитивни по људско здравље. Он тврди да је сам врх планине, 

Шиљак, посебан систем, који апсорбује негативну енергију, која постоји у околини. 
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Потом је сама планина трансформише у енергије, које су веома благотворне по 

људски организам. Међутим, треба напоменути да са порастом температуре 

пирамиде опада апсорпција негативне енергије, па самим тим престаје и њена 

позитивна трансформација. (Ристовски Љ.,2009.) 

 

 3.1.3. Хидрографске туристичке вредности  

 
     У горњим деловима ове планине, у кречњаку, нигде нема воде. Ртањ је познат 

по томе што своје посетиоце мучи жеђу. Сва вода отиче кроз кречњак, док не дође 

до непорозног слоја, а онда у нижим слојевима избија у јаким врелима, по ивици 

планине. 

     Такав је извор Мировитице (на северу), такав је извор реке Лукавице под 

Скоком, врхом на западном огранку Ртња. Луковица чак прави и водопад и слива 

се даље низ терасу од бигра (стена, која настаје таложењем калцијум-карбоната из 

воде, која тече кроз кречњачки терен).  

     Јужне падине имају доста степских карактеристика, безводне су и прекривене 

густом травном вегетацијом на западном делу, а претежно камењарима на 

источном делу. 

     Врмџанско језеро је крашког порекла, овалног облика, не већег од 50m. Вода се 

са околних брегова слива у језеро, хранећи га, као и подземни извори и кишница, 

такође. У плану је и изградња пумпе, која би воду са локалних извора спроводила у 

језеро. У језеру обитавају рибе, које су људи овде донели са стране. Често можете 

видети и људе, који овде време проводе пецајући. Око језера се налазе клупе са 

дрвеним сунцобранима и столовима, на којима можете одморити. 

     Поред једне од малобројно сачуваних колиба се уздиже тамносива стена. У 

њеном подножју зјапи отвор јаме Леденице. Ту су раније чобани лети вадили лед за 

напајање стоке. Секиром су секли комаде, везивали канапом, стављали на леђа и 

износили. После су у коритима цепали лед, што је стока користила у замену за 

воду. Лед је настао од велике количине снега, која се током зиме задржавала у јами. 

На пролеће, када почне топљење, снег се сјури у вртачу и тамо претвори у лед, који 

се сваке године све више таложи. 

 

 

 

Слика 2. Поглед на планину Ртањ 
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 3.1.4. Биогеографске туристичке вредности  

 
     Високопланински предели спадају међу највредније, али и најрањивије 

екосистеме у Србији. Њихово интензивно коришћење од стране човека (туризам, 

телекомуникације, спорт, пошумљавање, сточарство, лов, сакупљање биља, гљива 

и сл.) условљава непрекидне структурне промене биотопа и фауне птица у њима. 

     Планина Ртањ је једна од ретких, која је до сада, углавном, остала поштеђена 

таквих утицаја. Због тога је од посебног интереса познавање и заштита њеног 

особеног живог света. Подручје има континенталну планинску климу и одликује се 

мешовитим шумама јеле и букве, као и бројним ливадским формацијама. 

     Доминантни типови станишта су мешовите листопадне и четинарске шуме и 

термофилни, делимично култивисани или некултивисани (богати врстама) 

пашњаци на кречњацима. Природна потенцијална вегетација је: siringo-carpinetum, 

orientalis, fegetum montanum, colurno-fagatum, quercetum petraeae. (Јакшић, 

Гроздановић, 2007.) 

     У овој области је описано 26 биљних асоцијација и регистровано 644 биљне 

врсте, од којих су 25 ендемити. Биодиверзитет ове планине је релативно добро 

очуван, са малим антропогеним притиском. Притисак се односи, пре свега, на 

експлоатацију шума и сакупљање лековитог биља. Испаша и рекреација у природи 

су занемарљиве. 

 

     Према националном законодавству, подручје има статус Резервата природе још 

од 1958.године и објекат је геонаслеђа Србије. Налази се на листи ботанички 

значајних подручја у Србији и потенцијално је Емералд подручје. (Завод за 

заштиту природе, 2011.) 

 

     За горње делове планине, са северне стране, карактеристичне су шуме, стене и 

шипари, а са јужне пашњаци и камењари. Јужне падине су прекривене густом 

травном вегетацијом, на западном делу, а претежно камењарима, на источном делу. 

Груписање појединих фитоценоза, пашњака и ливада дали су још далеке 

1956.године професори Јовановић и Дуњић. Грмље глога, дивље руже и других 

врста прошарано је на пашњацима у нижим зонама, на надморској висини од 

1200м, а у вишим зонама, нарочито на гребену Пресло, код Куска, појединачно се и 

понегде, у мањим групама јавља мукиња и јоргован. Висину травне вегетације 

смењује испаша и сакупљање лековитог биља. У том смислу, значајни су и пожари, 

које изазивају чобани или експлозије граната на пашњацима, где су стационирани 

војни полигони. 

 

     Научник Матвејев се јавља као зачетник проучавања животињског света Ртња, 

1950.године, када и излази његова књига „Распростирање и живот птица у Србији“. 

Заједно са Пуницером 1989.године објављују карту биома, у којој су планинске 

делове Ртња сврстали у биом камењара, пашњака и шума на камењарима 

медитеранских планина. Док је Стефановић, 1995.године, планинске пашњаке и 

камењаре Ртња сврстао у средњеевропски планински предрегион – Балканска 

провинција. 
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     Ртањ је недалеко познат по трави, од које се прави чувени Ртањски чај. Она 

расте само на Ртњу. Друга врста ове лековите траве расте на Олимпу, у Грчкој. 

Ртањски чај је у народу познат као планински чувар или вријесак (lat. Satureja 

Montana), биљка из породице уснатица. То је вишегодишња жбунаста биљка, 

висока 10-40cm, чији су доњи делови стабла и грана одрвенели, полуусправни или 

усправни. Листови су кожасти и сјајни, линеарно-ланчеластог облика, по целом 

ободу прекривени светлуцавим жлездама. Цветови су двоусни, сакупљени у пазуху 

листова, са круничастим листићима, ружичасте, беле или љубичасте боје. Плод је 

јајаста и светло мрка орашица са жлезданим тачкама. Прикупљају се цветни 

врхови. (Јанчић Р.,1990.) 

 

 

 

Слика 3. Ртањски чај 

 

     Ртањски чај није довољно проучена биљка и састав јако варира у зависности од 

порекла. Садржи етарско уље (до 2%), танин (до 7%) и употребљава се у виду чаја 

и праха, који се користи као зачин за масна и тешка јела. 

Користи се у народу за лечење болести органа за дисање, варење и мокраћног 

система. Споља се употребљава код упале коже и слузокоже. По мишљењу неких 

народних травара, ова биљка има својства општег тоника, који јача организам, али 

то није доказано клиничким испитивањима. Веома се успешно користи у лечењу  

бронхитиса, астме, кашља и упале дисајних органа код деце, као и у лечењу 

старијих особа. 

     Све до ове године чувене су биле и организоване бербе Ртањског чаја, у августу 

и септембру, али стигла је званична забрана да се са бербом на Ртњу престане. 

Разлог за то је нагла проређеност ове врсте. Радознали берачи су је нестручно 
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брали, чупали из корена и тако уништавали. Коначно, биће заштићена док се не 

опорави. 

     И врста по имену Napeta rtanjensis или Ртањска метвица је угрожена биљна 

врста, која је била пореклом са јужних падина Ртња, на надморској висини од 

1.560m. Први пут је била забележена 1974.године. Има је само на Ртњу и може се 

сматрати стеноендемитом Србије. Након тога, пронађена је на новом локалитету, 

1996.године, биљка Јавор, на југоисточним падинама Ртња. Сврстана је у Црвену 

књигу флоре Србије, у категорију крајње угрожених врста, а процењује се да у 

природи постоји свега око 700 биљних јединки. (Јанчић Р.,1990.) 

 

     Највећи успех наших стручњака, који раде на реинтродукцији угрожених 

биљних врста, пројектом поновног повратка у природу ртањске метвице, за сада је 

успео да врати на Ртањ 1.000 јединки. Време ће показати да ли су у томе успели. 

 

     Птице планинских предела Ртња је први проучавао Матвејев, 26.јула 

1948.године. Део података је објавио 1950.године, али су се они углавном односили 

на северни део планине. Птице Ртња је знатно детаљније проучавао Делић, од 

28.маја до 4.јуна 1949.године, од чега је сачуван само његов извештај 

Природњачком музеју у Београду. Он у овом извештају наводи укупно 43 врсте 

птица гнездарица, од подножја до врха. Том приликом је сакупио и препарирао 14 

примерака, који се данас чувају у збирци Природњачког музеја. 

     Након тога, тек 8.јуна 1977.године, на гребен Ртња се у трочасовној екскурзији 

успиње наш природњак, Хам и бележи 21 врсту птица. Истраживање планинских 

предела извршили су и Милан Пауновић и Слободан Пузовић, од 7. до 8. јуна 

1993.године и том приликом су приказали орнитофауну јужних падина Ртња, од 

доње контактне зоне са шумском вегетацијом до гребена планине. Сходно 

класификацији основних типова планинских станишта, обухваћена су отворена, 

полуотворена и каменита станишта. 

     На отвореним падинама јужне експозиције Ртња, на надморској висини од 1000 

до 1.565m, забележено је гнездење 20 врста птица са процењених око 320 гнездећих 

парова. Највећа бројност током истраживања, од 1989. до 1993.године, забележена 

је код врсте трептаљки, шева и стрнадица. Ово је јединствена појава на отвореним 

планинским теренима у Србији, што указује на сложену историју ових предела и 

утицај многобројних еколошких фактора. (Матвејев С.Д.,1950.) 

 

     Посебно треба истаћи гнездење балканске ушате шеве, чије је присуство први 

пут забележено на Ртњу 1993.године. То је најсеверније гнездилиште у Србији и 

северни руб ареола ове ендемичне балканске подврсте. 

     Почетком 80-их година 20.века на Ртњу је сасвим нестала колонија жутокљуних 

грлица, која је постојала у понору леденица, а коју је са бројним гнездима још 

1948.године нашао Матвејев. 

     Посебну особеност орнитофауне представљају врсте трептаљки и стрнадица, 

које се у тако великом броју, на надморској висини изнад 1000m, не срећу готово 

нигде у Србији. 
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     Истраживачи Јакшић Предраг и Гроздановић Александра су 2007.године дали 

већи допринос познавању фауне овог подручја. Том приликом утврдили су 

присуство 102 врсте, што се може сматрати задовољавајућим степеном 

истражености фауне. Одабрано подручје је домаћин за национално значајне 

популације следећих врста:  

 

 Врсте лептира 

 Врсте вилиних коњица 

 Врсте сисара (пољски миш, кртица, веверица)  

 

     Отворене јужне падине Ртња, током летњих месеци, у потрази за храном, 

надлеће осам врста грабљивица, које се гнезде на суседним стаништима. 

 

     По особеностима и диверзитету летње фауне птица, 20 врста гнездарица и 30 

врста посетилаца, отворени планински предели Ртња би се у Србији могли мерити 

још само са сличним пределом на Сувој планини. Имајући у виду и ништа мање 

вредну фауну птица на стенама у буково-јеловој шуми северних падина Ртња, јасно 

је да овакво природно богатство и особеност треба заштитити адекватним 

законским мерама. 

 

 

3.2. Стара планина 

 

3.2.1. Геоморфолошке туристичке вредности 

 
     Рељеф Старе планине највећим делом представља део Карпатско-балканског 

лука, који припада Источној зони млађих веначних планина код нас. 

Морфотектонски, ова зона представља део северне гране алпског орогеног стабла. 

Главни тектонски покрети почели су крајем креде а максимум достижу у 

олигомиоцену (алпска орогенеза). Покрети су обележени дубоким дислокационим 

зонама, које прате долину Нишаве и Височице. Изражени су сви облици рељефа, од 

тектонског преко абразионог, флувијалног и крашког. Сматра се да има и 

глацијалног облика рељефа, али није добро проучен. Као најважније целине у 

оквиру рељефа издвајамо: масив Старе планине, планине Видлич и Висок, између 

њих. 
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Слика 4. Стара планина 

     Планински венац Видлича, правца СЗ-ЈИ, раздваја Пиротску котлину и 

ерозивни басен Висока. Видлич се пружа североисточно од Пирота, док се његов 

део, звани Тепош, наставља ка Бугарској и затвара Пиротску котлину са источне 

стране. Видлич се на северу стрмим, донекле вертикалним одсеком спушта у 

Горњевисочку котлину. Она га, као какав ров, одваја од главног гребена Старе 

планине. На југу, преко благо заталасане  карсне заравни Тепоша, спушта се нагло 

у Пиротску и Димитровградску котлину, односно, долину Нишаве. Она га изразито 

одваја од јужног виргационог гребена Западног Балкана, тј. Суве, Влашке и Гребен 

планине. На истоку његови нижи делови иду све до Софијске котлине, док се 

главни гребен везује за Стару планину, североисточно од Годеча. Образовање овог 

планинског венца почело је у тријасу, када је образована и височка синклинала, 

која је, такође, разорена. 

 

     Територија Забрђа обухвата мањи простор слива Забрдске реке и околни 

простор без површинског отицања. Изграђен је од пешчара, лапорца, конгломерата 

и кречњака. Највише су распрострањени малмски кречњаци (60% површине 

Забрђа). Од њих је сачињен и главни гребен Видлича и карсни плато Тепоша, а 

силикатне стене јуре и тријаса граде главну и тектонску потолину, односно 

Одоровско поље, долину Забрдске реке и карсне депресије Радејне и Патралаша. 

На планинском венцу Видлича заступљени су сви површински и подземни крашки 

облици. На Тепошко-Забрдској висоравни настало је Одоровско поље. То је једино 

крашко поље у Источној Србији, у коме су развијени крашки облици прелазног 

типа јуре. Налази се на висини од 680m, издужено је у правцу СЗ-ЈИ, дужине 

7,5km, а ширине 4,5km. Испуњено је неогеним седиментима. Затворено је са свих 
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страна кречњачком масом, а на најнижем делу његовог дна дошло је до забаривања 

– Блато. На југозападном ободу се налази већи број понорских јама, које припадају 

систему одоровских пећина. 

 

     Висок – под овим именом подразумева се читав предео, који лежи између 

главног гребена Старе планине и Видлича, тј. слив Височице од њеног изворног 

крака до Мртвачког моста. Ка истоку Висок третирамо до Бугарске границе, али се 

он и даље наставља развођем између Комштичке реке и Нишаве (односно Гинске). 

Северна граница Висока иде главним гребеном Старе планине, између Кома и 

Миџора. На овом делу су и највиши врхови Старе планине: Миџор (2.169m), 

Вражја глава (1.938m), Три чуке (1.937m), Копрен (1.935m), Ком (1.988m). Западну 

границу чини развође између Топлодолске и Црновршке реке. Јужну границу чини 

већим делом стрми, донекле вертикални одсек Видлича. Разарајући југозападно 

крило антиклинале Старе планине, Топлодолска река и Височица изградиле су 

басен слива Темштице. То је највећи ерозивни басен у Источној Србији, који 

захвата површину од 600km². Гаврило Видановић у оквиру Висока издваја: венац 

Старе планине и Видлич, (који су посебно обрађени), зону глама и кукла и долину 

Височице. 

 

     Зона глама и кукла обухвата простор између главног венца Старе планине и 

Видлича, са обе стране Височице. То су, уствари, праволинијске кречњачке косе, 

које мештани називају глама или кречњачке косе лучног облика, које мештани 

називају куклама. Кроз зону глама и кукла пробија се већи број притока Височице, 

које су је јако дисецирале и у њој је свака од њих усекла своју клисуру. 

 

     Долина Височице обухвата тектонски предиспонирану котлину, две клисуре и 

једно проширење. Горњевисочка котлина, (коју народ назива и „Горњи Висок“) 

смештена је узводно од клисуре Владикине плоче. Горњевисочка клисура, тзв. 

Владикине плоче је дубока, веома уска и кршна, са стрмим и донекле вертикалним 

странама, између Горњевисочке котлине и Доњевисочког ерозивног проширења. 

Дуга је око 2km. Дно јој је веома уско и не прелази ширину корита реке, са чијих се 

страна директно издижу стрми блокови до 400m висине. Ерозивно проширење, које 

народ назива Доњи Висок је део долине Височице, између Владикиних плоча и 

клисуре Темац, али је тај део највећим делом под Завојским језером. 

 

     Најистакнутији део представља масив Старе планине са Миџором (2.169m), 

највишим врхом централне Србије. То је резистентна маса, изграђена од 

најстаријих стена. Припада спољном, односно источном појасу Карпатско-

балканских планина у нашој земљи. Венац у тектонском погледу представља једну 

антиклиналу, чије језгро чине кристаласти шкриљци са још неким еруптивима. По 

Јовану Цвијићу, Стара планина не представља тектонску целину, тј. није 

континуална у тектонском погледу, већ је састављена из два орографска и 

тектонска лука: Миџорског лука, од Искра до Кадибогаза и лука Бабиног носа, од 

Кадибогаза до краја Старе планине. Као први важан елемент у пластици Старе 

планине, односно Миџорског лука, издваја се већи број дугачких и масивних 

повијараца, који су зглобљени са њеним главним венцем и чине му структуру 
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перјастом. Другу карактеристику у пластици ове области чине речни облуци-

склопови. Сматра се да су то, уствари, снежнички циркови, који су касније речном 

ерозијом рашчлањени и преображени у речне облуке. Трећи важан елемент у 

пластици је ерозивна површ или раван. Она не представља јединствену раван, већ 

је јако рашчлањена речним притокама Височице на пет омањих делова, у којима су 

развијене све карсне појаве, осим крашких поља. Нарочито су развијене вртаче. 

 

 

Слика 5. Пејзаж на Старој планини 

 

3.2.2. Климатске туристичке вредности 

 
     Клима Старе планине је разноврсна. Умерено-континентална клима влада у 

планинском појасу од 800m до 1.400m апсолутне висине. Одликује се умерено 

топлим летима и хладним зимама. Јесени су дуже и топлије од пролећа. На већим 

надморским висинама од 1.400m до 2.100m влада права планинска клима. Одликује 

се дугим, хладним и снежним зимама и кратким, свежим летима. 

     Клима Старе планине се не може у потпуности тачно приказати, јер вредности 

њених елемената, због недостатка потпуних метеоролошких станица (осим 

кишомерних, других уопште нема), нису узимане директно са површине Висока и 

највиших врхова. Оне су резултат комбинованих вредности са метеоролошких 

станица Пирота и Зајечара. 

     Висок захвата највећи део западног крила Старе планине, са висином од 600m 

до 2.169m. За климу Висока од великог значаја је његов положај између гребена 

Старе планине и Видлича, као и његова висинска разлика у рељефу. Од утицаја је и 

удаљеност од Јадранског и Црног мора. 

     Према подацима са Пиротске и Зајечарске станице долази се до закључка да су 

зимске температуре веома ниске, средње вредности им се крећу испод 0 C. 

Најнижу температуру има јануар, а затим фебруар и децембар. Просечна вредност 
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јануарских температура за територију читавог Висока је нижа од -8 C. У Доњем 

Криводолу средња јануарска температура износи 3,3 C. Највише средње месечне 

температуре у целој области су у јулу и крећу се од 20,5ºC у Пироту до 17,8ºC у 

Доњем Криводолу. Ниже су на главном гребену Старе планине, а више у долини 

Височице. Најнижа температура забележена је у Топлом Долу, 14. јануара 1968. 

године и износила је -20,8ºC, а највиша забележена температура у Топлом Долу, 

исте године, износила је 35,8ºC. Температурна амплитуда износи 56,6ºC. 

 

     Кретање средње месечних температура и њихове годишње вредности у Пироту 

(Pi-370m), Паклештици (Pk-640m), Топлом Долу (Td-700m) и Доњем Криводолу 

(Dk-820m) у степенима Целзијусовим приказане су у табели бр 2. 

 

Табела 3. Кретање средњих месечних температура и њихове годишње вредности 

(1954-1973) 
Место I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Сред. 

год. 

PI -0,8 1,3 4,9 10,8 15,7 18,9 20,5 20,3 16,3 11,2 0,8 2 10,7 

PK -2,4 -0,4 3,2 9 13,8 17 18,7 18,6 14,5 9,5 5,2 0,4 8,9 

TD -1,7 -0,1 3,2 8,5 13,4 16,6 18,7 18,6 14,7 9,9 3 0,9 9,0 

DK -3,3 -1,3 2,3 8,1 12,9 16,1 17,8 17,7 13,6 8,8 4,3 -0,5 8,0 

Извор: Ј.Петровић, С.Станковић, М.Поповић; „Извори, врела и површинске воде 

Горњег Понишавља“, стр.29 

 

 

     На основу података са више околних станица, израчунат је термички градијент 

за Стару планину, односно њене југозападне падине, који износи 0,51ºC / 100m 

висине. Полазећи од средње годишње температуре највише станице у Високу, у 

Доњем Криводолу (820m), опадање средњих годишњих температура са порастом 

висине изгледа овако: на 1.000m износи 6,5ºC; на 1.200m износи 6,6ºC; на 1.400m 

износи 4,4ºC; на 1.600m износи 3,2ºC; на 1.800m износи 2,2ºC; на 2.000m износи 

1,0ºC. На највишем врху, Миџору, средња годишња температура се креће око 0ºC. 

Негативне средње месечне температуре на висинама изнад 1.500m трају око 4 

месеца, а на самом планинском гребену и читавих 5 месеци, од новембра до марта. 

 

     Што се тиче количине падавина, такође, уочене су разлике између нижих и 

виших предела Старе планине. Насупрот оскудним падавинама на дну Пиротске и 

Зајечарске котлине (600-800mm), Висок већ на висинама од 800m до 900m добија 

изнад 1.000mm падавина годишње. 

 

     Годишње количине падавина, према подацима Савезног хидрометеоролошког 

завода за период од 1954. до 1973. године дате су у табели бр 3. 
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Табела 4. Средње месечне количине падавина у Пироту и Топлом Долу 
Место I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Су

ма 

Пирот 37 46 42 50 68 84 56 38 47 46 56 48 621 

Топли 

До 

67 87 59 67 84 102 64 54 60 51 71 81 846 

Извор: Ј.Петровић, С.Станковић, М.Поповић; „Извори, врела и површинске воде 

Горњег Понишавља“, стр.30 

 

     По правилу, количина падавина се повећава са порастом надморске висине. 

Највиша мерна станица у Дојкинцима (880m) добија годишње просечно 1.004mm 

талога, а у Височкој Ржани (700m) годишње се излучи 716mm. На основу рељефа и 

висине, уз примену плувиоградијента, који за ову област износи 44mm / 100m, у 

Високу се уопштено могу издвојити четири падавинске зоне: долине Височице и 

Топлодолске реке са годишњом сумом од 800 до 1.000mm, зона глама и кукла са 

1.000 до 1.200mm, ерозивна површ са 1.200 до 1.400mm и гребен Старе планине са 

1.400 до 1.600mm талога годишње. 

 

     У Високу снег је забележен у току девет месеци, од октобра до маја. Трајање је 

различито од 106 дана у Дојкинцима, преко 114 дана у Смиловцима до пет месеци 

у највишим крајевима. На осојним странама снег се задржава најдуже, често и до 

маја, а у снежаницима под главним гребеном и до почетка јуна. На отапање снега 

утичу и фенски ветрови, који се најчешће јављају у мају, а ређе у фебруару. У зони 

високопланинског простора Старе планине (1.100-2.169m), у зимском периоду 

трајање снега је од 3,5 до 5 месеци. Дебљина снежног покривача се креће од 0,30 до 

преко 2m, а квалитет снега је веома висок у смислу стања и одрживости горње 

површине снега без залеђивања. Средњи број дана са снегом креће се од 90 до 180 

дана. Снег дебљине 50cm и више (до 2m) задржава се 40 до 100 дана. Највећи број 

дана са снежним падавинама на Старој планини је у зимским месецима (децембру, 

јануару и фебруару). 

 

     Присуство снега са овим карактеристикама јесте и природни потенцијал, који 

даје могућност за изградњу алпских скијалишта. Уз то, на нижим надморским 

висинама, налазе се и квалитетне локације за изградњу смештајних капацитета. 

Ветрови у току године дувају из свих праваца. Најчешће преовлађују 

северозападни ветрови са честином од 23,0, а за њима долазе југоисточни ветрови 

са честином од 10,3. Северозападни ветар се јавља у току целе године са највећом 

честином у фебруару (33,0), а најмањом у октобру (15,5). Југоисточни ветар има 

највећу честину у децембру (18,5), а најмању у септембру (4,2). За југоисточни 

ветар, који је у Високу најчешћи у зимском периоду године, важно је нагласити да 

се овде, уствари, јавља као огранак кошаве. Обично је сув, хладан и ретко доноси 

кишу. Али, овај ветар није једини огранак кошаве. Дешава се дуж главног гребена 

Старе планине да се од главне струје пребаци један део каквим превојем и спусти у 

Висок као североисточни ветар, који народ зове „кривац“. Поред ових ветрова, 

нарочиту важност има ветар југ. Нема велику честину, али се јавља у свим 

годишњим добима. Прилично је брз и јак. Доноси кишу и облачно време. 
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3.2.3. Хидрографске туристичке вредности 
 

     Говорећи о Старој планини као целини, можемо одмах истаћи да је она веома 

богата водом. Али, због петрографске, морфолошке и климатолошке разноликости, 

као и због разлика у биљном покривачу, на Старој планини немамо ни јединство 

хидрографских особина. На основу свега јасно се издвајају два комплексна 

хидрографска терена: терен са нормалном хидрографијом или са површинским 

отицањем и терен са карсном хидрографијом или без површинског отицања. 

 

Терен без површинског отицања 

 

     Овај терен не представља јединство у свом пространству, већ је главном 

долином Височице и долинама њених бочних притока подељен у омање партије, од 

којих свака за себе има свој крашки хидрографски систем. Једну такву већу партију 

чини Понор, североисточно од села Брлога и Дојкинаца. Понор представља једну 

затворену депресију, чија се уздужна осовина поклапа са оштрим правцем пружања 

свих главних географских и тектонских елемената и дугачка је око 700m. Ова 

депресија је богата изворима, који се јављају на њеним бочним странама, са врло 

ниском температуром, али са обиљем воде. Јован Цвијић им је одредио средњу 

температуру од 7 до 10ºC. 

     Другу већу партију представља, слично Понору, тзв. депресија Вртибог, која се 

налази северно од села Гостуше. Дугачка је око 1km, а захвата пространство од око 

3km. Богато је водом много слабијих извора, али са још нижом температуром него 

код извора у Понору. По Јовану Цвијићу и ови извори би припали венцу Старе 

планине, јер им се и температура и висина поклапају. 

 

Реке 

 

     Реке представљају главне хидрографске појаве у овој области. Главна река је 

Височица. Она извире у Бугарској, испод преседлине, која се налази између 

планинских врхова Кома и Краставеца. Главу јој чине многи извори, од којих 

полазе мали потоци, сливајући се у неколико главних кракова. Од изворишта до 

ушћа Јеловичке реке јавља се под именом Комштичке реке, а одатле до ушћа 

Топлодолске реке под именом Височице. Река има веома велики пад. На дужини од 

53km укупни бруто пад износи 359,7m или 6,78m просечно на 1km. За њен водостај 

важно је да знатно колеба у току године. На простору Горњег Висока вода са 

пролећа и са јесени толико набуја да се чак излива из корита и плави околне 

површине. Воде јој се данас користе за производњу електричне енергије и погон 

разних примитивних млинова, вуновлачара, ваљавица, као и за наводњавање 

појединих башти дуж њеног тока. Њена потенцијална енергија је скоро у 

потпуности искоришћена само код електране „Темац“. Височица од села Рсовци до 

села Паклештица, на дужини од 2km, протиче кроз кањон, који се зове Владикине 

плоче. У овом малом кањону река је својом механичком снагом издубила џиновске 

лонце овалног облика. 

     Главне притоке Височице налазе се са њене десне стране. Оне се по величини 

слива, количини воде, дужини тока и пада, не само међусобно разликују, већ се 
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разликују и од њених левих притока, које би се пре могле сврстати у бујичне 

токове. За све десне притоке Височице се може рећи да су планинског карактера и 

да почињу изворишним челенкама. 

 

     Као таква, у првом реду се издваја Топлодолска река. Она се улива у Височицу 

код Мртвачког моста и представља, како по величини слива, тако и по количини 

воде највећу десну притоку. Иначе, почиње изворишном челенком, која је 

смештена у старом снежничком цирку, чији оквир чине Бабин Зуб, Миџор, Доња и 

Горња Митровица, Брезова Чука, Вражја Глава и Белан. Дугим билом овај цирк је 

подељен на два дела, тако да се и Топлодолска река састоји од два крака, од којих 

сваки има посебну изворишну челенку. Река је у току целе године богата водом. 

Њен ток достиже дужину од 14,5km и укупни пад од 595m. Вода ове реке се данас 

користи за покретање неколико мањих воденица-поточара и примитивних стругара. 

     Свакако треба поменути Јеловичку реку, која се састоји од два крака, 

Дојкиначке и Јеловичке реке. Оба крака почињу изворишном челенком, а састају 

се испод Јеловичког врела. Дојкиначка река достиже дужину од 14km, са укупним 

бруто падом од 404,9m, а Јеловичка река достиже дужину од 14,5km, са укупним 

бруто падом од 462,2m. Њихове воде се користе за покретање примитивних 

млинова, стругара и већег броја мањих хидроцентрала (у Дојкинцима, где их има 

пет, Брлогу и Височкој Ржани по једна). 

     По привредној важности и величини слива, количини воде и паду речног тока, 

одмах иза Јеловичке реке долазе Каменичка, Росомачка, Гостушка и Белска 

река. Све оне преко лета пресуше у својим доњим деловима сасвим или им се 

протицај воде сведе на свега 0,5m³ у секунди. 

 

     Темштица (84km) је десна притока Нишаве, у коју се улива код села 

Станичења. Настаје од Топлодолске реке и Височице, код Мртвачког моста. Ова 

река до села Славиња носи име Комштичка река, а све до ушћа Топлодолске реке у 

њу, позната је под именом Височица, док се низводно, до ушћа у Нишаву назива 

Темштица (по селу Темска). Одликује се изразитом асиметријом слива. Највише 

воде има у априлу, најмање у августу. Коефицијент развитка је 1,95, а укупан пад 

1.149m. Изградњом хидроакумулације „Завој“ измењен је речни режим Темштице, 

јер су воде скренуте ка хидроелектрани, па се смањио протицај низводно од бране. 

 

     Трговишки Тимок (47km) је десна саставница Белог Тимока, а извире на Старој 

планини, са северозападне стране Миџора. Настаје од Црновршке и Стрме реке. 

Бујичног је карактера, иако има мањи пад од Сврљишког Тимока. Десне притоке су 

му Инодска, Каланска и Габровачка река. 

 

     Бујице представљају посебан систем речних токова у овој области. Оне су 

многобројне и јављају се на свим странама долина поменутих река, почевши од 

марта, па све до октобра и новембра, тј. у данима отапања снега, мањих провала 

облака и летњих киша. Ова појава је искључиво последица обешумљавања 

огромних површина у свим речним долинама, када је крчењем шума оживео 

ерозивно-денудациони процес и формирале се бујичне површине. 
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Извори и врела 

 

     Стара планина је богата изворима. Велики број ових извора се јавља на 

југозападној страни планине. Највиши извори се јављају под самим Миџором, на 

висинама од 1.500 до 2.000m, односно од 1.800 до 2.100m. Сви извори истичу из 

палеозојских шкриљаца или црвених пешчара. Температура им се креће од 4 до 

7ºC. Друга група извора истиче између Савине локве и Орловог крша, на висини од 

око 1.600m. Вода истиче из распаднутих диорита, са температуром од 6 до 7ºC. 

Трећа група извора се јавља на висинама од 1.000 до 1.500m и најбројнији су. 

Температура им је од 6,5 до 7ºC. Неки од извора у највишем делу Старе планине 

одликују се веома ниском температуром. На западној страни Миџора, на висини од 

2.050m, налази се извор Окапско врело, са температуром од 4,5ºC. Нижу 

температуру има врело на Бати (под Вражјом Главом, на Старој планини), чија 

вредност износи 4ºC. У време летње суше неки извори једва издају воду, док има и 

оних, који пресуше. 

     Контактни извори су малобројни и највећи број се јавља у подножју кречњачког 

појаса Бабиног зуба. Друга група овог типа избија под одсецима Видлича, на 

контакту кречњака и флишних стена. 

 

     Јеловичко врело је сифонско ујезерено врело у вртачастој депресији, које се у 

време великих летњих суша оглашава као потајница, у интервалима. Врело-

потајница избија при дну стеновитог, амфитеатралног облука, изграђеног у 

плочастим и убраним тријаским кречњацима. У изворишту врела скрашћавање и 

премештање подземних токова у дубину брже је напредовало од усецања корита 

Јеловичке реке. Према казивању мештана, врело на кратко пресушује у августу и 

септембру, ретко у октобру. Време мировања је различито, од неколико часова до 

два дана. Потајнице се јављају у време малих дотока подземних крашких вода, у 

августу и септембру. Од удружених вода снежнице и кишнице набујају подземни 

токови, па из врела истиче 5-6m³/s. Велика издашност је у мају и јуну. Температура 

воде се креће од 8,5 до 9,5ºC. 

 

     Дојкиначко врело је, по начину избијања воде, потпуна супротност Јеловичком 

току. То је типично скривено врело разбијеног типа, из ког воде истичу 

гравитационо, али и под притиском. Поред сталних извора у кориту, између 

блокова, јављају се узводно и периодски, а на већим висинама и повремени извори. 

Сви избијају из речног наноса, који је расут по дну проширења. Тмепературе воде 

се крећу од 10 до 11ºC. 
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Завојско језеро 

 

 

Слика 6. Завојско језеро 

 

     Завојско језеро се налази североисточно од Пирота, у долини реке Височице, 

између гребена Старе планине и Видлича. По свом постанку представља једино 

језеро такве врсте у Србији. Настало је урвањем земљишта у кањону Височице, 

2km низводно од села Завој, по коме је и добило име. Појава урвинских 

микрооблика у рељефу Височице најчешће се везује за појачано обешумљавање и 

крчење шума зарад обраде земљишта. Главна маса покренута је између 23. и 

24.фебруара 1963.године, на месту званом Извор, између брда Кучишко крајиште и 

Зли дел. Земља је клизила у облику каиша, дужине 1.500m, ширине 160-220m, 

површине око 240.000m² и врло брзо се у кориту реке Височице укљештила између 

стрмих стена брда, стварајући земљану брану од преко 1.950.000m³ материјала, 

дугачку 550m, високу 36m и широку 120-140m. Река је постала језеро дужине 

7,5km, у коме је акумулирано 18.000.000m³ воде. Том приликом је потпуно 

потопљено село Завој, у коме је живело око 200 домаћинстава. Поред земљане 

бране изграђен је преливни канал. Пробијен је и пропусни тунел, код брда, са леве 

стране бране. Затим је изграђена брана, висока 75m. Настало је ново акумулационо 

језеро површине 55,3km², дужине 16,3km и запремине 160.000.000m³, односно 

147.000.000m³ корисне воде, која проведена тунелом, покреће турбине ХЕ Пирот. 

     Надморска висина Завојског језера износи 612m, док највећа дубина (100m од 

бране) износи 60m. Дужина обалске линије износи 40km. Због повећања површине 

језера, морала су бити потопљена села Мала и Велика Лукања. Становници села 

Завој су се преселили и сада живе у новом насељу код села Градашница. Насеље 
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носи име Нови Завој. Хидроакумулација је почела са производњом струје тек 

1990.године, инсталиране снаге 80MW. 

     Завојско језеро представља један од највећих туристичких потенцијала овог 

краја. Потребно је уложити средства у развој комплетне инфраструктуре, донети 

планове о коришћењу земљишта, контролисати градњу, која последњих година 

стихијно расте, као и позабавити се доношењем озбиљних студија и стратегија 

развоја туризма и других комплементарних делатности на овом простору. 

 

 

3.2.4. Биогеографске туристичке вредности 
 

     Вегетација Старе планине је сложена, разноврсна и специфична. Стара планина 

је типична балканска планина, заузима континентални положај са вертикалним 

профилом од 300 до 2.169m висине. Целокупни простор Старе планине, изузев 

врхова преко 2.000m, припада шумској вегетацији. Највише врхове планине 

покрива субалпска жбунаста вегетација ниске клеке, боровнице и субалпске смрче. 

Међутим, у вертикалном распрострањењу, због изразитих промена у клими, дошло 

је до знатних разлика, односно до формирања два различита биљна региона, регион 

шума и високи травни регион, односно сувати. 

 

Регион шума 

 

     У овом региону се могу издвојити три различита шумска појаса: појас 

храстових, појас букових и појас четинарских шума. 

 

     Појас храстових шума почиње на висинама од око 500m и простире се до 

1.000m, а при повољним експозицијама и до 1.200m. Заступљене су састојине цера, 

сладуна и китњака, док се у највишим деловима јављају комплекси храстово-

грабових шума.  

 

     Појас букових шума се простире у вертикали од 1.000 до 1.800/1.900m. Овај 

појас букових шума покрива 2/3 шумског комплекса Висока. Од овог јединственог 

покривача букових шума данас су се одржали мањи или већи комплекси по 

изворишним челенкама скоро свих речних долина. Највећи такав комплекс 

представљају букове шуме у близини Јеловичке реке, тзв. Широке Луке. Док се 

већи комплекси чистих букових шума налазе у долинама Дојкиначке, Топлодолске, 

Росомачке и Каменичке реке. Ови комплекси букових шума дају овој области 

„прашумски карактер“ и величанствен изглед. 

 

     Појас смрчевих шума се јавља изнад 1.800m надморске висине. У овом појасу 

се, поред смрче, јављају и јела, буква и бреза. На пропланцима су чисте жбунасте 

клеке и малине. Највише смрчевих шума има у горњем делу слива Топлодолске, 

Дојкиначке и Јеловичке реке, као и веома мало испод врха Кома. 
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Високи планински травни регион  

 

     Овај регион се јавља у уском, али дугачком појасу, одмах изнад шумског 

региона. У њему се могу издвојити два различита појаса: појас ниског жбуња и 

појас сувата. 

 

     Појас ниског жбуња се обично јавља као ниско субалпско жбуње и мали 

грмићи клеке и боровнице или као жбуње бора кривуља и алпске јове. Због свог 

брзог и бујног развитка, ове групације захватају велики део пашњака (у највишем 

делу Висока чак 20-60%). 

 

     Појас сувата се простире непосредно изнад појаса шума или поменутих 

групација жбуња. Највеће површине сувата налазе се у сливу Топлодолске реке: на 

падинама Миџора (Попова ливада, Дуго било), на самом гребену Миџора (Тупанар, 

Жаркова чука, Бабин зуб), испод врха Три чуке, затим у Дојкиначком и Гостушком 

атару, на Сребрној глави, Мучи баби и Кому. Сувати се у зависности од 

експозиције јављају на висинама од 1.600 до 2.100m. 

     Највеће површине под ораницама се налазе у Пиротској и Књажевачкој котлини. 

На њима се у плодореду смењују пшеница и кукуруз, као и озими и рани јечам. У 

вишим деловима велике површине заузимају кромпиришта, са квалитетним 

кромпиром и знатним приносима. Баштенске културе су углавном паприка, 

парадајз, купус и све врсте лука. 

     Квалитет овог простора употпуњују бројне врсте лековитог биља, од којих су 

најпознатије следеће: коприва, кучица, јагорчевина, жалфија, гороцвет, велебиље, 

боровница, божур, босиљак, мајчина душица, дивље малине, маслачак, медвеђе 

грожђе, мразовац, перуника, подбел, подубица, сапуњача, ситница, татула, 

чемерика, хајдучка трава и друге. 

     У флори Старе планине евидентирано је 7 ендема и 1 субендем. Реликтне биљне 

врсте указују на старо порекло флоре и вегетације, оне су сведоци каква је била 

флора у прошлости. Велики број реликтних врста указује да се флора на овим 

просторима знатно мање изменила него у осталим деловима Европе. На Старој 

планини расте 18 биљних врста, које су стављене под режим апсолутне заштите. 

 

Животињски свет 

 

     Физичко-географски и биогеографски услови пружају дивљачи веома погодне 

услове за слободан живот и размножавање. Раније је на овом простору живела 

висока дивљач, а данас готово да је нестао медвед, као и орлови, који су, такође, 

угрожени. Најприсутнији су вукови, лисице, дивље свиње, јелени, зечеви, ласице, 

веверице, јазавци, јаребице, фазани, дивљи и питоми голубови, вране, грлице и 

слично. У речним токовима срећу се разне врсте риба: клен, скобаљ, мрена, 

кркуша, пастрмка, као и ракови. Убрзо након настанка Завојског језера, оно је и 

вештачки порибљено, тако да овде срећемо следеће врсте риба: шаран, смуђ, 

караш, деверика, сом, толстолобик, штука, белица, гргеч и друге. Од домаћих 

животиња, пре свега, гаје се овце, затим говеда и свиње и све врсте домаће живине. 

Коња има све мање, јер губе значај вучне снаге. 
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     На Старој планини се редовно гнезди око 74 врсте птица. Према уредби о 

заштити природних реткости, на Старој планини живе 92 врсте птица, које се 

третирају као природне реткости. 

     Скупштина општине Пирот је донела одлуку да се заштити природни резерват 

„Браткова страна“ на Старој планини, као станиште великог тетреба. Ради очувања 

ове ретке грабљивице, која се једино у Србији налази на Старој планини, забрањује 

се све што би могло угрозити станиште великог тетреба (уништавање смрче, ниске 

клеке, боровнице, мравињака, затварање појилишта и слично). 

 

 

3.3. Сокобања 

 
     Природне туристичке вредности Сокобање су бројне и разноврсне. 

Представљају солидну основу за развој више врста туризма, а пре свега различитих 

облика рекреативних туристичких кретања. Оне чине базу развоја туризма на 

проучаваном простору, односно њен примарни туристички ресурс. 

     Природне туристичке вредности су представљене геоморфолошким, 

климатским, хидрографским и биогеографским туристичким вредностима. Највећу 

вредност имају термоминерални извори и клима, који су у великој мери допринели 

развоју бањског туризма. 

 

 

 

Слика 7. Сокобања 
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3.3.1. Геоморфолошке туристичке вредности 

 
     Рељеф Сокобање је формиран под доминантним утицајем тектонских покрета, 

као и дуготрајних процеса абразије, флувијалне и крашке ерозије и акумулације. 

Основне црте у морфологији овог простора чине Сокобањска котлина и венац 

планина, распоређених по њеном ободу. У тим оквирима се могу издвојити три 

различите предеоне целине: 

 

 долински појас, који обухвата алувијалну раван реке Моравице и њених 

притока, са просечном ширином од око 1km и средњом надморском 

висином од око 340m 

 побрђе, које чини прелазни појас од долинског ка планинском ободу 

котлине, са висинским распоном до 420m (у западном делу) и 600m (у 

источном делу), у оквиру кога су смештене најизраженије туристичке 

вредности овог простора 

 планински појас, који се наставља на претходни и простире до 1.565m 

надморске висине на северу котлине (Ртањ-Шиљак) и 1.174m на југу 

(Лесковик), са израженим климатским, биогеографским, еколошким, 

амбијенталним и другим туристичким вредностима (Дакић Б.,1967.). 

 

     Сокобањска котлина представља типичну тектонску потолину, насталу у 

терцијару, спуштањем терена дуж више раседа упоредничког и меридијанског 

правца. Најзначајнија су два упоредничка раседа: један води северном страном 

Озрена и Девице, дуж којег се котлина највише спустила и у оквиру кога су се 

појавиле термоминералне воде Сокобање. Док је други, уздужни расед на северној 

страни котлине мање изражен. Он иде испод Јошанице, Врмџе, Мужинца, 

Сокобање, Сеселца и јужном страном Крстатца, раздвајајући тако северне 

кречњачке масе од басена (Јовановић П.С.,1923.). 

     Од три попречна раседа, најзначајнији је онај на западном ободу котлине, који 

се може пратити од Бованске клисуре, преко села Трубаревца и даље на север, 

преко Врмџе и Рујевице до Јошанице, где се укршта са северним упоредничким 

раседом. Појава термалних извора у Јошаници је везана за овај расед. Дуж њега 

котлина се јаче спуштала низ западне кристаласте масе, па је и нагнута у том 

правцу. Сви поменути раседи су у геолошкој прошлости овог краја пресудно 

утицали на формирање основних црта у рељефу котлине и њеног обода. У овим 

зонама су се и појавили бројни извори термоминералних вода, који су условили 

здравствену и туристичку функцију Сокобање и суседне бање Јошанице. 

     У неогену, Сокобањска котлина је била испуњена језерском водом, по чијем је 

отицању њено дно обликовано речном ерозијом, што потврђују бројне и високе 

епигеније. Зато у њеном геолошком саставу доминирају седиментне творевине, али 

има и кристаластих шкриљаца и вулканских стена. 

     Сокобањска котлина је, дакле, јасно заокружена просторна целина, са свих 

страна уоквирена венцем средњевисоких планина: Ртњем на северу, Слеменом и 

Крстатцем на истоку, Девицом, Озреном и Лесковиком на југу, које према Јовану 

Цвијићу тектонски припадају планинској групи Ртња, односно Карпатско-

балканском венцу. На западном ободу котлине, планине Оштриковац, Баљевина и 
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Рожањ састављене су од кристаластих шкриљаца и део су Родопске масе. (Цвијић 

Ј.,1912.) 

 

Табела 5. Висина планина у околини Сокобање 
Назив планине Висина (m) Врх Положај (у односу 

на котлину) 

Ртањ 1.566 Шиљак север 

Девица 1.187 Чапљинац југ-исток 

Лесковик 1.174 Лесковик југ 

Слемен 1.099 Слемен исток 

Озрен 1.074 Оштра чука југ 

Крстатац 1.069 Крстатац исток 

Рожањ 897 Велики врх запад 

Буковик 894 Букова пољана запад 

Извор: Зеремски М. (1984): „Карст Озрена и Девице“, посебна издања СГД-а, 

књига број 19, Београд 

 

 

     Сокобањска котлина се састоји од Сокобањског и Дугопољског проширења, које 

одваја Сокоградска клисура. Планинском преседлином и Скробничком клисуром 

(на истоку) повезана је са Књажевачком котлином, а везу са Алексиначком 

котлином и Поморављем (на западу) обезбеђује Бованска клисура Моравице. 

(Јовановић П., 1923.) 

 

     Оваква морфологија ободног дела котлине битно утиче на њене физичко-

географске карактеристике, нарочито на вредности климатских елемената. Отуда 

Сокобањи специфична микроклима, један од кључних фактора развоја туристичко-

рекреативне и здравствене функције ове бање. 

 

     Посебну пејзажну и доминантну геоморфолошку црту Сокобањске котлине, као 

и Источне Србије, чини планина Ртањ. Припада Карпатским планинама, а највиши 

врх, Шиљак (1.565m) представља природни феномен крашког рељефа, на коме се 

од 1932.године налази капелица, која је данас у рушевинама. 

     Северна страна планине је прекривена шумама и пашњацима, обрасла је 

биљним врстама и обилује изворима питке воде. Јужне падине представљају 

типичне крашке долине без водотока, чија су дна релативно широка (до 30m) и 

близу издани, па су прекривена травном вегетацијом. 

     Планина обилује разноврсним лековитим биљкама, од којих се припрема и 

познати „Ртањски чај“. Ловиште се простире на 6.368hа, а најчешћа ловна дивљач 

су срне и дивље свиње. 

     Ртањ, као планина са атрактивним потенцијалом за развој туризма, својим 

мотивским вредностима отвара могућности за развој летњег, зимско-спортско-

рекреативног, излетничког, ловног туризма и туризма на селу. 

 

     У кречњачкој области Сокобањске котлине налазе се бројне пећине, вртаче и 

леденице. Познате су, али недовољно валоризоване Сеселачка и Рујишка пећина, 



Комплементарни развој планинског и бањског туризма у Источној Србији 
 

29 

 

даље две проходне Милушиначке пећине и Читлучка, дуга 107m, кроз коју 

периодично протиче река. 

     У атару села Мужинац, на јужној страни Ртња, у једној великој вртачи налази се 

јама-леденица, тзв. „Зла рупа“. Дубока је око 57m и испуњена ледом и леденим 

накитом током целе године. Друга значајна, али мало истражена леденица, 

„Влашка пећура“, налази се у подножју Големог врха, на Девици. 

     Овде се налази и туристички атрактивна пећина-прераст на Зарвини, реци код 

Сеселца и јединствен, законом заштићен прозорац „Богова врата“, који се налази на 

потезу, званом „Средњи рт“, између Слемена и Крстатца, источно од Сокобање. 

 

     За туристичку валоризацију овог краја од геоморфолошких облика и појава 

издвајају се: 

 

 планине, са разноврсном вегетацијом, чистим ваздухом, рекреативним и 

амбијенталним вредностима, које дају посебан допринос формирању имиџа 

Сокобање и као ваздушне бање 

 

 речне клисуре, са амбијенталним вредностима, нарочито реке Моравице – 

Сокоградска и Бованска клисура, затим вредностима реке Градашнице, 

Мратиње, Врмџанске реке и других река 

 

 пећине, у крашким теренима Ртња и Озрена, које представљају атрактивне 

спелеолошке објекте 

 

 врхови и узвишења, у планинском ободном рељефу, који представљају 

погодне видиковце, са којих се пружају атрактивне визуре и погледи на уже 

и шире окружење 

 

     Осим поменутих, на територији општине Сокобања присутне су и бројне 

природне вредности и атрактивности, које се могу веома успешно валоризовати и 

функционално уклопити у јединствени туристички производ. 

     Неке је могуће валоризовати и самостално и користити у здравствене сврхе (гас 

радон и пелоид), док већина има комплементарну функцију и одређена обележја, 

која омогућавају успешан психофизички одмор, релаксацију и рекреацију у 

природи. 

 

Лептерија 

 

     Лептерија и шири простор око Соко-града представља спој природног и људског 

градитељства, веома атрактивног за туристе, са вишеструком наменом. Излетиште 

Лептерија је најпосећеније излетиште у Сокобањи током туристичке сезоне. Од 

центра Сокобање удаљено је око 1,5km и до њега се може доћи из неколико 

праваца, а најатрактивнији је онај, који води дуж обала Моравице. У самом центру 

излетишта Лептерија налази се апартмански објекат са рестораном и одмаралиште 

Народне банке Србије. Уређена је и плажа на левој обали Моравице и парковски 

комплекс за децу са бројним реквизитима од дрвета. 
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Слика 8. Лептерија 

   

     Посебну атракцију представља лик Богородице са Исусом у наручју, природно 

урезан у стену, који се налази на десној обали Моравице. Недалеко од излетишта 

налази се и новосаграђена црква, посвећена рођењу Пресвете Богородице, 

подигнута на темељима храма из 14.века. 

     Од Лептерије, источно, према Соко-граду, дуж леве обале реке, налази се 

мноштво места за ложење ватре, односно за једнодневни пикник и неколико мањих 

пећина, до којих се долази уређеним стазама. На око 400m узводно од Лептерије, 

налази се средњовековна тврђава, Соко-град и до њега се долази обележеном 

пешачком стазом. У непосредној близини стазе, која води до Соко-града, налази се 

извор питке воде, Рујник. Низводно од излетишта Лептерија, на десној обали 

Моравице, налази се ресторан „Марко Поло – пећина“. 

     Лептерија је, заправо, део обале Моравице, који највише привлачи риболовце и 

купаче. Крај самог корита налазе се извор хладне воде „Лептерија“ и извор топле 

воде, познатији као „Извор професора Јовановића“. Млака вода са овог извора, 

температура између 18º и 19ºC ублажује ниску температуру реке. У поменутом 

извору, који се налази у самом кориту Моравице, сваког лета се расхлађивао 

професор Др Драгољуб Јовановић, ученик чувене Марије Кири, коме Сокобања 

дугује захвалност што је открио радиоактивност њених вода. Лептерија са Соко-

градом је 1969.године проглашена парком природне лепоте. Разним испитивањима 

је доказано да је вегетација на Лептерији, коју искључиво чини шума клеке, 

највећи произвођач озона у Сокобањи. 

 



Комплементарни развој планинског и бањског туризма у Источној Србији 
 

31 

 

Врело 

 

     Врело је излетиште, најближе центру бање, са разноврсном вегетацијом 

(столетни борови), летњом позорницом и веома угодним амбијентом за одмор и 

организовање атрактивних културних и забавних садржаја. 

     Давне 1897.године „Друштво за унапређење и улепшавање Сокобање и 

околине“ на Врелу је подигло летњи павиљон за одмор и направило језеро за 

вожњу чамцима. Између два светска рата, често виђени гости на Врелу били су 

богати и утицајни људи, али и боеми попут Сремца и Нушића. На тадашње Врело 

данас подсећају само најстарије сокобањске виле „Србија“, „Нада“, вила „Тасић“ 

итд. Висока туристичка вредност ове целине је у њеној повезаности са бањским 

центром, локалитетом Бањица и соко-градском зоном Моравице. 

 

Сеселачка пећина 

 

     Ова пећина се налази на око 19km од Сокобање, недалеко од села Сеселац. До 

ње се долази путем, а испред саме пећине се налази место за одмор, са клупама и 

столовима, извор пијаће воде и места за ложење ватре и роштиљ. Пећина је 

осветљена до 200m у дубину и могу се лепо видети  и сликати сталагмити и 

сталактити, којих овде има у изобиљу, затим многобројна мала језерца и речица 

понорница. 

     У атару села Сеселац налазе се још два интересантна крашка облика, а то су 

прерасти „Зарвина“ и јединствен прозорац „Богова врата“, законом заштићена 

природна атракција. У кречњачком терену Сокобање постоје још Рујишка Жљебура 

и Читлучка пећина (107m), као и две суве, проходне Милушиначке пећине, које би 

сигурно биле атрактивне, уколико би се уредиле и адекватно валоризовале. 

     Сокоградска клисура са џиновским лонцима (кацама) и брзацима на Моравици 

пружа могућност шетње врлетним стазама. Падине околних планина, Озрена, Ртња 

и Девице, погодне су за планинарење, активан одмор и рекреацију у природи, 

сакупљање лековитог биља и шумских плодова, лов и друге активности туриста. 

 

Излетиште Озрен 

 

     Ово излетиште је удаљено од Сокобање око 4,5km. Овде се налази комплекс 

специјалне болнице „Озрен“. У комплексу се налазе лепо уређени терени за мале 

спортове (фудбал, кошарка, одбојка, тенис), језерце са поточном пастрмком на 

самом извору речице Градашница, поред кога се налази ресторан са летњом 

баштом. Низводно од извора, на око 200m, налази се „Рипаљка“, један од 

најлепших и највећих водопада у Србији. Излетиште „Озрен“ представља 

јединствену амбијенталну целину са већим бројем туристички атрактивних 

локалитета. Осим комплекса специјалне болнице и водопада, туристи радо 

посећују уређена излетишта „Калиновица“, „Очно“ и „Власина“, до којих се стиже 

асфалтним путем, а налазе се на 2km од специјалне болнице, („Власина“ је на 5km 

од болнице), према селу Језеро. 

     Западно од специјалне болнице налази се манастир Јерменчић из 14.века, а храм 

је посвећен Архангелима Гаврилу и Михаилу и сваке године, 26.јула, одржава се 
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народни сабор. Сва излетишта на Озрену су уређена, имају изворе и чесме питке 

воде, места за ложење ватре, тако да су погодна за целодневне излете. 

 

Водопад Рипаљка 

 

     Овај водопад, кога гради река Градашница, налази се, такође, недалеко од улаза 

у парк специјалне болнице. Ово је један од највећих и најлепших водопада у 

Србији, јер се вода обрушава са висине од 15m. Водопад је добио име по томе што 

се у овом крају често уместо „скочити“ каже „рипнути“. С обзиром да река 

Градашница у лето и јесен пресуши, водопад Рипаљка је атрактиван за туристе у 

пролеће, када обилује водом. Али, ништа мање није атрактивна у осталим 

годишњим добима, јер је простор око водопада уређен као излетиште. Највише 

посетилаца у једном дану је за 1.мај, када највећи водопад Источне Србије посети и 

до 3.000 излетника, а током године посетилаца је много више. 

 

 

Слика 9. Водопад Рипаљка 

 

     Атрактивном потенцијалу Озрена доприноси и стимулативна субпланинска 

клима, на основу које је, а према функционалној класификацији планина Србије, 

Озрен и сврстан у планине опоравилишта. (Станковић С.,2000.) 

 

Озренска пећина 

 

     Ова пећина се налази на 540m надморске висине, у изворишту Градашнице, у 

малој живописној Озренској котлини. Делимично је истражена и уређена на 

дужини од 580m, али се још увек не користи за туристичка разгледања. У њој су 

пронађени остаци пећинског медведа, поларне лисице и грнчарије из неолита. 
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     Сазнањем да микроклима неких пећина у свету служи као инхалатор за 

астматичаре, створена је могућност искоришћавања Озренске пећине као неке 

врсте природног инхалаторијума, тим пре што и у самој пећини има 

радиоактивности као и у Сокобањи. За то је неопходно адекватно уређење 

подземних канала и пет галерија, као и опремање локације одговарајућим 

услужним садржајем. 

 

Озренске ливаде 

 

     Озренске ливаде, богате разноврсном травном вегетацијом, уоквирене шумским 

комплексима, чине веома угодне амбијенте за одмор и рекреацију у природи, уз 

непосредно коришћење благотворног дејства планинске климе и других природних 

фактора. 

 

Девица 

 

     На Девицу се долази искључиво у пратњи локалног водича. На њеним 

кречњачким обронцима, на 800m надморске висине, налазе се бројне појате сељака 

из три најнеразвијенија сокобањска села: Раденковца, Језера и Новог села. Тај 

простор на Девици може бити основа за стварање етно села, места, на којима би 

туристи могли да се упознају са правом балканском традицијом, почев од 

карактеристичних рукотворина, музике и језика, до заборављених јела, 

направљених од искључиво еколошких намирница. 

     На Девици, у подножју Големог врха, постоје две, многима непознате природне 

атракције: Мала и Велика леденица (Влашка пећура). То су кратке пећине са 

дебелим слојевима леда на таваницама, који одолева и високој спољној 

температури. 

 

     Сокобања је у научним круговима позната по првом метеориту, који је пао на 

тло Србије, познатом као „Сокобањски метеорит“. Тог 13.октобра 1877.године у 

близини бање је пала киша метеорита (око 80kg). Српско учено друштво из 

Београда је одмах у Сокобању послало Јосифа Панчића са сарадницима, који је по 

урађеној студији делове метеорита разменио са светским музејима. Данас се делови 

„Сокобањског метеорита“ налазе у Британском музеју, Природњачком музеју у 

Паризу, Мађарском националном музеју, Националним музејима у Прагу, 

Вашингтону, Загребу и Сарајеву. Највећи примерак је у Природњачком музеју у 

Београду, а у сокобањском музеју се налази његова копија. 

 

 

3.3.2. Климатске туристичке вредности 

 
     Клима је вишегодишњи режим типова времена на одређеној територији и један 

од најзначајнијих туристичких мотива. Њен значај је изражен у непосредној 

атрактивности поднебља, али и у посредном утицају на атрактивност других 

мотива. 
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     Анализом климатских фактора (земљина ротација и револуција, географска 

ширина и дужина, надморска висина, распоред мора и копна, рељеф, врста подлоге 

и биљни покривач) и климатских елемената (радијација, инсолација, температура 

ваздуха, ваздушни притисак, правац, јачина и брзина ветра, влажност ваздуха, 

испаравање, облачност, падавине и снежни покривач) може се утврдити вредност 

климе одговарајућег простора за одређене врсте туризма. (Дукић Д.,1928.) 

 

     Клима је један од најзначајнијих туристичких мотива, који преко својих 

елемената утиче на људски организам. Клима представља директну и индиректну 

туристичку вредност. Директна је када се користи за хелиотерапију и зимске 

спортове на снегу, а индиректна када делује на водене објекте, рељеф, биљни и 

животињски свет, услове станишта човека итд. 

 

     Поред неоспорних балнеолошких потенцијала (термоминералне воде, гас и 

пелоид), територију Сокобање карактеришу и бројне климатске вредности, које јој 

дају обележја типичног бањско-климатског, туристичког и здравственог простора. 

Можда више него у другим бањама Србије, овде је испољена просторно-

функционална комплементарност балнеолошких и климатских вредности, која 

чини темељну основу за развој туристичко-рекреативне, здравствено-превентивне 

и лечилишне функције. (Радовић М., Марић Р.,1997.) 

 

     Клима територије општине Сокобања је под снажним утицајем континенталних 

ваздушних струјања, нарочито оних из правца запада, истока и југа. Међутим, 

гледано локално, стање климатских елемената Сокобањске котлине је под 

израженим дејством ободног планинског рељефа и шумске вегетације на околним 

планинама, што условљава зоналне висинске вредности и одговарајуће 

микроклиматске модификације. 

 

     Најнижи делови територије општине, којима припада и бања, одликују се 

умереним климатским карактеристикама, које одговарају средњевисинској клими 

(300-800m), без јаких ветрова, са добром осунчаношћу, присуством шумских 

аеросоли и ароматичних супстанци у ваздуху. У ободном планинском делу 

територије, међутим, преовлађује висинска клима (800-1.300m), са сниженим 

парцијалним ваздушним притиском, ниским степеном аерозагађености, смањеним 

садржајем водене паре, интензивнијим инфрацрвеним и ултраљубичастим 

зрачењем итд. (Радивојевић С.,1978.) 

 

     Из наведених карактеристика проистиче закључак о веома повољном 

рекреативном и здравственом дејству висинске климе, које се функционално може 

усмерити у правцу превентиве, лечења, рехабилитације и рекреације, нарочито у 

јужној зони – Озрен, Лесковик и Девица. 

     Оваква диференцираност вредности климатских елемената и изражени зонални 

међуутицаји дају специфична, како здравствена, тако и туристичко-рекреативна 

обележја клими територије Сокобање. Томе знатно доприноси и повољан однос 

јонизације у атмосфери, односно присуство позитивних и негативних јона у 



Комплементарни развој планинског и бањског туризма у Источној Србији 
 

35 

 

одговарајућој сразмери, који делују освежавајуће и окрепљујуће на човеков 

организам. (Радивојевић С., Ћосић Б., 1987.) 

 

     Дакле, Сокобању карактерише умерено-континентална клима. Лета су без жеге, 

а зиме су благе. Јесен је топлија од пролећа. Ноћи су свеже, посебно лети, када је и 

мања влажност ваздуха. Зима има највећу просечну и релативну влажност ваздуха 

од скоро 80%. Просечна годишња облачност у Сокобањи износи 57%, што значи да 

се у том односу смањује инсолација, а то је значајан елемент опоравка. Облачност 

није равномерно распоређена. Најмање сунчаних дана има зима, а највише јесен. У 

Сокобањи киша ретко пада. Снега у просеку има 25 дана годишње. 

 

     Узимајући у обзир претходно изложена и друга вредносна обележја климатских 

елемената, може се констатовати да Сокобања има умерено-континенталну климу, 

са комбинованим седативним и стимулативним дејством на човеков организам 

током целе године. 

 

     Ипак, за угодан туристичко-рекреативни боравак, бањско-климатско лечење и 

рехабилитацију, најпогоднији је период од почетка јуна до прве половине 

септембра (око 90 дана). Тада је просечна температура ваздуха већа од 18ºC (док је 

у трајању од око 60 дана просечна температура ваздуха виша од 20ºC). Облачност 

је смањена, а повећана инсолација, смањена је и количина падавина, као и 

учесталост хладних и јачих ветрова. 

     Овоме треба додати и малу заступљеност екстремно високих температура, 

релативно мале дневне температурне амплитуде због утицаја околног рељефа и 

вегетације, стално вертикално струјање ваздуха са околних планина, које 

микроклиму бање чини угодном током целог дана, као и повећано присуство озона 

у ваздуху, нарочито после излучивања пљусковитих киша. (Радовић М., Марић Р., 

1997.) 

     Посматрано са становишта климатске удобности, овај период је погодан за 

садржајну и ефикасну туристичку рекреацију, као и директно и интегрално 

коришћење природних лековитих фактора на отвореном простору. Из тих разлога, 

Сокобањи се често и сасвим оправдано приписује и епитет ваздушне бање, без 

обзира на њену релативно малу надморску висину. 

 

Температура ваздуха 

 

     Температура ваздуха на територији општине Сокобања условљена је ваздушним 

струјама Моравске и Тимочке котлине, положајем планина на путу ветрова, 

вегетацијом, воденим површинама итд. Средња годишња температура на овом 

простору износи 10,2ºC. (Ђукановић Д., 1960.) 
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Табела 6. Средње месечне температуре ваздуха на територији општине Сокобања 

за период 1995-2004. 
месец јан. феб. мар. апр. мај јун јул авг. сеп. окт. нов. дец. Сср. 

Темп. 

у ºC 

-1.2 1.3 5.3 10.6 16.4 18.0 19.5 19.2 16.3 10.5 5.3 1.2 10.2 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод, статистички подаци, Београд 

 

 

     Из приложене табеле можемо видети да је најхладнији месец јануар, са 

температуром од -1.2ºC, а најтоплији јул са температуром од 19.5ºC. Разлика у 

температури између најтоплијег и најхладнијег месеца износи 20.7ºC. 

 

     Температура ваздуха се мења са порастом надморске висине. Дакић наводи да се 

средња годишња температура побрђа креће од 9.2 до 8.2ºC, док се у планинском 

делу, на југу котлине, спушта до 6.2ºC (Лесковик 1.174m и Девица 1.187m), а на 

северу до 4.2ºC (Ртањ 1.565m). 

 

 

Табела 7. Средње месечне температуре ваздуха годишњих доба 
Зимска Пролећна Летња Јесења Средња годишња 

0.4 10.8 18.9 10.7 10.2 

Извор: Дакић Б. (1967): Сокобањска котлина, Географски институт „Јован Цвијић“, 

посебна издања, књига 19, Београд 

 

     На основу ове табеле можемо видети да су лета релативно топла (18.9ºC), док су 

зиме хладне (0.4ºC). Разлика у температури између лета и зиме износи 18.5ºC. 

Пролеће је незнатно топлије од јесени. За туристичка кретања велики значај има и 

то што је просечна температура у предсезони (април-мај) 13.5ºC, а после ње 

(септембар-октобар) 13.4ºC. Овакве температурне прилике могу имати велики 

значај за продужетак туристичке сезоне. 

     Такође, велики значај за туристичка кретања има и број дана са одговарајућим 

температурама: средњи број дана са температурама изнад 20ºC износи 48; средњи 

број дана са температурама изнад 18ºC износи 80 (овај период је најпогоднији за 

боравишни туризам); средњи број дана са температурама изнад 12ºC износи 159; 

средњи број дана са негативним температурама износи 54. (Маћејка М., 1985.) 

 

 

Табела 8. Кретање дневне температуре лети у ºC 
месеци 7h 14h 21h 

јун 16.6 22.8 16.6 

јул 18.1 25.9 18.4 

август 16.3 25.7 17.5 

септембар 12.4 21.8 14.4 

Извор: Дакић Б. (1967): Сокобањска котлина, Географски институт „Јован Цвијић“, 

посебна издања, књига 19, Београд 
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     Из ове табеле се види да су ујутру и увече температуре готово једнаке, што има 

позитивне ефекте на људе. Услед струјања ваздуха са планина ноћи су знатно 

хладније од дана и то нарочито лети, када су нижи слојеви топлији и када је у 

ваздуху мање влаге. 

     Анализом средњих дневних, месечних и годишњих температура на територији 

општине Сокобања, можемо закључити да се овај простор одликује повољним 

температурним приликама, које у комбинацији са другим климатским елементима 

дају Сокобањи одлике климатског лечилишта. 

 

Релативна влажност ваздуха 

 

     Релативна влажност ваздуха представља степен засићености ваздуха воденом 

паром и у комплетном дејству са другим климатским елементима, у великој мери, 

утиче на психофизичко стање људи. 

     На територији општине Сокобања релативна влажност ваздуха износи 75%, што 

значи да је он умерено сув до умерено влажан. Оваква релативна влажност, у 

комбинацији са напоном водене паре, повољно утиче на људски организам и 

Сокобањи даје карактеристике веома пријатног бањског и климатског лечилишта. 

     Просечну релативну влажност ваздуха, нижу од 50%, има више од 100 дана. 

Такође, бележи се благи прелазак вредности из зиме ка лету и обратно. Јесен има 

просечну влажност ваздуха већу од пролећне, што се објашњава разликом у 

падавинама. Оваква блага колебања влажности имају јако повољан утицај, како на 

болести дисајних органа, тако и на реуматичне и нервно-вегетативне сметње. 

(Дунић М., 1936) 

 

Табела 9. Релативна влажност ваздуха у % на територији општине Сокобања 
месец јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец Сср. 

% 84 82 76 67 69 73 70 71 73 76 78 84 75 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод, статистички подаци, Београд 

 

 

     Из приложене табеле можемо видети да је максимална средња месечна влажност 

изражена у децембру и јануару и износи 84%, да би затим поново бележила лагани 

пораст. У току године највиша релативна влажност је забележена у току зиме 

(83%), затим са јесени (75.6%), у току лета (71.3%) и у пролеће (70.6%). 

 

Облачност 

 

     Величина видљивог дела неба, покривена облацима, назива се облачност. 

Облачност на територији општине Сокобања износи 5.5 десетина неба, 

прекривеног облацима. Најведрији су летњи месеци јул и август са 3.8 десетина 

неба, прекривеног облацима. 

     За Сокобању је облачност значајан климатски фактор. Она је јача на околним 

планинама него у самој бањи, најмања је лети, са минимумом у августу од 3.6/10. 

(Дунић М., 1936) 
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Табела 10. Облачност и број облачних дана за период 1891-1910. 
Облачност у Сокобањи 1897.-1910. 

Просечно у 

пролеће 

Просечно лети  Просечно у јесен  Просечно зими Просечно преко 

године 

6,7/10 4,8 5,4 7,1 6,0 

Број облачних дана 

Просечно у 

пролеће 

Просечно лети Просечно у јесен Просечно зими Просечно преко 

године 

36,5 21,0 29,5 45,5 132,5 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод, статистички подаци, Београд 

 

     Метеоролошки подаци показују да је најмања облачност увече, а највећа рано 

ујутру. У Сокобањи се облачност знатно повећава након изградње вештачке 

акумулације Бован. Према подацима РХМЗ у току године је 231 дан ведар, док је 

132 дана са мало облака. 

 

 

Табела 11. Средња месечна и годишња облачност Сокобање у десетинама 

прекривености неба 
Месец јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец Сср. 

Обл. у 

десетинама 

7.1 6.9 5.9 5.3 5.0 4.6 3.8 3.9 4.2 5.1 6.5 7.2 5.5 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод, статистички подаци, Београд 

 

 

Падавине 

 

     Најраширенији вид падавина је киша, а посебан значај за туризам има снег. 

Падавине у Сокобањи и околини обично доносе западни ветрови. Оне су обилније 

на околним планинама, него у самој котлини. Правих кишних дана нема, док су 

сушни периоди последњих година учесталији. (Ђукановић Д., 1960) 

 

 

Табела 12. Просечна количина падавина на територији општине Сокобања 
Месец јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец Сср. 

mm 45 45 46 53 75 80 57 56 54 45 65 56 667 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод, статистички подаци, Београд 

 

 

     На основу података из ове табеле можемо видети да просечна годишња 

количина падавина на територији општине Сокобања износи 667mm. Највише 

падавина се излучи у јуну месецу, 80mm. Најмање падавина се излучи у октобру 

месецу, 45mm, што у великој мери може утицати на продужење туристичке сезоне. 

Иста количина падавина (45mm) се излучи у току зимских месеци, јануара и 

фебруара. 
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Табела 13. Број кишних дана (1891-1910) 
БРОЈ КИШНИХ ДАНА 

Април, мај, септембар Лети Преко целе године 

35,6 32,2 106,8 

Извор: Дунић М. (1936): Сокобања, радиоактивна бања, климатско место, 

планинско летовалиште, Београд 

 

 

     Анализом основних климатских елемената можемо закључити да Сокобању 

карактеришу бројне климатске вредности. То се, пре свега, односи на малу 

заступљеност екстремно високих и ниских температура, мале дневне температурне 

амплитуде, стално струјање ваздуха са околних планина, оптималну влажност 

ваздуха и велики број ведрих дана. Комбинација оваквих климатских елемената 

повољно утиче на људски организам и његов опоравак и јачање. (Радовић М., 

Марић Р., 1997.) 

 

Табела 14. Број кишних дана са талогом, већим од 0.1mm и дана са јаком кишом и 

талогом, већим од 10.0mm (1995-2004) 
mm јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец Год. 

>=0.

1 

13.3 11.8 11.4 11.0 11.8 11.6 9.8 9.2 8.0 7.9 10.7 11.2 127.5 

>=10

.0 

1.2 0.9 1.6 2.1 2.6 3.0 1.6 1.3 1.8 1.6 2.4 1.7 21.8 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод, статистички подаци, Београд 

 

 

     Из ове табеле се види да је годишње у просеку само 21,8 дана са јаком кишом и 

то највише у јуну (3 дана), што се поклапа са максимумом падавина. Најмање дана 

са јаком кишом је у фебруару (0,9). 

     Шиљак, највиши врх Ртња, служи локалном становништву као показатељ 

времена, што је Цвијић забележио. Чим се он обавије маглом, мештани знају да ће 

у Сокобањи и околини ускоро пасти киша. Први снег се бележи у новембру и траје 

до почетка априла, а у Јошаници и околним селима и дуже. Непогоде нису честе и 

обично захватају околне планине. Најчешће су лети. 

 

Инсолација 

 

     Инсолација представља један од најатрактивнијих климатских елемената и од 

великог значаја је за туристичка кретања. Инсолација се исказује у броју часова 

сијања Сунца у току дана. Поред укупног годишњег броја сунчаних часова, 

значајан је и број сунчаних часова у току појединих месеци. (Станковић С., 1989.) 
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Табела 15. Трајање Сунчевог сјаја (у часовима) на територији општине Сокобања 
месец јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец Сср. 

бр.часова 59 74 121 161 201 224 267 262 208 158 78 48 1.861 

Извор: Дунић М. (1936): Сокобања, радиоактивна бања, климатско место, 

планинско летовалиште, Београд 

 

     Дакле, просечно годишње осунчавање на територији општине Сокобања износи 

1.861 час. Максимум осунчавања је у јулу (267), а минимум у децембру (48), што је 

релативно повољно са аспекта туристичких кретања. Пролеће има више сунчаних 

сати (483) од јесени (444), што се поклапа са годишњим током температуре 

ваздуха. Зимски период има најмање сунчаних сати, свега 181 час, док је лети 

највише сунчаних сати, 753. 

     У вегетационом периоду, број сунчаних сати је велики (1.481), што се позитивно 

одражава на вегетацију. Годишње сунчево зрачење износи 1.861 час, што је веома 

велики број, с обзиром да је Сокобањска општина изразито континентално место. 

 

Магла 

 

     Као и облачност и магла има важну улогу у развоју здравствено-лечилишног 

туризма, јер условљава неколико фактора, који утичу како на здраве, тако и на 

болесне људе. Повећана магла (као и облачност) смањује инсолацију, спречава 

пробијање ултравиолетних зрака, па самим тим умањује и њихово дејство на 

бактерије. (Дунић М., 1936.) 

 

     Годишње је у Сокобањи просечно 77 магловитих дана и то са великим 

колебањима, нарочито у априлу, мају и септембру, што се објашњава утицајем 

Бованског језера. 

 

Табела 16. Број магловитих дана (1891-1910) 
Број магловитих дана 

Просечно 
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49,2 27,6 - - - - 1,8 1,2 8,0 4,8 

76,8 - - 3,0 12,8 

Извор: Дунић М. (1936): Сокобања, радиоактивна бања, климатско место, 

планинско летовалиште, Београд 

 

 

Ветрови и ваздушни притисак 

 

     Сокобањска котлина је са свих страна окружена планинама. Распоред планина је 

такав да су ка котлини интензивна струјања са југозапада, југа, истока и југоистока, 

док северни, северозападни, североисточни и западни ветрови ређе дувају. Најјачи 
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ветар ове области и читаве Источне Србије је кошава. Према атласу климе, у 

Сокобањи мање дува југозападни ветар, а нешто више северни, што је условљено 

рељефом и положајем бање, која се пружа правцем северозапад-југоисток. Тишине 

износе 39,3%. Са јесени, преко зиме и у пролеће јавља се источни ветар (кошава, Е 

14%), а за време лета као лахор долази северозападни ветар (NW 2,9%). (Ђукановић 

Д., 1960.) 

Табела 17. Годишња учесталост ветрова 
N NE E SE S SW S NW C 

1.5 5.5 14 3 5.7 12.1 15.8 2.9 39.3 

Извор: Ђукановић Д. (1960): Микроклиматска испитивања у Сокобањи, Институт 

за медицинску хидрологију, Београд 

 

 

     Ноћу се хладан ветар спушта са Ртња и доноси пријатну свежину. Мештани га 

зову „ноћник“. Зими често дува југо, који повећава температуру, топи снег и 

исушује земљиште. Слаб ветар, који дува лети, погодује једриличарима и купачима 

на Бованском језеру. 

 

Табела 18. Јачина ветрова у бофорима 
N NE E SE S SW W NW 

1.8 2.6 2.5 2.1 2.7 2.3 2.1 2.2 

Извор: Ђукановић Д. (1960): Микроклиматска испитивања у Сокобањи, Институт 

за медицинску хидрологију, Београд 

 

     Ветар је значајан климатски елемент, који разноси штетне материје и на тај 

начин пречишћава ваздух. Умерено јаке ваздушне струје у Јошаници повољно 

утичу на људски организам, тако да је бања Јошаница и са овог аспекта повољно 

климатско лечилиште. 

     Повећањем надморске висине, ваздушни притисак се правилно смањује. У 

Сокобањи атмосферски притисак нема нагле и јаке промене и креће се у 

вредностима од око 736mb. 

 

3.3.3. Хидрографске туристичке вредности 

  
     Територију општине Сокобања карактерише разнолика хидрографска мрежа, 

чији поједини елементи, нарочито извори топле и хладне минералне воде, 

представљају темељне вредности и полазишта у њеном туристичком развоју. 

     Присутни су бројни хидрографски објекти, који самостално или 

комплементарно доприносе укупној атрактивности ширег бањског простора, али и 

туристичко-рекреативној и здравственој функционалности бање. Издвајају се 

извори термоминералне воде, врела, језера и речни токови. 

 

     На формирање хидрографске мреже овог простора, одлучујући утицај имали су 

састав тла и рељеф. Доказ за то је постојање два хидролошки различита дела: 1) 

више кречњачке зоне, са карактеристикама типичне карсне хидрологије, 2) нижих 
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делова котлине, изграђених од дебелих језерских наслага и кристаластих 

шкриљаца. (Радовић М., Марић Р., 1997.) 

 

     Извори су обично на побрђу, они јачи се јављају на контакту кречњака и 

неогених седимената (појас загаћеног краса). Обично их мештани околних бањских 

села користе за водоснабдевање. Познатији извори у близини Сокобање су: 

 извор „Лептерија“, који се налази у кориту реке Моравице, узводно од 

Сокобање, на удаљености од 2km. Количина воде овог извора је 15 l/sek., а 

температура воде је 10,5ºC. 

 извор „Беле воде“, удаљен око 3km од Сокобање. Количина воде овог 

извора је 5-10 l/sek., а температура воде је 10,25ºC. Из ова два извора 

Сокобања користи воду за пиће. 

 извор „Баруџија“, удаљен 1km од Сокобање. Количина воде овог извора је 

300 gr/sek. 

 извор „Шопур“, удаљен 6km од Сокобање. Количина воде овог извора је 420 

gr/sek. 

 

     Главни речни ток у Сокобањској котлини је Моравица. Усецајући корито у 

јужни обод котлине, након повлачења неогеног језера, формирала је изразит 

асиметричан слив. Највеће и најдуже притоке Моравица прима са десне стране 

(Сеселачку, Вошачку, Јошаничку и реку Железовац), док су од левих притока 

најзначајније Градашница, Чучуњска (долази са загаћене кречњачке површи) и 

Поружничка река. 
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Слика 10. Река Моравица 

  Од извора до ушћа у Јужну Мораву (код Алексинца) Моравица је дуга 45km. 

Бистра и хладна планинска река, атрактивна је за риболовце и купаче, који се на 

њеним бројним плажама (Џентлмен, Шест каца, Чока) расхлађују током летњих 

месеци. Њен горњи ток је познат по бројним брзацима и џиновским лонцима, које 

мештани називају „каце“. За оне, који се одлуче за шетњу стазама изнад самог 

корита Моравице, ту су Сокоградска (у горњем току) и Бованска клисура (у доњем 

току реке). У Бованско језеро Моравица уноси сваке секунде 0.57 m³ воде, а у 

време кишних дана и до 5.25 m³ воде у секунди.  

Од туристички атрактивних хидролошких објеката издвајају се: 

 

Врело Моравице 

 

     Ово врело се налази 15ак km источно од Сокобање, на месту, званом „Истоци“. 

До њега се стиже преко села Читлука, путем, који води ка Књажевцу. Представља 

изузетан природни феномен, с обзиром на то да се река од самог извора јавља у 

облику разливеног речног тока. Посматрајући водену површину на самом врелу, не 

могу се уочити бројни дубоки извори. Да би посетиоци могли уживати у овој 

посебној природној појави, али и у околној шуми, погодној за шетњу и рекреацију, 

требало би ово излетиште просторно и садржајно оплеменити. 
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Бованско језеро 

 

     На 33. километру тока, Моравица улази у Бованску клисуру, у којој гради 

вештачку акумулацију Бован. Дуго 8km, широко око 400m и дубоко око 50m, 

Бованско језеро је 80-их година изграђено у систему регулације слива Мораве и 

хидроелектране „Ђердап“. Његова намена је разноврсна: задржавање наноса 

брдских и планинских река, одбрана од поплава у доњем току Моравице, 

наводњавање плодног моравског тла, водоснабдевање Алексинца, развој туризма, 

спорта и рекреације. (Станковић С., 2000.) 

 

 

Слика 11. Бованско језеро 

     Као веома атрактиван туристички објекат, језеро је још у време градње привукло 

велики број љубитеља риболовног и купалишног туризма, који су на његовим 

обалама подигли викенд насеље. Услови за развој различитих видова туристичког 

промета на језеру су веома повољни: језеро располаже разноврсним рибљим 

фондом (спортски риболов), повољном температуром воде у летњем периоду 

(купалишни туризам), великом површином воде (спортско-рекреативне 

активности), еколошки очуваним и туристичко атрактивним окружењем 

(излетнички туризам) итд. 

 

     Иако су делови тока Моравице туристички привлачни сектори, ову реку не 

можемо сврстати у ред самосталних туристичких вредности. Делове корита би 

требало уредити, обалу очистити од шибља и наставити изградњу кеја. Бројни 

хотели, подигнути на њеним обалама, извори термоминералне воде и излетишта, 

употпуњују њену туристичку валоризацију као комплементарну туристичку 

вредност. 
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Врмџанско језеро 

 

     Врмџанско језеро је смештено недалеко од истоименог села, у јужном подножју 

Ртња. Привлачи риболовце и бројне посетиоце старог Врмџанског града, из 

времена Латина. Само језеро је крашког порекла, овалног облика, не већег од 50m. 

 

 

Слика 12.  Врмџанско језеро 

     

 Вода се са околних брегова слива у језеро, хранећи га, као и подземни извори и 

кишница, такође. У плану је и изградња пумпе, која би воду са локалног извора 

спроводила у језеро. У језеру обитавају рибе, које су људи донели са стране. 

 

Језеро на Озрену 

 

     Ово језеро је мало по површини, али веома атрактивно због необичног језерског 

растиња, малих водопада, необичних слапова и великих пастрмки. На обали су 

изграђени: кошаркашко игралиште, трим-стазе и леп ресторан. Слику излетишта на 

Озрену би свакако употпунио и отворен олимпијски базен, који деценијама 

постоји, али није у функцији. 

 

Водопад „Рипаљка“ 

 

     Водопад Рипаљка се налази на Озрену, на реци Градашници, чије је корито 

добрим делом испуњено бигром. Вода се у снажним млазевима обрушава, 

стварајући бројне водопаде, висине 40m, који дају величанствену слику. Међу 

њима највиши је Рипаљка, висок 17m. Рипаљка је први споменик природе у Србији, 

један од највиших и најлепших водопада у Србији, законом заштићен још 

1948.године. 

     Протеклих 15-ак година Рипаљка је, захваљујући људској немарности, 

проживела најгоре дане. Без адекватног прилаза, урасла у шибље, лети без довољно 



Комплементарни развој планинског и бањског туризма у Источној Србији 
 

46 

 

воде, није могла задовољити знатижељне туристе, који су је безуспешно тражили 

по врлетима Озрена. Међутим, последњих година овај водопад је повратио стари 

сјај: постављени су путокази, клупе, мостићи, а уређен је и прилаз. За госте 

бањских хотела, у пратњи водича, једном недељно је организован одлазак до 

Рипаљке. Градашница је низводно од Рипаљке некада покретала витлове 13 

воденица са 26 камена. Данас је у функцији само једна воденица, која је под 

заштитом државе. 

 

 

Слика 13. Рипаљка 

Термоминерални извори 

 

     Термоминерални извори Сокобање се јављају дуж тока Моравице, у граничној 

зони сложене боре Озрена и антиклинале Девице, односно на траси великог 

сокобањског раседа. Извори Сокобање спадају у групу минералних и термалних 

вода. Одликују се повећаном минерализацијом и повишеном радиоактивношћу, 

што им даје и посебан балнеолошки значај. (Протић Д., 1995.) 

 

     На основу извршене хидрогеолошке рејонизације, сокобањски термоминерални 

извори и извори бање Јошанице припадају реону Карпато-балканида, а у 

туристичко-географском погледу сврставају се у Источно-србијанску бањску зону. 

(Станковић С., 2000.) 

     На основу температуре, највећи број ових вода спада у групу термалних вода 

(20-25ºC), док само мањи број спада у групу хомеотерми или хипотерми. 

(Филиповић Б., 2003.) 

     Валоризација термоминералних извора Сокобање и бање Јошанице у лечилишне 

сврхе представља окосницу развоја туризма на овом простору. 
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     Познавање и коришћење термалних вода на простору ове котлине има дугу 

традицију. Материјални трагови указују на њихово искоришћавање још из периода 

владавине Римљана, док је интензивније коришћење сокобањских вода у 

здравствено-лечилишне сврхе било у периоду турске владавине, када се старо 

турско купатило, саграђено на остацима темеља римске терме, обнавља и 

проширује (наредбом књаза Милоша 1834.године). Купатило се и данас користи и 

као такво је, не само најстарије, већ и једино сачувано купатило те врсте у земљи. 

     Прва хемијска анализа воде је извршена на Универзитету у Бечу, 1835.године, а 

1909.године је професор Др Марко Леко извршио детаљну анализу воде, када је 

открио њихову радиоактивност. 

 

 

Табела 19. Радиоактивност термалних вода 
ТЕРМАЛНИ ИЗВОР РАДИОАКТИВНОСТ 

„Преображење“ 6,10 Махових јединица 

„Бањица I” 4,95 Махових јединица 

„Бањица II” 3,16-3,97 у кади   3,46 у базену 

Извор: Дунић М. (1936): Сокобања, радиоактивна бања, климатско место, 

планинско летовалиште, Београд 

 

 

     Откриће Марка Лека добија пуну важност почетком 30-их година 20.века, када 

професор Института за радиологију на Медицинском факултету у Београду, 

професор Др Драгољуб Јовановић, савременим начином утврђује необичну 

радиоактивност термалних гасова у сокобањским термама. Утврђено је да је 

радиоактивност гасова у инхалаторијуму у Сокобањи 33.68 МЈ, а радиоактивност 

воде 5.7-13.5 МЈ. 

 

 

Табела 20. Радиоактивност термалних вода и гасова у Сокобањи по професору 

Драгољубу Јовановићу 
Термални извори Количина 

воде 

Температура Количина гасова у 

литрима 

Радиоактивност у 1l 

гаса у 10 

Радиоактивност 

у 1l гаса у 10 

Преображење 

Св.Архангел 

3.000 40-46,5 6-7 175,2 2,49 

Бањица 400 34-36 0,5 180,02 4,03-4,94 

Извор у реци 

Моравици 

- 28 Није мерена Није мерена 2,49 

Извор: Студија о радиоактивним појавама и присуству ретких гасова у термалним 

водама Сокобање – Глас CLXII Српске Краљевске академије, Београд, 1934. 

 

 

     Треба истаћи да температура воде радиоактивних извора у Сокобањи не утиче 

на количину радиоактивности. Претпоставља се да сокобањске радиоактивне 

терме, осим радона (радиумеманације), садрже у свом раствору и ториумеманацију, 

као и актиниумеманацију. Њихово присуство је немогуће испитати због кратког 

времена њиховог опстајања. Наиме, ториумеманација траје 54 секунде, а 

актиниумеманација само 4 секунде. 
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     Присуство радона у раствору термалних вода је нестално, односно 

радиумеманација се увек губи и меша са ваздухом и другим термалним гасовима 

(постојана 4 дана). Зато су гасови и водена пара изнад извора увек радиоактивнији 

од саме воде извора. 

 

 

Физичко-хемијске особине воде 

 

     Сокобања има 6 извора минералних вода различитих температура (28 - 46,5ºC), 

хемијског састава и степена радиоактивности. Налазе се на неколико локација: у 

самом бањском центру, затим у делу насеља, познатом као Бањица и у зони корита 

Моравице. 

     Топла изворска вода долази са дубине од око 1000m и избија дуж раседа, на 

контакту глинаца, лапораца, конгломерата и кречњака. Хладни извори са 

температуром од 16ºC избијају из плићих слојева. (Вујановић В., Теофиловић М., 

1983.) 

     Већина извора је испитана и искоришћена углавном за развој здравственог 

туризма. Најстарији стручни подаци, који се односе на анализу термоминералних 

извора Сокобање, потичу од барона Сигмунда Фон Хедера, рударског капетана 

аустријске војске, који је као стручњак дошао 1835.године у Србију, да испита 

руде, минерале и минералне воде. Од три групе топлих извора, хипотерми (20-

34ºC), хомеотерми (34-38ºC) и хипертерми (изнад 38ºC), у Сокобањи постоје: 

 

     Хипертермални извори са температуром од 39 до 53ºC, смештени у централном 

бањском парку: 

 

 Извор „Парк“ представља главно термално врело. Вода овог врела избија у 

старој каптажи, која је делом испуњена дробином и песком (купатило 

Амам). У погледу pH вредности, термална вода овог извора је неутралног 

карактера, па њена примена у балнеотерапеутске сврхе не може битније 

утицати на измене киселости у организму, ни у позитивном ни у негативном 

смислу. У хемијском саставу доминантни су катјони Na и хидрокарбонати. 
 

 Извор „Преображење“ се налази на простору старог купатила – 

„Милошевог купатила“. Температура воде овог извора креће се од 43,8ºC до 

53ºC. (Филиповић Б., Димитријевић Н., 1991.). Вода је неутралног 

карактера, без боје, мириса и укуса, са мехурићима гаса. Познато је да се 

ради о племенитом гасу, радону. (Протић Д., 1995.). 

Међу катјонима су најзаступљенији калцијум, натријум и магнезијум, а у 

погледу анјонског састава доминирају хлориди, сулфати и хидрокарбонати. 

Вода са оваквим физичко-хемијским карактеристикама је препоручена од 

стране катедре за балнеоклиматологију Медицинског факултета у Београду, 

за лечење следећих обољења: вегетативног система, кардиоваскуларног 

система и за примене у сврху терапијских инхалација, нарочито код 

пацијената са повећаним отпором при кретању ваздуха дисајним путевима. 
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     Хипотермални извори су извори са температуром воде од 20 до 34ºC. Млака 

вода извире на „Бањици“, недалеко од корита Моравице, у форми једне јаме, 

дубоке око 2m, капацитета 400l у минуту, као и недалеко од бањске пијаце, на 

извору, који је откривен пре 15 година. Два извора на „Бањици“ са различитим 

температурама, налазе се под куполама истоименог купатила и служе искључиво за 

купање болесника. 

 

 Извор „Бањица I“ 

 

     Вода је без боје и укуса, благог мириса сумпорводоника, температуре 27,8ºC, 

тврдоће 7,33 и растворених састојака 590mg/l. Од гасова преовлађује водоник 

калцијум-магнезијум-хидрокарбонатних-сулфидних-слабоалкалних-

хипотермалних-олигоминералних вода. Издашност извора је 400l/min. 

 

 Извор „Бањица II“ 

 

     Припада истој категорији као и претходни извор, са нешто мањом количином 

раствореног водоник сулфида (0,8) и осталих растворених састојака (585,6 mg/l), 

али и нешто топлијом водом (28,9ºC). pH вредност износи 7,2. Вода са „Бањице II“ 

има епитет земноалкалне воде. 

 

Табела 21. Структурна и вредносна обележја термалне воде Сокобање 
CO²3 0,0 Br 0,05 Li 0,014 Mh 0,0013 

HCO3 306 J 0,05 Cs - Zh 0,004 

SO4 14 Fe3 0,00 Rb 0,03 W 0,0001 

CI 14 Fe2 0,00 Sr 0,22 Sb 0,0003 

Ca² 84 Nh4 0,3 Ba 0,01 Sh 0,0001 

Mg² 16 SiO2 18,0 Al 0,044 Cd 0,0002 

Na 10,8 HbO2 0,30 Fe 0,011 Cu 0,0013 

K 3,2 Fe2O3 0,00 Pb - Mo 0,0026 

OH 0,00 Al2O3 0,50 Ti 0,002 Co 0,0007 

NO3 9,40 CO2 13,20 Cr 0,0025 Ag 0,013 

NO2 0,00 O2 8,32 Ni 0,003 V 0,0004 

HpO4 0,40 H2S 0,59     

HAsO4 0,01 N2 14,30     

F 0,00 CH4 0,03     

Извор: Филиповић Б. (2003.): Минералне, термалне и термоминералне воде Србије, 

Институт за хидрогеологију Рударско-геолошког факултета у Београду, Удружење 

бањских и климатских места Србије, Врњачка бања 

 

 

 Извор „Пијаца“ 

 

     Овај извор је новијег датума, откривен захваљујући сарадњи наших и америчких 

геолога, који су недалеко од корита Моравице открили извор бистре воде са благим 

мирисом сумпорводоника, температуре 32,4ºC. Садржај растворених састојака је 

620,2 mg/l, а тврдоћа најмања међу бањским изворима (6,66). Од растворених 

гасова доминирају слободан CO2 (99,6) и водоник-сулфид (1,8). Вода са извора 
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„Пијаца“ сврстана је у групу калцијум-магнезијум-хидрокарбонантно-сулфидно-

олигоминералних вода. (Филиповић Б., 2000.) 

 

Табела 22. Хемијски састав воде (gr/t сувог остатка) 
 Бањица 

II 

Сонда 

парк 

Здрављак  Бањица 

II 

Сонда 

парк 

Здравља

к 

Al 100 100 300 Ag - 30 80 

Fe 55 25 140 Ni - - 2 

Ti 3 - 10 Co 1,5 1,5 - 

Mh 2 3 4 Cr 6 5 462 

Pb - - - Ba 25 25 35 

Ga - - - Sr 280 500 280 

Mo 10 6 4 Li 30 32 14 

V 1,5 1 2 Rb 60 70 10 

Cu 4 3 4 Cs - - - 

Извор: Вујанић В., Теофиловић М. (1983): Бањске и минералне воде Србије, 

Београд 

 

     Хладни извори „Лептерија“ и „Здрављак“ дају 2-3l воде у минуту, која је 

потпуно бистра, без укуса и мириса, са температуром од 20ºC. 

     Најстарију, а уједно и најкомплетнију хемијску анализу вода са сокобањских 

извора урадио је Др Марко Леко, децембра 1909.године. Према њој, 1l топле и 

млаке минералне воде садржи: 

 

Табела 23. Хемијска анализа воде са сокобањских извора по Др Марку Леку 
 Преображење Бањица 

C2O калијум оксида 0,0099 0,0096 

Na2O натријум оксида 0,0224 0,0224 

CaO калцијум оксида 0,01050 0,1120 

MgO магнезијум оксида 0,0224 0,0222 

SiO2 силицијум диоксида 0,0090 0,0090 

Al2О3 + Fe2O3 алум. и 

гвожђа оксида 

0,0020 0,0020 

Хлора 0,0105 0,0105 

N2O5 азотне киселине 0,0080 0,0150 

CO2 слободне угљене 

киселине 

0,0200 0,0240 

Гасови, који се развијају из термалне воде имају у 100 Ccm 

Угљене киселине 2,4 Ccm 3,5 Ccm 

Кисеоника 7,1 Ccm 5,7 Ccm 

Азота, аргона, хелијума итд. 90,5 Ccm 90,8 Ccm 

Извор: Дунић М. (1936): Сокобања, радиоактивна бања, климатско место, 

планинско летовалиште, Београд 

 

 

     Хемијска анализа Марка Лека показује да су сокобањски термални извори 

слични и да изузетак чине сребро и донекле стронцијум. У извору „Бањица“ сребра 

нема, док га у „Парку“ има у количини од 0,013mg/l. Разлика постоји и у количини 

стронцијума (0,13 према 0,22mg/l). При поређењу хемијског састава топлих са 
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извором хладне воде са чесме „Здрављак“, значајнија одступања се примећују у 

садржају сребра у хладном извору, чија је количина 5 пута већа него у „Парку“, 

хрома, чија је количина 12 пута већа него у „Бањици“, гвожђа, титана и ванадијума. 

Интересантно је и то што хладна вода „Здрављак“ садржи молибден, бакар, никл, 

литијум и рубидијум, као и велику количину калијума, који је вишеструко већи 

него у топлим изворима. (Леко М., 1922.) 

 

     Из изнетих анализа и описа карактеристика свих извора у Сокобањи, може се 

закључити да су извори „Бањица“, „Парк“ и „Здрављак“ истог начина постанка, да 

је разлика у температури воде у прва два случаја релативно мала, док се ниска 

температура „Здрављака“ објашњава релативно малом дубином изворишта, али и 

мешањем са десцедентном хладном водом испод површине земље. Хемијска 

анализа воде са сокобањских терми је показала да највећу пропорцију у термалним 

гасовима заузимају тзв. ретки гасови: азот, кисеоник, слободна угљена киселина, 

али и племенити гасови: хелијум, аргон, неон, криптон и ксенон. 

     Професор Јовановић је за анализу гасова конструисао специјалну апаратуру за 

квантитативно одвајање смеше хелијума и неона (са једне стране) и смеше азота, 

криптона и ксенона (са друге стране). Гасови са термалних извора хватани су 

помоћу великог лименог левка. 

     Према комплетној анализи професора Јовановића, у 100 запремина термалних 

гасова, извори „Преображење“ и „Парк“ садрже: 

 

N=90,13 

O=5,36 

CO2=2,71 

He+Ne=0,15 

Ar+Kr+X=1,62 

 

     Термални гасови извора „Бањица“ су слични по хемијском саставу са гасовима 

претходних извора, осим:  

 

He+Ne=0,06 

Ar+Kr+X=0,61 

Извор: „О радиоактивним појавама и присуству ретких гасова у термалним водама 

Сокобање“, Јовановић Д., 1934., Београд 

 

     Овим анализама је доказано да су сокобањске терме најрадиоактивније код нас, 

јер садрже и велике количине гасова, богатих радоном. У том погледу се у Европи 

испред Сокобање налази само аустријска бања, Bad Gastein (Бад Гаштајн). 

     С обзиром на то да воде са сокобањских извора садрже висок степен 

радиоактивности и различите хемијске елементе, може се рећи да припадају групи 

радиоактивних, олигоминералних, сулфидних, хипертермалних и хипотермалних 

вода. Оваква обележја, која су потврђена на Медицинском факултету у Београду, 

1992.године, омогућавају широку лепезу употребне вредности сокобањске воде у 

туристичке и здравствене сврхе и дају значајне компаративне предности тој бањи у 

односу на друге балнеолошке центре. То нарочито важи ако се извори третирају у 
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комбинацији са радоном, са саставом ваздуха и вредностима микроклиматских 

елемената Сокобање и окружења, али и са лековитим изворима и пелоидом у 

суседној бањи Јошаници. 

 

 

3.3.4. Биогеографске туристичке вредности 
 

     Повољан геолошки састав земљишта и клима са обиљем влаге условили су 

појаву разноврсног биљног покривача. 

     Када је у питању бањски туристички простор и његова рекреативно-здравствена 

функција, од посебног значаја су биогеографске вредности, које чине расположива 

вегетација и хортикултурна вредност. 

     С обзиром на то да се Сокобања налази у подножју крашких предела Источне 

Србије, вегетација је флористички веома разноврсна, али је просторно релативно 

мало заступљена. Природни шумски комплекси, везани за одређени тип земљишта, 

јављају се само на ограниченим, тешко приступачним планинским просторима. 

     На јужним обронцима планина, које окружују Сокобању, најпре је заступљен 

медитерански флорни елемент са знатним бројем врста ниске вегетације, којима 

црвеница одговара као тип земљишта. Идући у висину и према северу, надовезују 

се јужно-европске врсте, затим тзв. балканско-илирски флорни елемент, па шуме 

средње-европског типа, којима одговара подзоласто земљиште. 

     Вегетациони појасеви се, као и климатски и педолошки, смењују од подножја ка 

врховима и имају следећи распоред: 

 

појас белог граба, помешан са цером и сладуном 

појас белог граба са јавором 

појас мечје леске 

појас букове шуме, која на заклоњеним падинама и осојним странама                    

прелази у шуму клеке и смрче 

(Марић Р., Радовић М., 1997.) 

 

     На врховима и стрмим странама Ртња јављају се још и црни бор и шуме јеле. 

Изнад шумског ката распрострањени су пашњаци са степском травом (на 

присојним странама, нарочито Девици) и аркто-алпским флористичким елементима 

(на осојним странама). 

     Брда, која се пружају до саме бање, прекривена су липовом шумом, па је у јуну 

ваздух пун опојног мириса. 

     Мешовите шуме букве, храста и четинара, које се смењују са пространим 

ливадама, значајно доприносе пејзажно-естетској, амбијенталној и здравствено-

рекреативној вредности вегетације на територији општине Сокобања. Некада су 

шуме на тим просторима заузимале знатно веће површине, али су бројним 

човековим активностима знатно деградиране, како по површини, тако и по 

структури. Највише су страдале храстове, букове и четинарске шуме, нарочито у 

долинском делу и по северном и западном ободу котлине. Алувијална раван 

Моравице је раније била покривена тополовим и врбовим шумама, док је данас на 

том простору културна вегетација. 
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     На територији сокобањске општине под шумском вегетацијом се данас налази 

око 21.000ha (30-45% територије општине), па се сокобањски крај сврстава у 

средње шумовиту област. Доминирају површине под буквом, 11.500ha (54,7%), 

храстом, 5.000ha (23,8%) и засађеним четинарима, 1.300ha (6,1%). 

     Шуме доста утичу на микроклиму бање, јер пречишћавају ваздух и обогаћују га 

кисеоником. Здравствена функција шума на Озрену је веома значајна, јер се оне у 

комбинацији са климатским елементима користе за лечење болесника, смештених у 

Специјалној болници „Сокобања“, Очном стационару и Санаторијуму за 

туберкулозу на Озрену. 

 

     Посебну флористичку и здравствену вредност овог краја чини самоникло 

лековито и ароматично биље. На Ртњу, Озрену и Девици расте више од 200 

различитих врста биљака, међу којима има и ендемских. Најновија истраживања 

лековитих и ароматичних биљака овог краја потврдила су, не само разноликост и 

богатство одређених врста, већ и висок квалитет у погледу лековитих састојака. 

     Флору сокобањског краја је највише проучавао Јосиф Панчић. Многе врсте 

ендемичних биљака је проналазио на Озрену и Ртњу. И данас је Ртањ познат по 

чувеном „Ртањском чају“ (Fatureja Montana herba). 

     На овој планини расте и „Nepeta Rtanjesis“, биљка у науци позната од 

1976.године, која је по Ртњу и названа, јер се као ендемична врста јавља само на 

његовим обронцима. 

     Њој сродне врсте расту на крајњем југу Балкана, у Грчкој и Албанији, тако да је 

она код нас и прави реликт. Расте у облику жбуна са јаким мирисом, који се шири 

стрмим обронцима Ртња, од јуна до септембра. Фармаколошким испитивањем је 

доказано антибактеријско деловање њеног етарског уља и могућност његове 

примене у лечењу инфекција горњих дисајних путева инхалацијом. (Николић С., 

1998.) 

     Пошто расте на само неколико локација на Ртњу, а уз то је и право мало 

богатство за бераче лековитог биља, „Nepeta Rtanjesis“ је крајње угрожена и прети 

јој ишчезавање. Уврштена је у листу међународно значајних врста васкуларне 

флоре СЦГ, али не и у европску (1991.) и светску листу флоре (1998.) угрожених 

врста. У Србији је означена као веома угрожена врста и као таква је законом 

заштићена. 

 

     На „расцветалим“ сокобањским ливадама обучени берачи и туристи годишње 

сакупе више од 600t јагода, шипка, лешника, дрена, печурака и другог биља. Део 

шумских плодова се извози у Немачку, Француску, Македонију и Канаду. Туристи, 

који се одлуче за туризам на селу у сокобањској општини, имају могућност не само 

да пробају чајеве, мелеме и облоге од лековитог биља, већ и да се увере колико 

тамошње становништво придаје магијску моћ тзв. „венцу од биља“. Овај 

својеврстан симбол овог краја, који се прави у јеку туристичке сезоне, 7.јула, на 

дан „Св. Јована Биљобера“, по веровању штити од злих сила, дарује плодност, 

враћа љубав, доприноси здрављу у кући итд. 

     Самоникло биље, дакле, има вишеструке вредности, од здравствене функције и 

извора прихода становништва, до туристичке атрактивности самог подручја. У 

флористичком склопу бањског простора значајне вредности представљају уређене 
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парковске површине (5ha). Међу њима доминантну позицију имају централни 

бањски парк (2,2ha), у коме се налази једино у Србији очувано турско купатило 

„Парк“, као и парк  на Бањици (2,05ha), са истоименим купатилом. Аутохтоне 

биљне врсте, допуњене различитим украсним биљкама и цветним оазама, знатно 

појачавају естетску и психохигијенску функцију, не само паркова, већ и 

целокупног бањског простора. С обзиром на то да бањски гости паркове користе за 

шетњу и одмор, требало би их адекватно уредити, што важи и за зелене површине 

око бањских хотела. 

 

     Поред поменутих вредности флоре сокобањског краја, треба истаћи да значајну 

биогеографску особину сокобањске општине представља разноврсна фауна. Бели 

соко је прави раритет, јер се, осим у Италији и Сокоградској клисури, нигде више у 

Европи не може видети. (Мишић В., 1982.) 

 

     Срна, дивља свиња, зец, лисица, вук, пољска јаребица, фазан, препелица и друге 

животиње ловно су интересантне врсте, те представљају базу развоја 

најпрофитабилнијег вида туристичког промета – ловног туризма. Последњих 

година овдашњи ловци зими организују за туристе хајке на вукове и лисице, којих 

највише има на Озрену и Девици. Зато је неопходно предузети низ активности по 

питању организације, узгоја и заштите животиња овог краја. У том циљу је 

планирана изградња заједничког ловишта (са суседним општинама Алексинац и 

Књажевац), којим ће газдовати „Србија шуме“. 
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3.4. Гамзиградска бања 

 
     Гамзиградска бања, као и њена околина, пружају обиље природних вредности, 

које управо због тога заслужују бољи третман и адекватну валоризацију и 

коришћење. Валоризација природних туристичких потенцијала је далеко сложенија 

у односу на антропогене вредности, јер су природни ресурси по атрактивности 

комплекснији, по начину појављивања непосреднији и по облику дејства на човека 

трајнији. 

 

 

Слика 14. Гамзиградска бања 

 

3.4.1. Геоморфолошке туристичке вредности 
 

     Први подаци о геоморфолошком саставу Источне Србије налазе се у радовима 

аустријског научника F.Taula (1881-1883), који је израдио и прву геолошку карту 

Балкана. Касније су наши научници детаљно проучавали подручје Источне Србије 

и то: Ј.Жујевић (1892), В.Илић (1896), Г.Златорски (1907), Ј.Цвијић (1924), Протић 

(1934) и К.Петковић (1937). (Историјски развој Зајечара, Монографија Н.У. 

„Тимок“ Зајечар, Динић Ј.) 

 

     На основу постојећих и научно истражених података, долазимо до непобитних 

показатеља да је формирање рељефа Источне Србије пролазило кроз веома дугу 

геолошку историју, праћену тектонским покретима, који трају од прастарог, 

прекамбријског доба, па све до данас. Набиране су стене архајске, палеозојске, 

мезозојске и кенозојске старости. Снажним потресима за време Херцинске 
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орогенезе, формирано је најстарије копно на Балканском полуострву – Родопско 

копно. На остацима овог копна накнадно су положени млађи слојеви за време 

мезозоика, који су Алпском орогенезом веома набрани и претворени у источну 

зону млађих веначних планина, односно у венац Карпата-Балканоида. 

     За време најснажнијих фаза Алпске орогенезе, тј. у олиго-миоцену (пре око 26 

милиона година), јаке тектонске покрете пратила је снажна вулканска активност, 

захваљујући којој је дошло до изливања огромних количина лаве на Земљину 

површину, чијим се очвршћивањем формирају велике масе вулканских стена. На 

простору данашње бање постојала је једна од најактивнијих вулканских области, у 

науци позната као Црноречка еруптивна област. 

     Као последица вулканских активности и раседања Земљине коре имамо појаву 

многих термоминералних вода: Сокобања, Јошаничка бања, Брестовачка бања, 

Гамзиградска бања, као и друге бање и још неиспитани термални извори Источне 

Србије. 

     У рељефу територије Зајечарског округа могу се издвојити позитивне и 

негативне морфоструктурне целине. У позитивне спадају планине, а у негативне 

депресије, односно котлине и ровови. 

     Планине на простору Зајечарског округа припадају северном венцу алпског 

орогеног стабла и пружају се меридијанским правцем у виду западног, средишњег 

и источног система планинских венаца. 

 

     Главне позитивне морфоструктурне целине су: 

 

 Кучај, Ртањ, Озрен и Девица (припадају западном планинском венцу) 

 Тупижница и Тресибаба (припадају средишњем планинском венцу) 

 Стара планина (припада источном планинском венцу) 

 

     Главне негативне морфоструктурне целине су: 

 

 сокобањска котлина 

 књажевачка котлина 

 зајечарска котлина 

 црноречка котлина 

 

Извор: (Програм развоја и промоције туризма општине Зајечар – Истраживачки 

тим Туристичке организације Зајечар) 

 

 

3.4.2. Климатске туристичке вредности 
 

     Клима као туристичка вредност није до сада била предмет посебних 

истраживања и зато се на ту тему може говорити уопштено. 

     Значај климе у туризму је изузетно велики и убраја се међу најзначајније 

туристичке вредности. Климатске карактеристике једног простора представљају 

одлучујући фактор за развој туризма. То се посебно односи на бањска и лечилишна 

места ради успешнијег планирања, не само летњег, већ и зимског туризма. 
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Велики број фактора утиче на климу неког места, било директно или као 

модификатори. Неки од њих су променљиви у времену и простору, што отежава 

праћење њиховог утицаја. 

     По првом одређујућем фактору климе - географској ширини, Гамзиградска 

бања, с обзиром да се налази у средишњем делу умереног топлотног појаса северне 

полулопте, има умерено-континенталну климу. 

     Стална струјања ваздушних маса преко овог дела Источне Србије представљају 

резултат различитих ваздушних притисака изнад Атлантског океана, где влада 

висок ваздушни притисак и иду према југоистоку преко ове територије, доносећи 

падавине. 

     У хладнијем делу године, са југоистока према северозападу крећу хладне и суве 

ваздушне масе, које овом простору доносе хладно и стабилно време. 

     Посебну потешкоћу за проучавање климатских елемената, као фактора развоја 

туризма, представља и недостатак метеоролошких станица вишег реда на 

одређеним локацијама, које би нам могле дати веродостојније и што тачније 

податке, чиме би се утицај климата што боље приказао. Јер, клима као туристички 

мотив захтева детаљна испитивања, ради правилне туристичке валоризације. 

 

Температура ваздуха 

 

     Просечно топлотно стање Гамзиградске бање и њене околине се може 

представити следећим параметрима: 

-лета су стабилнија, јер се простор налази под утицајем азорског антициклона 

-зиме су под утицајем циклонских активности Атлантика и Средоземног мора, као 

и Сибирског антициклона 

-пролеће се одликује краћим периодом, са нешто нижим просечним температурама 

-јесен је знатно топлија и траје нешто дуже од пролећа 

-најхладнији месец је јануар 

-најтоплији месец је јул, са тенденцијом померања ка августу 

 

Извор: (РХМЗС – Одељење за климатологију) 

 

 

Табела 24. Средња месечна температура 1980-2000. године 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

-1,8 -0,1 4,3 10,7 15,7 19,5 21,6 20,8 16,7 10,6 5,2 0,6 10,3 

Извор: РХМЗС – Одељење за климатологију 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплементарни развој планинског и бањског туризма у Источној Србији 
 

58 

 

Табела 25. Апсолутни месечни максимум температуре ваздуха 
месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

максиму

м 

12,7 17,1 22,9 25,9 29,9 34,2 36,0 35,4 28,3 21,7 14,2 17,4 

датум 24. 15. 18. 10. 12. 25. 16. 20. 10. 9. 15. 18. 

година 1989. 1986. 1988. 1987. 1990. 1988. 1991. 1991. 1995. 1987. 1994. 1987. 

Извор: РХМЗС – Одељење за климатологију 

 

 

Табела 26. Апсолутни месечни минимум температуре ваздуха 
месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

минимум -16,9 -8,6 -7,8 -1,2 3,5 7,7 10,5 5,7 1,3 -2,1 -5,2 -12,4 

датум 18. 5. 25. 3. 11. 9. 27. 30. 16. 25. 30. 24. 

година 1983. 1987. 1996. 1988. 1994. 1986. 1994. 1995. 1989. 1996. 1993. 1996. 

Извор: РХМЗС – Одељење за климатологију 

 

     Број мразних дана са средњом температуром испод 0ºC у години износи у 

просеку 98,8, а највише их има у јануару, када је просек 26 дана. Иначе, први 

мразни дани јављају се у другој половини октобра, а последњи у мају. 

 

Влажност ваздуха, облачност и падавине 

 

     Влажност ваздуха има важну метеоролошку и климатску улогу на једном 

простору. Релативна влажност ваздуха се креће од 68% (у априлу) до 88% (у 

новембру). Проучавање овог климатског елемента је веома важно за ово подручје 

због болесника, који су на лечењу у бањи, као и других видова посета 

(рекреациони, спортски туризам и слично). 

     Планински венци, који окружују бању, спречавају продоре влажних ваздушних 

маса на овом простору. Ипак, просечне годишње количине падавина задовољавају 

потребе живог света у оптималним границама. Посматрано по месецима у току 

године, падавине су неравномерно распоређене. Количина падавина се повећава од 

јануара, односно децембра према јуну, када је просечна количина падавина највећа. 

Први максимум падавина се јавља у јуну, када се на висини од 250m излучи 81mm 

падавина по 1m². Осетно мање атмосферског талога се излучи у мају месецу 

(69mm/1m²), а затим у априлу и октобру (60mm/1m²). Најмањи средњи месечни 

минимум имају март и септембар (38mm/1m²). Годишњи просек за период 1980-

2000.године износи 650mm/1m². 
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Ветрови 

 

     Правац дувања ветрова у Тимочкој крајини је условљен пружањем планинских 

венаца и котлинских, односно долинских равни. Пошто је рељеф овог простора 

веома дисециран, овај климатски елемент, односно модификатор, различито утиче 

на поједина микро просторна подручја. Тако је за подручје Гамзиградске бање 

најчешћи ветар из североисточног правца, познат као „кошава“, који има просечну 

годишњу честину 178‰ због отворености Црноречке котлине према истоку. 

Јачина овог ветра у просеку износи 2,6 степена Бофорове скале, док је најслабији са 

југоистока, који има средњу јачину од 1,7 степена Бофорове скале. 

 

 

3.4.3. Хидрографске туристичке вредности 

 
     Познато је да Источна Србија не располаже значајним водним ресурсима, што је 

веома изражен проблем. Не само да је водни биланс мали, већ је и квалитет воде 

веома лош, јер се процењује да оне припадају трећој и нижим класама, што се 

посебно односи на воде Великог Тимока, које су загађене отпадним водама из 

рудника бакра РТБ – Бор. 

 

Црни Тимок 

 

     Црни Тимок настаје од три крашка врела, која избијају из пећина, од којих су 

два стална, док је треће, најниже, периодског карактера. Сва три врела се налазе на 

приближним висинама између 366-375m надморске висине, у југоисточном делу 

Кучајских планина, код села Криви Вир, у општини Бољевац. Врело је у 20.веку 

први испитао Јован Цвијић, који је сматрао да је то главно извориште Црног 

Тимока. Воде из сва три врела се састају у селу Криви Вир, на око 370m надморске 

висине. Два виша врела су издашнија и дају просечно 1,6m³ воде у секунди. 

Просечна температура воде у току лета је 8,5ºC. Извор: (РХМЗС – Одељење у 

Зајечару) 

 

     Од места настанка, код села Криви Вир, Црни Тимок тече кроз Кривовирски 

басен, па за време пролећних киша и отапања снега плави најниже делове 

алувијалне равни. Испод Кривог Вира у Црни Тимок се улива веома интересантна 

периодична река, Велика Суваја. 
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Слика 15.  Црни Тимок 

 

     У изворишном делу Црног Тимока појављује се неколико локалитета термалних 

извора. Највеће термално врело назива се Бања у селу Криви Вир, где је каптирано 

за купатило. Његова издашност је преко 10l у секунди, а температура 21,8ºC. 

Извор: (РХМЗС – Одељење у Зајечару) 

 

     Пре уласка у Јабланичку клисуру, Црни Тимок са десне стране добија и воду 

реке Беле Воде, која потиче од врела Бук, издашности око 10l у секунди и 

температуре од 7,3ºC, недалеко од некадашње железничке станице Криви Вир. 

     Између Боговине и села Лукова, Црни Тимок се пробија кроз Јабланичку 

клисуру, 380-430m апсолутне висине, која је дугачка преко 20km. У овој клисури са 

леве стране прима Радованску и Суву реку. Радованска река има дужину од око 

22km и површину слива од преко 100km². Десна притока Црног Тимока у 

Јабланичкој клисури је река Арнаута, чији је ток дуг 19km, а слив површине 

108km². Водотоци Радованске реке и Арнауте повећавају просечни протицај Црног 

Тимока за више од 2,33m³ у секунди. Десна притока је и мања Мировска река. 

     У клисури има неколико извора врела, од којих су најважнији Врелце (5l у 

секунди) и Грозничевац (10l у секунди), који су на самом ушћу Радованске реке и 

Црног Тимока. 

     Црни Тимок даље тече према истоку, кроз Сумраковачко-Шарбановачки басен, 

на дужини од 20,5km. Овај део тока, протичући кроз плодну црноречку равницу, 

карактерише велики број меандара. На овом потесу у Црни Тимок се са леве стране 

улива Злотска река, највећа притока Црног Тимока, са веома великим сливом. 

Дужина њеног тока је преко 32km, а површина слива је преко 314km², који захвата 

читав југоисточни део Кучајских планина. Злотска река повећава протицај Црног 
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Тимока за око 3,4m³ воде у секунди. Осим ове реке, значајне су још и Велика река и 

Шарбановачка река, као леве притоке. Десне притоке Црног Тимока су Валокоњска 

и Оснићка река. Извор: (Програм развоја и промоције туризма општине Зајечар, 

2006., Истраживачки тим ТО Зајечар) 

 

     Недалеко од Бољевца, пре уласка у Сумраковачко-Шарбановачки басен, 

непосредно поред Црног Тимока, на око 20m из пећине Мрљиш избија врело, које 

формира краћу отоку, односно његову притоку. Ово врело заједно са водама три 

сонде, дубине 80m, има издашност при минимуму од око 220l у секунди. Вода је 

каптирана и представља главно извориште водосистема „Боговина“, којим се 

снабдевају водом општине Бољевац и Бор. 

 

     Низводније, пре уласка у Метовничку долиницу, Црни Тимок се пробија кроз 

клисуру Баба Јона, која се простире све до Звездана и дугачка је око 22,5km. У 

Метовничкој долиници прима воде леве притоке, Метовничке реке, која се у 

вишим токовима назива Брестовачка река и која има слив на јужним падинама 

Црног врха. 

 

     По изласку из клисуре Баба Јона, код села Звездан, Црни Тимок улази у 

Зајечарску котлину и њоме тече дужином од око 9,5km. Ширина корита се креће од 

18 до 25m, а дубина око 3,5m. Овде је Црни Тимок равничарска и мирна река, која 

се састаје са Белим Тимоком на око 2km северно од Зајечара. У овом делу је Црни 

Тимок плавна река за време високих водостаја у пролеће и за време јаких киша. 

     Укупна дужина Црног Тимока, од извора до ушћа, износи 82,5km, а сливно 

подручје захвата површину од 1.269km². Просечан протицај воде Црног Тимока је 

око 12,3m³ у секунди, по чему припада рекама Србије са средњим протицајем. 

Извор: (Програм развоја и промоције туризма општине Зајечар – Истраживачки 

тим ТО Зајечар) 

 

Термоминерални извори 

 

     Термоминерални извори су значајни хидрографски објекти и ретке природне 

појаве, са вишеструким употребним могућностима, па су због тих вредности и 

природна добра од националног значаја. 

     Србију популарно зову „Републиком бања“. Такав епитет је добила због 

бројности термоминералних извора, дуге традиције и опште познатости бања, као и 

њиховог значаја у туристичком промету. Са све већом угроженошћу површинских 

и плитко изданских вода, термоминерални извори добијаће на значају, не само због 

своје лековитости, већ и због хигијенских и физиолошких разлога. 

 

     На територији Србије регистровано је око 300 извора минералних, односно 

термоминералних вода. Међутим, знатно је већи број нерегистрованих, 

појединачних извора, мање или веће издашности, које би требало каптирати, 

заштитити и утврдити њихов минерални састав. Геолошке чињенице су, свакако, 

од велике важности за објашњавање и других питања у вези са бањама, а пре свега 

када је реч о њиховом размештају и хемијском саставу воде. 
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     Два главна географска подручја, у којима су сконцентрисани термоминерални 

извори, односно бање Србије су: 

 

а) слив Западне Мораве: Овчар бања, Горња Трепча, Матарушка бања, Врњачка 

бања, Богутовачка бања, Јошаничка бања, Новопазарска бања, Рајчиновачка бања и 

др. 

 

б) слив Јужне Мораве: Нишка бања, Сокобања, Куршумлијска бања, Пролом 

бања, Звоначка бања, Врањска бања, Сијаринска бања, Луковска бања и др. 

 

     Косово и Метохију, такође, одликује богатство термоминералних извора (Пећка 

бања, Бањска, Клокот бања). 

 

     Што се тиче Војводине, њу карактерише мањи број термоминералних извора 

(неки тек настају), веома дисперзиони размештај, као и неадекватна опремљеност 

за развој туристичке и лечилишне функције. 

 

     Од свих физичко-хемијских особина термоминералних вода, температура је 

свакако најважнија, превасходно због примене бањских вода у медицинске, али и у 

друге сврхе. Највећи број термоминералних извора у Србији припада групи 

хипотерми (20-34ºC), затим, 20-ак познатих бања има изворе, који их сврставају у 

групу хомеотерми (34-38ºC), па и у групу хипертерми (преко 38ºC). 

     Према температури воде, термоминерални извори у бањама Србије могу се 

сврстати у четири групе: 

 

     Хладне минералне воде (најпознатији извори таквих вода су у Буковичкој бањи, 

Паланачком кисељаку, Младеновачком селтерсу, Врњачкој бањи, Клокот бањи и 

др). 

 

     Хипотермалне воде (термоминерални извори из ове групе су најбројнији и има 

их у Сокобањи, Буковичкој бањи, бањи Ковиљачи, Звоначкој бањи, Клокот бањи и 

Обреновачкој бањи). 

 

     Хомеотермалне воде (таквих извора има у Нишкој бањи, Овчар бањи, 

Брестовачкој бањи, Луковској бањи, Прибојској бањи и бањи Ковиљачи). 

 

     Хипертермалне воде (таквих извора има у Гамзиградској бањи, Брестовачкој 

бањи, Куршумлијској бањи, Новопазарској бањи, Сијаринској бањи, Јошаничкој 

бањи и Врањској бањи). 

Извор: (Јовичић Д., 2006.) 

 

     У погледу минералног састава, највећи број извора познатих бања у Србији 

припада сумпоровитим водама (садрже сумпор-водоник), али и алкалним водама 

(садрже натријум-карбонат). Типични представници сумпоровитих вода су: бања 

Ковиљача, Матарушка бања, Рибарска бања, Куршумлијска бања, Врњачка бања, 
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док се алкалне воде јављају у следећим бањама: Буковичкој бањи, Сијаринској 

бањи, Богутовачкој бањи, Кањижи, Клокот бањи и Гамзиградској бањи. 

 

     Бање Србије су биле познате још у Римско доба, посећиване су у средњем веку, 

а рекло би се да тек предстоји период њиховог интензивног развоја. Нови период 

почео је изградњом специјалистичких здравствених институција у неким бањама за 

различите врсте обољења (Врњачка бања, Сокобања, Нишка бања, Гамзиградска 

бања), али и реконструкцијом и изградњом нових хотела. Извор: (Јовичић Д., 2006.) 

 

     Термоминерални извори у Источној Србији су бројни и јављају се дуж раседних 

линија. Најсевернија раседна линија се креће од вулканске купе Тилва Њагра (код 

Борског језера) и иде правцем према југу, преко Брестовачке бање, села 

Шарбановца и завршава се испод Гамзиградске бање. 

 

     Гамзиградска бања је познато и афирмисано бањско-рекреативно место у 

Србији. Смештена је на алувијалној равни и самом кориту Црног Тимока. 

     У Гамзиградској бањи постоји бањско лечилиште са пет термоминералних 

извора, температуре 32-42ºC, са радиоактивним елементима радијума и урана, што 

јој даје посебну терапијску вредност. Поред њих, постоји и лековити минерални 

извор за лечење испијањем воде са температуром од 17ºC. У овој бањи најбољи 

ефекат се постиже код лечења периферних крвних судова, вибрационих болести, 

обољења лимфних система жлезди, болести везивног ткива, зглобног и ванзглобног 

реуматизма, аномалија дечијег узраста, неуролошких и гинеколошких обољења. 

Медицинска служба у стационару, у Гамзиградској бањи је у надлежности Завода 

за специјализовану рехабилитацију „Гамзиград“, једног од ретких таквих завода на 

територији Србије. Завод је опремљен најсавременијим техничко-медицинским 

уређајима и специјализованим кадровима. Извор: (Програм развоја и промоције 

туризма општине Зајечар, 2006. – Истраживачки тим ТО Зајечар) 

 

     Као лековити фактор у Гамзиградској бањи користи се термоминерална вода и 

то у Заводу за специјализовану рехабилитацију, који у склопу савремене 

балнеологије, врши лечење и рехабилитацију кроз примену физикалне медицине и 

медицинске рехабилитације. 

     Природна лековита вода се користи на наведени начин, кроз различите 

хидротерапијске процедуре: хидрокинези терапије у два базена (за децу и одрасле), 

минералне каде, галванске каде, двоћеличне и четвороћеличне купке, као и купке 

за подводну масажу. 

     Вода припада категорији сулфидних акратотерми са алкалним и земноалкалним 

карактеристикама, температуре 36-42ºC. 

     Завод за специјализовану рехабилитацију у лечењу примењује и 

електротерапију најсавременијим апаратима (галванске, диодинамичне и 

високофреквентне струје). 

     Заступљене су и друге методе физикалне терапије: кинези терапија, парафино 

терапија, фототерапија (ултравиолетним и инфраружичастим лампама), екстезија 

кичме, акупунктура ласерским стимулатором, као и терапија нискофреквентним 

пулсирајућим магнетним пољима. 
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     Завод, такође, веома успешно лечи и рехабилитује обољења периферних крвних 

судова и вибрационих болести. Дијагностика, као и праћење и правилно 

усмеравање физичких припрема спортиста, који долазе у бању на припреме, 

представља један од битних сегмената рада овог центра. 

 

 

3.4.4. Биогеографске туристичке вредности 

 
     Заступљеност и развој флоре у Зајечарском округу директно је зависна од 

географског положаја простора, надморске висине простора, климатских 

карактеристика, геолошких и геоморфолошких прилика. 

     Надморска висина најнижег простора је 137m, где је смештен Зајечар, а највиша 

тачка простора је врх Миџор са 2.170m, на Старој планини. То је уједно и највиши 

врх у рељефу Србије. 

     Климатске и хидрографске карактеристике Зајечарског округа су, такође, веома 

важан фактор за развој и настанак флоре на овом простору. Геоморфолошки је 

композитан и разноврстан. То је условило и стварање сложеног састава тла, на 

коме настаје и живи флора у Зајечарском округу. 

     Растресити језерски седименти и алувијални наноси у котлинама Зајечарског 

округа представљају изузетне пољопривредне површине за земљорадњу и 

ратарство. На вишим деловима обода котлина налазе се површине под пашњацима 

и шумама, којих има и на нижим надморским висинама, на језерским терасама око 

речних долина. 

     Алувијалне равни око речних долина су под пољопривредним културама, које 

захтевају знатно више влаге у земљи. Оне су распрострањене у долини свих пет 

Тимока, а посебно су изражене у долини Црног, Белог и Великог Тимока. Извор: 

(Станковић С., 1990., Туризам у Југославији – Туристичка штампа Београд). 

 

Табела 27. Преглед пољопривредног земљишта у Зајечарском округу 
ОПШТИНА БОЉЕВАЦ ЗАЈЕЧАР КЊАЖЕВАЦ СОКОБАЊА ЗАЈЕЧАРСКИ 

ОКРУГ 

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 

Оранице, 

баште 

17.298 24.9 32.681 48 30.963 26.6 13.388 27.3 94.330 31.1 

Воћњаци 1.373 2.1 1.734 2.6 2.756 2.4 983 2.1 6.846 2.2 

Виногради 545 0.1 2.470 3.7 2.048 1.7 301 0.6 5.364 1.8 

Ливаде и 

пашњаци 

23.171 32.8 16.766 24.06 33.911 29.2 15.781 32.2 89.629 29.5 

Шуме 28.171 40.1 14.382 21.1 46.540 40.1 18.508 37.8 107.601 35.4 

Укупна 

пољ. 

површина 

8.562 100 68.033 100 116.218 100 48.961 100 301.774 100 

Извор: Републички завод за статистику – Одељење у Зајечару 

 

     Од самоникле вегетације на простору Зајечарског округа преовлађују 

листопадне шуме, које су распрострањене у подгорини Дели Јована, Тупижнице, 

Ртња, Старе планине и других планина. Листопадни шумски покривач је највише 
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распрострањен на просторима села Вратарнице, Горње Беле реке, Градскова, 

Грљана, Глоговице, Добочана, Ласова, Малог Извора, Метриша, Николичева и 

Рготине у општини Зајечар. У општини Књажевац, листопадне шуме су 

распрострањене на ободу Књажевачке котлине и на Старој планини до надморске 

висине од 1.200m. Изнад те висине се налазе четинарске шуме. У општини Бољевац 

су најзаступљеније листопадне шуме, на побрђу, вишем од 400m, а посебно су 

заступљене на простору ободне западне планине Кучај. 

 

 

Табела 28. Обраслост шумских површина у Зајечарском округу (у ha), према 

подацима из 2000.године 
 

 

Општина 

Шумске површине Неплодне 

површине 

Под 

шумама 

Четинарске 

шуме 

Свега под 

шумама 

Необрасло % 

шумских 

површина 

Површина  

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Бољевац 22.872 299 23.171 10.565 27,98 1.120 1,35 

Зајечар 14.142 240 14.382 38.341 13,44 596 0,35 

Књажевац 45.189 1.351 46.540 2.150 38,71 1.832 1,52 

Сокобања 16.247 2.261 18.508 3.188 35,25 351 0,67 

Укупно 89.450 4.151 102.601 54.244 28,24 3.899 0,92 

Извор: ЈП „Србија шуме“ у Зајечару 

 

     Мало је подручја у Европи, у којима се налази заједно толико велики број 

различитих флорних елемената и у којима, поред типичних средњеевропских, 

јужноевропских и балканских врста, има и приличан број субмедитеранских врста, 

као и многе специфичне флорне групе ендемског порекла и реликтних врста, 

везаних за одређене делове Источне Србије. На овом простору постоје врсте 

реликтних заједница Источне Србије. Ту су, пре свега: јоргован (Syringa Vulgaris), 

мечја леска (Corylus colurna), орах (Juglans regia), Панчићев маклен (Acer 

intermedium), маклен (Acer monspessulanum), бела сребрна липа (Tilia tomentosa), 

цер медунац (Quercus pubescens), решељка (Prunus mahaleb), црни јасен (Fraxinus 

ornus), грабић (Carpinus orientalis), руј (Cotinus coggygria) и друге. 

 

     На појединим деловима јужне стране Старе планине, констатовано је 30-ак врста 

субмедитеранског флорног елемента, као што су: драч (Paliurus spina cristi), руј 

(Cotinus coggygria), решељка (Prunus mahaleb), кошутица (Coronilla emerus), 

чибуковина (Vibrium lantana), кострика (Ruscus aculeatus), јасенак (Dictamnus 

albus), шимширика (Berberis vulgaris) и друге. 

 

     Када се погледа вегетацијска карта Источне Србије, види се да је највише 

заступљена биљна заједница букве. На периферним регионима букових шума, 

налазе се биљне заједнице храстових и церових шума, међу којима доминира цер 

медунац (Quercus pubescens), што представља одраз умерено-континенталне климе 

подручја Источне Србије. 
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     Биолошке природне вредности на Старој планини представљају локалитети 

специфичне вегетације. На овим просторима је пронађена јединствена биљка по 

имену росуља (Drosera rotundifolia L.). Због великог броја врста реликтних и 

ендемских биљака, већи простор на Старој планини је заштићен законом као Парк 

природе 1997.године. Извор: (Програм развоја и промоције туризма општине 

Зајечар, 2006. – Истраживачки тим ТО Зајечар) 

 

     Ртањ је специфична планина, на 800-900m надморске висине, прошаран 

храстовом шумом и шумом грабића, које доминирају на овим просторима. На 

јужним падинама степенасто је присутна планинска буква, а на највишим деловима 

је појас субалпске жбунасте вегетације. У средишњем делу расте „Ртањски чај“ као 

ендемична врста. 

     Карактеристично за простор Ртња, Тупижнице и нижих делова Старе планине је 

да се на њима налазе заједнице смрче, која је унета на ове просторе пошумљавањем 

након сече букове и храстове шуме. 

 

     За туристичке потребе, шумски покривач Зајечарског округа има наглашену 

природну туристичку вредност. На свим планинама Зајечарског округа се може 

развијати веома успешно излетнички, рекреативни и ловни туризам. На 

планинским ливадама, које су богате разноврсним биљним заједницама, заступљен 

је велики број заједница лековитог биља. Сакупљање, брање и откуп боровнице, 

шумских гљива и других плодова природе, веома су добро организовани на 

подручју Ртња и Старе планине, што доноси веома добре приходе локалном 

становништву, а за туристе је то веома интересантан доживљај. 

 

     Лов је распрострањен као спортска дисциплина и разонода у свим деловима 

Зајечарског округа. У сваком насељу постоје ловачка удружења. Законом о лову и 

прописима ловачких удружења, тачно је утврђен календар лова и контрола лова. На 

тај начин многе врсте племените дивљачи су заштићене од потпуног уништења од 

стране ловокрадица. 

     О богатству дивљачи говори и податак да у Зајечарском округу постоји 

неколико резервата: 

 

     „Алија“ – са површином од око 2.000ha, где се могу наћи, поред ситне дивљачи, 

још и јелен лопатар, муфлон, срна, дивља свиња, зец, лисица, јазавац, као и доста 

пернате дивљачи. 

 

     „Ртањ“ – са површином од око 6.368ha, који захвата простор општине Бољевац, 

око Ртња и део према Кучају, код Кривог Вира. И ово ловиште је веома богато 

ситном дивљачи, као и крупном дивљачи: јелен лопатар, муфлон, срна, дивља 

свиња, зец, вук, лисица, јазавац, као и доста пернате дивљачи. 

 

     „Књажевац“ – на Старој планини и Тупижници обухвата простор од око 

20.000ha. На Тупижници се може, поред ситне дивљачи (зец, лисица), срести и 

понеки чопор вукова, који залута из Бугарске, дивље свиње, којих има изузетно 

много, срна, јелен, јазавац, дивља мачка итд. Од пернате дивљачи могу се наћи (у 
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нижим деловима, поред Тимока) роде, чапље, дивље патке, фазани и јаребице. У 

високо-планинском простору могу се видети орлови, који круже над планином, а у 

шумама има и сова. 

 

 

4. АНТРОПОГЕНЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ БАЊСКИХ МЕСТА И 

ПЛАНИНСКИХ ЦЕНТАРА 

 

4.1. Ртањ 

 

4.1.1. Манастири и цркве Ртња 

  
     У време успона средњовековне српске државе, у долини Црне реке, градиле су 

се скромне задужбине. То је било време када су Немањићи основали своје јаке 

државе и усмеравали их ка југу, у долину Вардара. 

     Област Источне Србије била је по страни од главних збивања у тадашњој 

српској држави. Зато у то време, у области Црне реке, није било великих 

градитељских подухвата. Јачала је суседна држава, Влашка и повећавала се моћ 

влашких бољара. Овај део Србије се крајем 15. и почетком 16.века нашао под 

заштитом господара. Били су пажљиви и даровити према старој српској култури, 

неговали је и оставили за собом многе задужбине у црноречкој долини. 

     Црква Св.Николе, некадашњег манастира Лапушња, смештена је у самом брду 

Вучја глава, надомак Ртња, западно од села Лукова. Некада централна за цело 

подручје горњег тока Црне реке и седиште Епископа. 

     У сачуваном ктиторском натпису стоји „да су храм подигли господин Јован 

Радул, Војвода и господар свих угро-влашких земаља са великим „парколабом“ 

(начелник округа), жупаном Гергином при игуману јеромонаху Теодору, трудом и 

средствима Богоја, његове госпође Маре и њихове деце, 1510.године“. 

     Како се Лапушња помиње у првом попису Видинског санџака, 1455.године, 

претпоставља се да је црква подигнута на темељима претходне, што значи да је у 

време аустроугарских ратова, у 17. и 18.веку Лапушња страдала и опустела. Спада 

у прву категорију споменика и заштићена је законом 1948.године. 

 

     Црква Св.Илије у Бољевцу је изграђена 1861.године, а осликана и освештена 

две године касније. Насликали су је (зидови и иконопис) отац и син Милија и 

Никола Марковић. Једнобродна је, зидана каменом и омалтерисана. Тадашњи 

бољевачки свештеник, Милија Петровић се залагао за прикупљање прилога за 

зидање цркве. Зидање овог великог и лепог храма , по причању савременика, 

исцрпело је житеље околних села, јер су „разрези“ у новцу били велики. У то 

време, у Бољевац долази писац, Милан Милићевић и том приликом бележи: „Ја се 

десих у бољевачкој цркви први дан Св.Тројице, 1864.године, на овај најсвечанији 

ваљда дан у хришћанско-српској години, па и тада нити беше литургије, нити 

никога од народа у цркви“. Народ није имао навику да походи цркву, а био је 

незадовољан због великих давања и кулука за њену изградњу. 
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     Манастир Крепичевац, према до сада познатим историјским изворима, 

подигао је унук Радул бега (1499-1508). Помиње се у оближњем манастиру 

Лапушња и готово је сигурно да између градње ова два манастира није протекао 

дуг временски период. У натпису разореног манастира Лапушња, из 1501.године, 

ради се о ктитору Крепичевца, Георгију, сину Јовановом и унуку Радул бега. То 

потврђује и ктиторска композиција у цркви манастира Крепичевац, посвећеној 

Св.Богородици. Та црква је омања грађевина са тролисном основом, грађена под 

утицајем моравске архитектонске школе. Зидана је од камена, па омалтерисана. 

Обнављана је у два наврата. Први пут половином 18.века, када ју је, према 

народном предању, обновио неки кнез Голуб из села. Када је Хајдук Вељко 

ослободио Црну реку, поставио је са црноречким кнезом, Милисавом, за 

настојитеља манастира јеромонаха Акакија. Он је оставио у манастирској књизи 

запис да је у Крепичевац дошао маја 1809.године из Свете Горе, где су га 

поставили за црноречког игумана, са дозволом Вељка војводе и кнеза Милисава. О 

манастиру се не зна ништа у периоду од пропасти Карађорђеве Србије до 

ослобођења 1833.године. Године 1895. на молбу житеља Јабланице Св.Архијерски 

сабор је донео одлуку да се манастир обнови. После обнове, старешина манастира 

био је игуман Хаџи Јован и много њих после њега. Последњи старешина цркве 

Св.Богородице био је јеромонах, Констадин, који је умро 70-их година у дубокој 

старости, као и последња монахиња, игуманија Добрила. Спада у прву категорију 

споменика од Републичког значаја и заштићена је законом 1967.године. 

 

     Манастир Лозица је смештен у самом подножју ртањских обронака, лево од 

пута Зајечар-Параћин, на само 3km од села Криви Вир. Манастирска црква је 

посвећена Св.Архангелу Гаврилу и на тај дан, 26.јула, овде се окупљају мештани, 

обележавајући црквену славу. По гробљу, смештеном иза цркве, види се да је у 

питању био мушки манастир. Лозица је недовољно истражена, па се не зна тачно 

време настанка. Први пут се помиње у турском попису, 1455.године, када је у 

манастиру забележено присуство два духоводника. Обнављана је у два наврата, 

1680. и 1850.године. Црква је моравског типа са осмостраним кубетом, зидана 

каменом и омалтерисана. Живопис је вероватно из времена друге обнове цркве. 

Могуће је да се испод њега крије и старији. Иконопис је новијег датума, што се 

види из натписа: „Намоловао Петар Манић, иконописац, 20.07.1980.године, 

Параћин“. Од 1980.године, Лозица је под заштитом закона. 

 

     Манастир Св.Луке је постојао, по предању, у 16. и 17.веку, у Лукову. Турски 

попис из 1455.године потврђује знатно раније постојање овог манастира. Према 

каснијем попису, 1585.године, луковски манастир је имао седам монаха. На темељу 

тог манастира подигнута је 1895.године садашња црква у Лукову, посвећена 

Св.Богородици. 

 

     Капела на Ртњу (на Шиљку) је изграђена 1935.године, након смрти Јулијус 

Минха, власника рудника „Ртањ“, а у њеној изградњи је учествовало око 1.000 

радника (сав потребан материјал и камен за изградњу допреман је на врх Ртња 

магарцима) и од тада је постала симбол ове планине. Црквицу је подигла 
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Јулијусова супруга, Грета Минх, у сећање на свог мужа и освештена је 

1936.године. 

     Прича о злату и драгуљима у утроби планине Ртањ, а која је вероватно везана и 

за легенду о наводном дворцу чаробњака, који је постојао на овом месту и био 

висок колико и данашња планина, у коме је чувао огромно благо, донела је огромне 

невоље овој планини. Неумољиви трагачи за златом су у неколико наврата 

динамитом разрушили капелицу, само део источног зида још одолева зубу времена. 

Постоји иницијатива да се она обнови.  

 

 

4.2. Стара планина 

 
     О насељавању западне Старе планине званична историја не говори прецизно. Да 

ли су се српска племена у 7.веку разместила и по долинама и врлетима данашње 

Источне Србије или се то десило знатно касније, остаје да се доказује. Оно што је 

сигурно, то је да су се наши преци на Стару планину доселили као пагани и да су 

бар у њеном западном делу затекли староседелачко становништво. О томе судимо 

по микротопонији, сачуваној до данас, археолошком благу, које поуздано сведочи о 

слојевитој, дугој историји западног дела Старе планине. Највише микротопонима 

носи словенско, српско обележје, али их има у знатном броју и романско-влашког 

порекла. Многи топоними, којима су означавана освојена места, уствари су 

митоними, називи митске етимологије. 

     Освајање нових простора није било нимало питомо. Рушени су градови и 

кастели, освајана уређена села, римско-византијска цивилизација је затирана 

аварско-словенском најездом. Уместо уређених градова и села, настала су 

сточарска катуништа, а уместо кућа земунице. 

     Стара планина је одувек представљала важно планинско развође за водопаде са 

једне стране Тимока и Нишаве и са друге стране слива реке Искра, у западној 

Бугарској. Под турском управом Стара планина је била гранична територија за три 

санџака-пашалука: Видински, Нишки и Софијски. За време Првог српског устанка, 

Стара планина је имала улогу географске препреке за турске упаде на ослобођену 

територију Србије, на простору Гургусовачке (Књажевачке) и једног дела 

ослобођене Пиротске нахије. Као природна међа Србије и Бугарске, Стара планина 

је својим северозападним делом, пред крај Првог српског устанка, била и војно-

политичка граница између Србије и Турске. Кнез Милош је настојао свим силама 

да осојна (западна) страна Старе планине дође под српску власт и да се ту поставе 

српске граничне страже, док су Турци то упорно одбијали. Тај спор Срба и Турака 

је трајао више година, од 1831. до 1834.године. Тада је постављена нова државна 

граница између Србије и Турске, која је важила све до 1878.године. У овој српско-

турској дипломатско-политичкој међусобици било је веома важно питање ко ће 

господарити стратешки веома значајним кланцем (клисуром) Свети Никола, на 

Старој планини, којим се из Тимочке крајине у Србији прелазило у Загорје, у 

западну Бугарску. Кланац Свети Никола је много значио и у војно-стратешком 

погледу, јер су се преко њега могли вршити и оружани упади из Србије у Бугарску 

и обратно. 
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     Због рђаво нацртане и погрешно одмерене размере, кланац Свети Никола је 

остао Турцима. Тако су Србији припали само огранци Старе планине. Губитком 

кланца, Турци су обезбедили везу путем од Видина до Ниша. Кланац Свети Никола 

заузела је српска војска у децембру 1877.године, ослободивши и део Белоградичке 

нахије. Пошто је тада био ослобођен цео Пиротски округ, нова српско-бугарска 

граница, одређена на Берлинском конгресу, 1878.године, пружала се већом 

дужином планинског гребена Старе планине, са врхом Миџором, који је припао 

Србији. 

     Стара планина је била коначно ослобођена од Турске власти, а са њом је 

престала и народна хајдучија, која је овај крај чувала од многих турских упада и 

пљачки. Остале су и до данашњих дана у народном сећању дивне песме о овој 

горовитој планини, богатој пашњацима и изворским водама, која се и данас чује по 

селима Пиротског краја. 

 

4.2.1. Етнографске туристичке вредности 

 
     Када говоримо о етнографским туристичким вредностима, обично се 

подразумевају обичаји, народна ношња, фолклор, гостољубивост, гастрономија, 

светковине, естетика и други елементи традиционалног и савременог живота. 

     Домаћа радиност и занати на ширем простору Старе планине имају дугу, богату 

и разноврсну традицију. Умешност многих заната су мајстори и њихови помоћници 

временом 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 губили. Занати, који су се очували до данашњег 

дана и који могу ући у туристичку понуду овог простора, свакако су: ћилимарство 

и израда качкаваља. 

 

Ћилимарство 

 

     И поред многобројних студија о пиротском ћилиму, нису још увек утврђени 

његови почеци. Неки сматрају да је дошао са истока, други да је био ту и пре 

Турака, док неки сматрају да је аутохтон. Постоји више разлога да се ћилимарство 

баш овде развије на такав начин. Пре свега, због развијеног сточарства, односно 

овчарства на Старој планини и изразите трговачке функције Пирота у средњем 

веку. С обзиром на сва ова излагања, за пиротски ћилим се може рећи да је 

јединствен. Његова уникатност и оригиналност се огледа у квалитету и трајности, 

шарама и бојама, као и разбоју, на коме је израђен. 

     Ћилим се састоји из четири дела, односно пет, рачунајући ресе, дужине од 15 до 

20cm у 1 до 3 чвора. Спољашњи ћенар, односно ивица, широк је од 3 до 5cm и на 

спољној страни је прав, а на унутрашњој зупчаст. Увек је у једној боји и уоквирује 

цео ћилим. Плоча је бордура око целог ћилима у више боја, ширине од 10 до 60cm, 

најчешће је беле или жућкасте боје и уоквирује поље. Поље је средишњи, најшири, 

по правилу најлепши део ћилима и по називу шаре у њему натван је и цео ћилим. 

Унутрашњи ћенар је ивица, која уоквирује поље, оивичена зупцима или кукама. 

     Орнаменти, њихов облик и боја, чине пиротски ћилим препознатљивим свуда у 

свету. Они су препуни симболике и садрже византијске, кинеске, грчке и турске 
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елементе, модификоване маштом и умећем ћилимарке. На пиротском ћилиму 

доминирају геометријски мотиви, а један од најчешћих је ромб-орнамент са 

праисторијском традицијом, који се јавља и на керамици, металу и бронзи. Форма 

разгранатог дрвета у више варијација понавља се на свим оријенталним ћилимима 

и позната је свим источњачким народима. На пиротском ћилиму јавља се као 

стабло са гранама, преточеним у шаре. У најстарије шаре спада пресек венаца, 

уплетених у венац, који иде око целог поља, у виду ромба. Шаре на ћилиму су 

разноврсне и имају своје називе. Када бисте упитали неку од преосталих 

ћилимарки у Пироту шта је најважније за квалитет ћилима, добили бисте свуда 

исти одговор, а то је вуна. Сматра се да је једино вуна са старопланинских оваца 

погодна за израду пиротског ћилима. Раније се бојило природним бојама, док се у 

новије време користе анимиске, готове боје. 

     Једну од најбогатијих збирки пиротских ћилимова поседује Музеј Понишавља, у 

Пироту. Такође, збирку пиротских ћилимова имају: Народни музеј у Нишу, 

Етнографски музеј и Музеј примењене уметности у Београду, што чини значајан 

скуп ових, све ређих предмета на тржишту уметничких вредности. Пиротски 

ћилимови се чувају и у другим музејима у земљи и ван земље, чак и у познатим 

музејима у свету, као што су Викторија и Алберт музеј, у Лондону. Налазе се и по 

светилиштима, манастирима, црквама, џамијама, али и у приватним домовима 

грађанских породица, где се најчешће чувају из пијетета, као заоставштине или рад 

њихових предака. Последњих година, израдом оригиналних ћилимова, веома 

успешно бави се предузеће „Понишавље“ из Пирота, чувајући и настављајући 

традицију, дугу неколико векова. 

 

Пиротски качкаваљ 

 

     Поред ћилима, симбол и обележје овог краја је и качкаваљ, производ, чију су 

вештину израде становници старопланинских села научили од Црновунаца, 

односно Каракачана, који су између 7. и 19.века живели на Старој планини. За ова 

сточарска племена се претпоставља да воде порекло од Грка или Цинцара. 

Временом, они су се одселили или асимиловали са локалним становништвом. 

     На старопланинским пашњацима напасала су се велика стада оваца, коза и коња. 

Само на једној од бачија (Белан, Вртибог, Слап, Тупанац, Мучибаба и сл.) сирило 

се око 8.000 ока сира качкаваља, који се извозио у Цариград и Једрене. У почетку је 

качкаваљ израђиван искључиво од овчијег млека, да би се тек касније правио и од 

крављег млека или мешаног (тзв. мешанац). Најстарији писани подаци о изради 

качкаваља на Старој планини датирају са почетка 18.века. 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-извозника качкаваља. Данас се производњом овог пиротског 

специјалитета бави ДП Млекара и Млекарска школа „Др Обрен Пејић“. Пиротски 

качкаваљ је познат широм света због своје специфичне ароме, која настаје 

захваљујући богатим пашњацима. 

     На 40.000ha старопланинских пашњака, који се простиру на висини од 1.200 до 

2.169m, 50-их година прошлог века напасано је преко 100.000 оваца, а данас има 

мање од 50.000. У овоме треба тражити узрок губитка качкаваља као робне марке. 
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Пропали су сви покушаји заштите производа, као и током 90-их година 20.века 

најављивање „ренесансе пиротског качкаваља“. Исту судбину доживела је и 

манифестација „Дани пиротског качкаваља“. 

 

 

4.2.2. Уметничке туристичке вредности 
 

Културно-историјски споменици 

 

     Бројни су културно-историјски споменици овог простора, који говоре о 

прошлости једног времена. Налазе се на месту настанка или се чувају у посебним 

установама. Постоје грађевине и споменици, који су стари неколико стотина 

година. То су средњовековна утврђења, цркве, споменици и старе куће. 

 

     Тврђава на Црном врху је једна од најочуванијих тврђава ове врсте у Србији. 

Подигнута је у периоду 1892-1893. године, на највишем делу Црног врха, одакле се 

пружа диван поглед на читаву пиротску котлину. На грађењу овог утврђења, које 

никада није било употребљено у сврхе, због којих је подигнуто, учествовало је 

неколико хиљада запрега из читаве југоисточне Србије. Повезана је путем, који има 

камену подлогу, али је запуштен. Око саме тврђаве постоји добро очувани пут, а 

стотину метара даље, налази се недавно подигнут стуб телевизијског репетитора, 

висок 22m. Тврђава је изграђена од великих камених блокова, чија дебљина 

достиже 160cm. Унутрашњост тврђаве чини шест просторија и велики хол са лепим 

сводовима и вентилацијом кроз кров. Околина тврђаве је обрасла вегетацијом са 

дивним малим пропланцима. Има предлога да се овај објекат, који је некада зидан 

за рат, адаптира у туристички објекат и служи као излетиште и одмаралиште. 

 

     Темачки манастир Свети Ђорђе се налази 18km северно од Пирота, а зове се 

по селу и реци Темској (село је удаљено 3km од манастира, а река протиче испод 

самог манастира). Подигнут је у другој половини 16.века и задужбина је породице 

Дајановић. Живопис главног дела манастира је из 1576.године, а 1654.године је 

дозидан данашњи спољни нартекс. У току 17.века манастир је више пута страдао и 

био обнављан. Манастир има основу у облику триконхоса, са куполом, која се 

преко лука ослања на зидове. Спољашњи нартекс, поред осталог, има нарочито 

занимљиве фреске, које илуструју страшни суд и легенду Светог Ђорђа. Дрворез на 

иконостасу су вероватно радили мајстори Дебарске школе. Манастир се налази у 

шумовитом пределу, поред реке Темске, а поред њега и у њему се може летовати. 

Река је богата рибом и погодна за купање. Почетком 1994.године, Скупштина 

општине Пирот је донела одлуку о привременој заштити околине манастира Свети 

Ђорђе. 

 

     Манастир Светог Јована, код Височке Ржане је новијег датума. У њему се 

може и летовати, а у непосредној близини има добрих терена за скијање и 

камповање. Одмах изнад манастира је прелеп комплекс четинарске шуме. 
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     Пећинска црква, црква Светог Петра и Павла се налази код села Рсовци, на 

десној страни реке Височице, на Старој планини, у пећини брда Калик. Реч је о 

атрактивном средњовековном споменику културе са остатком фресака из 13.века. 

Пећина је смештена 10-ак метара изнад нивоа реке, у стени. У камени масив су 

укљештена врата и два прозора, што представља отвор пећине. Са јужне стране се 

налази прозор, обликован помоћу сиге, а на северној страни је сачуван остатак 

првобитног живописа, фигура Христоса Младенца.  Фреска Христос Младенац је 

готово јединствена у српском фреско-сликарству. Исус је представљен као млад и 

ћелав. Наиме, фреске у испосници нису биле подложне епископској цензури и 

отуда мишљење да су Исуса у Рсовцима сликали сами испосници. Црква Светог 

Петра и Павла у Рсовцима је проглашена културним добром и под заштитом је 

државе од 1981.године. 

     На једном од најлепших места у Горњем Високу, на саставу Јеловичке и 

Брлошке реке, окружен шумом, подигнут је планинарско-туристички спомен дом, 

посвећен палим борцима и жртвама фашистичког терора Горњег Висока. То је леп 

планинарско-туристички објекат, који пружа удобан одмор туристима, који све 

више посећују овај крај. 

     Од старих цркава треба свакако поменути и цркву Светог Ђорђа у Дојкинцима 

из 15.века (која је под заштитом државе од 1984.године) и цркву Свете Параскеве у 

Темској из 15.века, такође. 

 

 

4.2.3. Манифестационе туристичке вредности 

  
     Туристичке манифестације доприносе обогаћивању садржаја туристичког 

боравка, продужењу туристичке сезоне и повећању дневне и укупне потрошње 

гостију. 

 

Манифестација „Молитва под Миџором“ 

 

     Туристичко-привредна манифестација „Ђурђевдански сусрети – Молитва под 

Миџором“ одржава се сваке године у селима Вртовац и Балта Бериловац. 

Манифестација почиње у селу Вртовац, где се одвија процесија у част Ђурђевдана 

и Светог Ђорђа, заштитника сточара. Завршава се клањем јагњета, украшеног 

цветним венцем и свећом на рогу испред крста, у који је уклесан лик Светог Ђорђа. 

Затим се манифестација наставља у селу Балта Бериловац, где се уз спортске игре 

одржава и такмичење мештана Старе планине у справљању старинских јела. 

Притом се бира најукуснији сир и специјалитет овог краја, „белмуж“. 

 

Сабор на Панаџир 

 

     На Велику Госпојину, 28.августа сваке године се, у подножју Старе планине, у 

селу Јаловик Извор, код Књажевца, одржава сабор народне изворне музике, који се 

популарно назива „Панаџир“. Сабор окупља фрулаше, хармоникаше, гајдаше, 

трубаче, певаче и блех-оркестре. 
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4.2.4. Пејзажне туристичке вредности 
 

     За разлику од амбијенталних туристичких вредности, код којих на малом 

простору доминирају антропогене творевине, пејзаж у смислу туристичке 

вредности, превасходно је природна категорија, оплемењена, али и деградирана 

објектима, који доприносе целовитости простора и његовом типичном изгледу, 

који је у функцији туризма. 

     Од природних пејзажа Старе планине свакако доминирају планински пејзажи. У 

дужини читаве трасе, од Пирота и Књажевца до самог врха Миџор, наизменично се 

смењују предивни видици на сам планински масив, непрегледне шуме, бујне 

пашњаке, долине немирних река, нетакнуту природу и велики број занимљивих 

морфолошких облика. 

 

     Када говоримо о антропогеним пејзажним вредностима, већи степен у градацији 

завређују рурални или сеоски пејзажи. Њихова карактеристика се испољава у 

изгледу тих насеља, која и данас одржавају дух прошлог времена. Куће (грађене од 

камена, цигле и црепа) и њихове окућнице углавном потичу из периода друге 

половине 20.века. Међутим, поред сваке од њих налази се бар по једна стара кућа, 

амбар, плевља, кочина или тор, који су грађени у периоду самог настанка села.      

Осим ових старих кућа, могу се видети старије кућице, представљене брвнарама, 

талпарама и дашчарама. Грађене су системом повезивања и хоризонталног слагања 

брвана, талпи или дасака. Од друге половине 19.века почиње 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. На доксату почињу да се праве 

сводови, лучни отвори, који дају карактеристичан печат спољном изгледу куће. 

     Сликовита планинска села и кућице представљају праве пејзажне туристичке 

вредности, које се могу валоризовати развојем туризма на селу, као и излетима и 

обиласцима ових крајева Старе планине. 

 

4.3. Сокобања 

 
     Поред бројних природних туристичких вредности, Сокобања се на туристичком 

тржишту појављује и са значајним антропогеним објектима. На основу степена 

њиховог атрактивног дејства, оне представљају комплементарне туристичке мотиве 

и доприносе обогаћивању садржаја боравка туриста. 

     На основу туристичке вредности, могућности валоризације и облика 

појављивања све антропогене туристичке вредности овог краја могу се поделити на 

културно-историјске споменике и културно-туристичке манифестације. 

     Најатрактивнији антропогени туристички мотиви, који су представљени 

вредним културно-историјским споменицима су: Сокоград, остаци Антике 

(представљени различитим археолошким налазиштима), турско купатило Амам, 

манастир Св.Архангела, црква Св.Преображења Господњег и зграда Милошевог 

конака. 

 

     Сокоград је најстарији културно-историјски споменик на простору Сокобање. 

Налази се у клисури реке Моравице, у еколошки очуваном амбијенту излетишта 



Комплементарни развој планинског и бањског туризма у Источној Србији 
 

75 

 

Лептерија. Утврђење је настало у периоду освајања овог простора од стране 

Римљана у 1.веку пре нове ере. Касније, током историје, Сокоград је увек био 

центар збивања на простору Сокобањске котлине, тако да никада није губио на 

значају. Овај утврђени град представља споменик културе од националног значаја. 

На граду су делимично изведени рестаураторски радови. Међутим, осим коначно 

утврђене споменичке вредности, у валоризацији овог објекта за развој туризма није 

се ишло даље, тако да он још увек представља потенцијални туристички ресурс. 

 

 

Слика 16. Сокоград 

 

     Турско купатило Амам се налази у бањском парку, са кадом, коју је користио 

Кнез Милош Обреновић. Купатило потиче још из периода Римљана, о чему сведоче 

материјални трагови – фрагменти античких опека. Мања купатила, која су у склопу 

комплекса, изграђена су за време владавине Турака. Купатило је више пута 

обнављано како би задржало историјску вредност и аутентичан изглед. 

 

     Манастир Св.Архангела удаљен је 8km од Сокобање. Смештен је на северној 

падини Озрена, на око 850m надморске висине, у природно живописном амбијенту, 

окружен буковом шумом. У непосредној близини манастира налази се велики број 

извора, од којих је два каптирао Хајдук Вељко. Спомен чесма поред манастира 

изграђена је 1874. године, а звоник 1875. године. Манастир је током историје више 

пута рушен и обнављан. Са сигурношћу се зна да је први пут обновљен за време 

Првог српског устанка, по наређењу Карађорђа. Последња реконструкција 

манастира била је 1992. године. Сваке године, 26.јула на Аранђелов дан у 
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комплексу манастира одржава се народни сабор, који окупља велики број 

присталица и посетиоца бање. (Јовановић Ј., Радивојевић А., 2006.) 

 

     Зграда Милошев конак саграђена је за потребе администрације кнежевине 

Србије. Налази се у центру Сокобање и дуго времена је представљала синоним овог 

места. Због свог специфичног положаја (на мермерном шеталишту) зграда је више 

пута мењала своју намену. Адаптирана је у угоститељски објекат и укључена у 

туристичку понуду. 

 

     Православна црква Св.Преображења Господњег у Сокобањи, сазидана је 

1892. године поред темеља старе цркве, коју је подигао још краљ Милутин. Црква 

Св.Преображења Господњег поседује Јеванђеље из 1836. године, на коме је 

оригиналан потпис Кнеза Милоша. Такође, црква поседује и завидну архивску 

збирку, која са мањим прекидима бележи историјски развој овог краја још од 1835. 

године. 

 

     Већина културно-туристичких манифестација има локалну или регионалну 

контрактивну зону. За време летње сезоне, у оквиру бањског културног лета, 

организују се бројне манифестације, које употпуњују садржај боравка туриста, али 

и делују као посебан мотив одговарајућих сегмената тражње. Нивоом 

атрактивности посебно се истичу: „Прва хармоника Србије“, „Златне руке“ (сабор 

народног стваралаштва становништва Сокобањског краја) и „Св.Јован Биљобер“ 

(манифестација, којом се организује брање лековитог биља на падинама Ртња). 

Културно-туристичке манифестације, као што су „Златне руке“ (сабор народног 

стваралаштва и народних јела) и „Св.Јован Биљобер“ и поред тога што носе 

традицију и начин живота становника Сокобање, имају локалну контрактивну зону 

и доста слабу препознатљивост на туристичком тржишту, што ће у каснијем 

периоду вероватно довести и до њиховог потпуног заборава. (Радивојевић А., 

2005.) 

 

4.4. Гамзиградска бања 

 
     Територија Источне Србије има веома дугу и бурну историју. На овим 

просторима су живели људи још у прастаро доба и кроз векове за собом остављали 

трагове свог постојања, који се огледају у археолошким остацима, историјским 

споменицима, култури, обичајима, навикама и сл. 

     Иако је основна оријентација у развоју Гамзиградске бање усмерена на 

здравствено-лечилишни и рехабилитациони туризам, мора се истаћи постојање 

једног од најатрактивнијих и најзначајнијих културно-историјских споменика на 

нашим просторима, „Felix Romuliane“, царске палате цара Maximiliana. Оно што 

ову бању издваја из клишеа бања на нашим просторима је управо тај антрополошки 

печат, који је од већег значаја и по коме је бања можда и познатија у односу на 

њену основну функцију као бање. 

     Први археолошки трагови су пронађени у 50-ак пећина, које су биле настањене 

још у најстарије доба. Међутим, у обради антропогених вредности, акценат ће бити 

стављен на античко доба, односно време доласка Римљана на ове просторе. На 
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основу археолошких остатака из тог периода не може се утврдити тачно време 

доласка Римљана на просторе Црног Тимока. Оно се везује за време покоравања 

Дарданаца, 70-их година пре нове ере, за време Гаја Стрибонија Куриона, када је 

заузео и простор Мезије према Дунаву. Други поход Римљана на ове просторе био 

је 29-28.године пре нове ере, за време војсковође Марка Лиција Краса. 

 

4.4.1. Царска палата „Felix Romuliana“ 
 

     Највећи римски објекат из периода 3.века на овом простору био је царска 

палата, Felix Romuliana, код Гамзиграда и она се једино може упоредити са 

царском палатом Диоклецијана. Захвата простор од 6,5ha, опасан одбрамбеним 

системом од 20 кула, унутар кога се налазе остаци старијег система од 4 куле. Овај 

локалитет се налази у долини Црног Тимока, недалеко од села Гамзиград, 10km од 

Гамзиградске бање и око 11km од Зајечара. Изграђен је на простору Римске 

империје, која се најпре (у 1.веку) називала Горња Мезија, а касније (у 3.веку) 

Приобалска Дакија. 

 

 

Слика 17. Царска палата Felix Romuliana 

 

     Прве податке о остацима ове монументалне царске палате налазимо у 

геолошким и историјским списима на немачком језику, у књизи „Bergmannishe in 

Serbien im Jahre“ 1835. године, када је рударски инжењер, Барон фон Хердер, 

боравио на просторима Србије, по налогу кнеза Милоша, ради истраживања рудног 

богатства. 

     Касније, о остацима римске античке развалине, писао је и немачки геолог, 

А.Брајтхаупт, а у другој половини 19.века, писао је и познати путописац, Феликс 



Комплементарни развој планинског и бањског туризма у Источној Србији 
 

78 

 

Каниц, који је боравио на овим просторима. Он је истицао да је Гамзиград „један 

од најсјајнијих споменика прошлих времена, па и један од највећих и најочуванијих 

споменика римске архитектуре у Европи“. 

     Крајем 19.века владало је уверење у научној јавности тог времена да је 

Гамзиград био велики војни логор (Каструм) и то убеђење остаје до 80-их година 

19.века, због чега је овај археолошки локалитет сматран римским утврђењем 

„Каструм“ код Гамзиграда. 

     Обимна истраживања почела су 1953.године. Међутим, у првим годинама 

истраживања, установљено је да се на овом месту налазе остаци луксузних 

грађевина са мозаицима, уместо војних грађевина. Ископавања, започета 

1953.године, показала су да у оквиру бедема постоји неколико палата и храмова, 

као и то да је на брду Магура откривен сакрални комплекс, који чине 2 гробнице и 

2 тулума. 

     Крајем 1969.године, у западном делу откривен је, поред улаза у једну дворану, 

подни мозаик са приказом Диониса, који је од велике уметничке вредности. 

     Током 70-их година настављена су интензивна истраживања и пронађени остаци 

подова неколико грађевина са мозаицима, зидови су били осликани фрескама и 

покривени скупим мермером и порфиритом великих димензија. Тада је разбијена 

тврдња да је то римско војно утврђење или нека луксузна вила или бања, већ је 

утврђено да је у питању велелепни дворац из римског доба. 

     Академик Д.Срејовић је доста времена проводио на остацима римског утврђења 

и 1984.године решена је загонетка око настанка овог монументалног споменика. 

Наиме, у југозападном делу палате, са подом од мозаика, пронађен је велики 

камени блок, на коме је исклесан назив „Felix Romuliana“. 

     Овим проналаском решене су дилеме у научним круговима о врсти, постанку и 

намени овог утврђења и констатовано је да је то остатак римске царске палате 

„Felix Romuliana“, за коју се знало да постоји, али је локација била непозната. 

     На основу добијених података приликом истраживања, археолози и архитекте су 

направили макету идеалне реконструкције палате Felix Romuliana. Из овога се 

може видети да је то вероватно била блистава и раскошна царска палата, усамљена, 

на слабо насељеном простору, надомак значајних војних путева, који су водили 

преко територије садашњег Зајечарског округа. 

 

То је комплексна творевина, састављена од више целина: 

 

 западна капија и бедеми првобитног утврђења 

 источна и западна капија и бедеми млађег утврђења 

 палата у северозападном делу 

 храм у северном делу 

 палата у североисточном делу 

 грађевина са коридором 

 храм у јужном делу 

 једнобродна грађевина (вероватно Tribunal) 

 петобродна грађевина (вероватно Horreum) 

 мала палата у југозападном делу (Romulin triklinium) 

 једнобродна грађевина у југоисточном делу 
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 купатило (termae) 

 

     Рестауриран, у приличној мери уређен, овај локалитет полако доживљава 

свакога дана све већу туристичку валоризацију. Палату Felix Romuliana, са својим 

пратећим елементима, који се налазе у непосредној близини, свакодневно посећују 

многобројни гости кроз транзитни туризам, ђачке екскурзије, а за стационарне 

госте Гамзиградске бање обилазак је саставни део боравка. 

 

     Felix Romuliana је 2007.године стављена под заштиту UNESKO-а, што говори о 

значају и важности овог локалитета. 

 

 

5. МАТЕРИЈАЛНА БАЗА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА 
 

     Материјална основа или база је поред природних и антропогених потенцијала 

веома битан фактор развоја туризма. Материјалну базу чине рецептивни фактори 

(угоститељство), комуникациони фактори (саобраћајнице) и фактори туристичке 

инфраструктуре и супраструктуре. Значајан део материјалне базе, као основе 

развоја туризма, није грађен искључиво за потребе туризма. Смештајни и 

угоститељски капацитети су намењени и пословним људима, путницима, чији 

мотиви путовања нису туристички, као и домаћем становништву, нарочито у 

мањим туристичким местима. Од развијености материјалне базе зависи тренутно 

стање и будући развој туризма одређеног локалитета. 

 

 

5.1. Стара планина 

 
Смештајно-угоститељски капацитети 

 

     Планинарски дом „Бабин Зуб“ (површине 430m²), изграђен је 1952.године и 

део је туристичког подручја Старе планине и спортско-рекреативног центра „Бабин 

Зуб“. Дом се налази у саставу ЈП „Бабин Зуб“. Рекреативни центар „Бабин Зуб“ 

удаљен је 75km од аутопута Е-75 и аеродрома Ниш, 35km од аутопута Т-80, 120km 

од аеродрома Софија, 150km од Дунава и 330km од Београда. Налази се на северној 

страни Бабиног зуба, на висини од 1.580m, 60km од Књажевца и 12km од Црног 

врха, најближег насељеног места. До дома се стиже сваком врстом теренског 

возила, аутобусом, аутомобилом. Намењен је за смештај, исхрану, дневни боравак, 

забаву организованих група, спортиста, излетничких и стручних екскурзија, 

омладинских кампова и сл. Представља зидани објекат са три крила. У приземљу је 

кухиња, трпезарија, просторија за дневни боравак и три собе, док се на спрату 

налази девет соба. Собе садрже 2-12 лежајева. Укупни капацитет је 88 лежајева. 

Дом има струју и пијаћу воду. Цео објекат се загрева централним грејањем. 

Отворен је током целе године. Овај објекат је власништво општине Књажевац, али 

њиме управља ОД „Данијел Рајзе“ из Зајечара. 
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     Епстурс хотел „Бабин Зуб“ се налази на Старој планини, на северној страни 

Бабиног Зуба, поред планинарског дома „Бабин Зуб“. Хотелом управља ЕПС-

ТУРС. Хотел је Б категорије и има 60 лежајева у 22 двокреветне и трокреветне собе 

и 2 апартмана. 

 

     Хотел „Планинарски дом“ се налази на планини Видлич, на 1.080m надморске 

висине, 12km источно од Пирота, испод Басарског камена. То је један од најлепших 

и најприступачнијих домова у овом делу Србије. До дома се стиже за нешто више 

од пола сата аутобусом. У саставу је корпорације „Тигар“. Хотел има три звездице 

и од ове године је отвореног типа (раније је био полуотвореног типа, намењен пре 

свега смештају пословних партнера корпорације „Тигар“). Располаже са 12 соба и 

43 лежаја. Собе су опремљене тв-ом са сателитским програмом и видеом. Око дома 

има доста места за подизање шатора и камп-кућица. Дом је привлачан не само лети, 

већ и зими, јер има погодне терене за смучање. 

 

     Одмаралиште „Врело“ се налази 20-ак km даље, истим путем, према селу 

Височка Ржана. То је пријатна долина, где се на саставу Брлошке и Јеловичке реке 

налази планинарско-туристички спомен дом, посвећен жртвама фашистичког 

терора. Дом има 12 соба са 33 лежаја. Поред дома се налази неколико десетина 

камп-кућица, које су подигле поједине радне организације за одмор својих радника. 

Поред дивне природе и надморске висине од око 800m, Врело има и ту предност 

што се ту магла никада не спушта, као и то што се налази на самом путу и има 

сталну аутобуску везу са Пиротом. 

 

     На територији општине Димитровград, смештајно-угоститељски објекти су у 

саставу УТП „Балкан“. У његовом саставу су два хотела и велики број кафана. 

 

     Хотел „Балкан“ располаже са 103 лежаја у једнокреветним и двокреветним 

собама. Ресторан са банкет салом има капацитет од 150 седишта, кафана располаже 

са 60 седишта, а хотел има и тв салу за састанке, капацитета 50 седишта. Изнад 

града, уз магистралу налази се и мотел „Балкан“, нешто мањег капацитета. 

 

 

5.2. Сокобања 

 
Смештајно-угоститељски капацитети 

 

     Највећи значај у развоју материјалне базе туризма и угоститељства у Сокобањи 

има хотелско туристичко предузеће „Лептерија“, једно од већих предузећа те врсте 

у Србији. У његовом саставу су 3 хотела: „Здрављак“, „Турист“ и конак „Парк“, са 

укупно 735 лежајева, бања Јошаница, бројни ресторани итд. 

 

     Хотел „Здрављак“ (три звездице), подигнут на левој обали Моравице, 

располаже са 502 лежаја и свим садржајима, који се могу наћи у једном 

туристичком објекту. Има и два затворена базена са термоминералном водом и 

медицински блок са акупунктуром, физио и кинези-терапијом. Поред објекта су и 
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терени за тенис, фудбал, кошарку и мали фудбал, погодни за припреме спортиста. 

Хотел „Здрављак“ са својом понудом може задовољити и најпробирљивије госте. 

 

 

Слика 18.  Хотел Здрављак 

 

     Хотел „Турист“ (три звездице) се налази на самој бањској променади. Пре 

неколико година је адаптиран, тако да располаже са 105 лежајева у модерним 

собама са кабловском телевизијом. 

 

     Конак „Парк“ (две звездице) је најстарији бањски хотел, некадашња „Европа“, 

подигнут између два светска рата. 

 

     Поред поменутих хотела, основу туризма у бањи, на Моравици, чине још три 

хотела: 

 

     Хотел „Моравица“ (три звездице) је хотел казнено-поправног завода из 

Сремске Митровице, смештен у непоновљивом природном амбијенту, у подножју 

шумовитог Озрена, близу реке Моравице. Локација хотела омогућава гостима 

уживање крај реке, шетњу трим-стазама до оближње Лептерије и Соко-града и 

несвакидашњи поглед на скоро целу Сокобањску котлину. Хотел има 200 лежајева, 

две велике сале за ручавање, два аперитив бара, конгресну дворану, две прелепе 

отворене терасе, трафику за продају штампе и сувенира и једини национални 

ресторан у Сокобањи. Под кровом „Моравице“ су и медицински блок, теретана и 

спомен-соба Иве Андрића. Поред хотела су спортски терени, парк за децу и 

уређене трим-стазе ка Лептерији и Бањици. 
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Слика 19. Хотел Моравица 

 

     Хотел „Сунце“ (две звездице) је објекат необичне архитектуре, који је дао 

велики допринос у стварању имиџа Сокобање као туристичког центра. Смештен на 

самој обали реке, недалеко од термоминералних извора „Бањица I“ и „Бањица II“. 

Хотел има 184 лежаја, затворени базен, сауну, теретану, фитнес клуб, ТВ, аперитив 

бар и две сале са терасама, окренутим ка реци и парку „Бањица“. 

 

 

Слика 20. Хотел Сунце 

 

     Природно лечилиште „Бањица“, некадашње одмаралиште РВИ, налази се 

изнад парка на Бањици, на самој литици, изнад кањона Моравице. Хотел је 
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изолован од саобраћаја и гужве, тако да пружа неописив одмор свима, који се 

определе за тај објекат. Бањица се може похвалити не само модерним смештајем, 

већ и ресторанима и баштама над самим кањоном, дискотеком, необичним 

округлим салама, али и учионицама за традиционалну рекреативну наставу. Испод 

самог одмаралишта је велика бањска плажа, а уређене стазе воде до Лептерије и 

Соко-града. Бањица има и организовани здравствени блок, који представља важан 

део здравствено-туристичке понуде објекта. Поменути сокобањски хотели још увек 

нису приватизовани. Међутим, осим 6 друштвених, у Сокобањи је прошле године 

приватним капиталом подигнут једини приватни хотел, „Сплендид“, смештен у 

строгом бањском центру, недалеко од мермерног шеталишта. Хотел располаже са 5 

апартманских соба, 20 лежајева, салом у романтичном стилу и пространом летњом 

баштом. 

 

     Поред хотела, Сокобања има и бројне ресторане, кафане, кафиће и разне друге 

објекте, намењене спортско-рекреативним и забавним садржајима посетилаца. 

 

 

Табела 29. Преглед броја свих капацитета у Сокобањи 
Назив и тип смештајног капацитета у 

општини Сокобања 

Број лежаја 

Хотел „Здрављак“ 502 

Природно лечилиште „Бањица“ 270 

Хотел „Сунце“ 184 

Хотел „Моравица“ 200 

Хотел „Турист“ 105 

Хотел „Парк“ 26 

Специјална болница Сокобања – 

здравствени и комерцијални део 

560 

Приватни смештај (собе за изнајмљивање, 

станови, куће за одмор) – категорисане и 

некатегорисане 

око 11.000 

Бања Јошаница – смештај, већином 

некатегорисан 

око 1.000 

Заједно 13.847 

Извор: Организација за туризам, културу и спорт општине Сокобања, статистички 

подаци, Сокобања 

 

 

Здравствени капацитети 

 

     Здравствена и туристичка делатност у Сокобањи имају исту ресурсну основу 

(природне факторе), па не изненађује њихова повезаност у погледу простора, 

организације и функције. Осим опште медицине, намењене како локалном 

становништву, тако и бањским гостима (Дом здравља), у Сокобањи је развијена и 

специјализована медицина, балнео-климатологија, заснована на лековитом дејству 

природних фактора, намењена превенцији, лечењу и рехабилитацији бањских 

гостију. 
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     Изграђену основу ове модерне гране медицине чини неколико специјализованих 

здравствених установа, опремљених модерном медицинском технологијом за 

дијагностику и терапију, као и стручним кадром. У њима се при лечењу најчешће 

примењују купање, инхалирање, балнео-терапија, физио-терапија, аеросол-

терапија, масаже, кинези-терапија, акупунктура и едукација болесника. 

     Специјализоване здравствене установе у Сокобањи располажу са укупно 840 

лежајева у објектима лечилишног типа. 

 

     Специјализована болница за плућне и очне болести и туберкулозу „Озрен“ на 

Озрену је најстарија здравствена установа у том крају, позната и ван граница наше 

земље. Отворена је још 1935.године. Јануара 1942.године се отвара, у оквиру 

болнице, Државно лечилиште за плућне облике туберкулозе. Изузетни природно-

климатски услови, каквих има мало где у свету, били су главни разлог да се 

1956.године отвори и очно одељење за лечење туберкулозе, очију и других 

хроничних обољења вида. Те године су формиране пнеумофизиолошка, 

интернистичка, офтамолошка, неуропсихијатријска, физијатријска и стоматолошка 

служба. Током 70-их и 80-их година, болница се опрема и другим савременим 

апаратима и опремом. А уз отварање још неких сектора и служби, употпуњују се 

могућности дијагностиковања и лечења како туберкулозе тако и осталих плућних 

болести. 

     Данас болница на Озрену располаже са 280 лежајева, који су ангажовани од 

Фонда здравствене заштите Републике Србије. Највећи број пацијената и даље 

чине оболели од плућне туберкулозе. Око 60% болесника је са подручја града 

Београда, 20% из Ниша, а остали долазе из целе Србије. Болница је солидно 

опремљена медицинском техником и опремом, која помаже у дијагностиковању и 

лечењу, пре свега туберкулозе, а онда и других плућних, кардиоваскуларних и 

очних обољења. Микробиолошка и биохемијска лабораторија пружају услуге, како 

стационарним, тако и амбулантним пацијентима. 

     Ова болница је базирана на комплементарној примени природних лековитих 

фактора, нарочито климатских и амбијенталних вредности, савремених метода и 

достигнућа у области балнео-климатологије и одговарајућих медикамената. Лечење 

висинском климом, у овом случају, субалпском климом (Озрен 1.074m), најпре 

делује променом атмосферског притиска, који утиче на количину ваздуха у 

плућима, крвни притисак, рад срца итд. Озрен на болеснике делује и лепотом 

предела, разноврсном флором и могућностима за излет (близина водопада 

„Рипаљка“ и излетишта „Беле воде“). 

 

     Специјална болница за превенцију, лечење и рехабилитацију неспецифичних 

плућних болести „Сокобања“ је научно-наставна база при Медицинском 

факултету у Нишу и једина установа у Сокобањи, која има одобрење Министарства 

здравља за примену природних фактора у лечењу. 

     Специјална болница постиже значајне резултате у раду са децом и одраслима, 

захваљујући коришћењу јединствене комбинације лековитих дарова природе и 

достигнућа модерне медицине. Опремљеност болнице савременим апаратима, 

нарочито за испитивање плућне функције, лабораторијом, рендген кабинетом, 

стационарним делом са одељењима за превенцију, полуинтензивну и интензивну 
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негу, блоком за респираторну и општу локомоторну рехабилитацију, као и тимом 

од 50 медицинских радника (35 лекара-специјалиста), омогућава брзо постављање 

дијагнозе и успешан третман. 

     Болница располаже са 560 лежајева, од којих је 300 у новом Заводу Б категорије. 

Запослено је 296 радника, а од 150 здравствених радника, 35 су лекари различитих 

специјалности. Опремљена је савременом дијагностиком за испитивање плућне 

функције, лабораторијом и рендген кабином. 

     У болници се спроводи програм респираторне рехабилитације (инхалација, 

дренажа, вежбе дисања), као и општа локомоторна рехабилитација. Терапија се 

спроводи у купатилу „Бањица“, купањем у хидротермалној води температуре 28-

30ºC (лакши облици хипертензије, дијабетеса, разни облици неурастенија, као и 

менаџерске болести и паркинсонизам) и у купатилима „Парк“ и „Сокоград“, 

купањем у хипертермалној води температуре 45ºC, која је погодна за разне облике 

дегенеративног реуматизма, посттрауматских стања, гинеколошких обољења и сл. 

 

 

5.3. Гамзиградска бања 

 
Смештајно-угоститељски капацитети 

 

     Смештајно-угоститељски капацитети представљају значајан елемент туристичке 

понуде неког места. Од њиховог броја и размештаја зависи величина и квалитет 

туристичке понуде. Смештајне капацитете можемо поделити на основне и 

комплементарне, при чему су основни капацитети: хотели, мотели, туристичка 

насеља и пансиони, док су комплементарни капацитети: приватне собе, кампови, 

одмаралишта, логори и сл. У угоститељске објекте убрајамо: кафане, радничка, 

омладинска и дечија одмаралишта, барове и посластичаре. 

     На територији града Зајечара послују три хотела, велики број ресторана, кафана, 

кафића, пицерија и бифеа. 

 

     Хотел „Србија“ у Зајечару је највећи хотел у граду. Изграђен је септембра 

1971.године, када је и почео са радом. Хотел има 82 собе, са 164 лежаја, две велике 

сале и савремени ресторан. У време када је привреда Зајечара била добра, хотел је 

био попуњен скоро целе године. Међутим, данас када је привреда у тешком 

положају, искоришћеност капацитета је мала, тако да се креће на нивоу око 15-20% 

годишње. Због тога је било изнуђено да се у хотел прими велики број избеглица, 

које заузимају читава четири спрата хотела. Преосталих 50% простора је на 

располагању гостима, који су у Зајечар дошли пословно, у транзиту, због 

културних и спортских манифестација или да посете Гамзиградску бању. Познате 

манифестације су „Гитаријада“, радничке спортске игре привредних и других 

организација, разне спортске манифестације и такмичења, симпозијуми итд. 

Постоје даљи планови развоја туристичке понуде у овом хотелу, који пре свега 

зависе од активности локалне привреде. Извршена је и приватизација овог хотела. 

 

     Гарни хотел „Коњ“ у Зајечару представља један од првих приватних смештаја, 

који је савремено опремљен и репрезентативан. Налази се у центру Зајечара. 
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Смештен је у адаптираној и за ове потребе преуређеној приватној кући-вили, која је 

изграђена између два светска рата. Са радом је почео још 1995.године и располаже 

са 33 лежаја, у једнокреветним, двокреветним собама и апартманима. Ресторан има 

30 места, у коме се могу организовати и мање презентације, семинари и пословни 

састанци. У подрумском делу налази се винотека-пивница са архивским винима и 

жестоким пићима Тимочког подручја, као и друга висококвалитетна вина и 

жестока пића са простора Србије. Уколико се гости дуже задржавају, препоручује 

им се излет и боравак у природи, на ергели „Шонтолово“, на око 8km од Зајечара. 

Ту се може пријатно провести дан, уз могућност јахања коња и вожње фијакером 

по околини. Такође, организована је и посета археолошком локалитету Felix 

Romuliana. 

 

     Гарни хотел „Гринка-М“ је, такође, један од приватних хотела у Зајечару. 

Изграђен је у адаптираној приватној кући, чији је власник грађевински инжењер, 

Јован Јовановић, а која датира из 1938.године и представља један од многобројних 

споменика архитектуре Зајечара. Хотел је добио име по породичном надимку 

власника куће. Налази се иза Дома Војске Југославије, у улици Проте Матеје, бр.15. 

Располаже са 9 соба и 3 апартмана са великим терасама. У апартманима се могу 

организовати пословни састанци. Собе и купатила су у лукс категорији. У понуди 

је „шведски сто“, богат избор јела, специјалитета и добрих пића. Боравак у овом 

хотелу је потребно унапред резервисати, јер је у њему, углавном, присутна 

пословна и страна клијентела. 

 

     Посебну пажњу привлачи угоститељски објекат „Еуроклуб“ на Краљевици, као 

и мањи мотели у непосредној околини Зајечара (мотел „Минићево“ и мотел 

„Кална“). 

 

     Хотел „Каструм“ је смештен у прелепом парку, у центру Гамзиградске бање, 

на левој обали Црног Тимока. У хотелу се налази 51 соба, са 91 лежајем, као и 

велики ресторан са савременом кухињом. Изграђен је 1965.године, а реконструисан 

1998.године. Попуњеност хотела је највећа у току лета, а просечна годишња 

попуњеност је око 45%. Поред хотела се налазе спортски терени са фудбалским 

стадионом, стадионом за кошарку, одбојку, као и тенис игралиште. 

 

Здравствено-лечилишни објекти и услуге 

 

     „Завод за рехабилитацију и превенцију Гамзиградска бања“ је здравствена 

установа хотелског типа, са 3 звездице. Изграђен је 1972.године и до сада је 

неколико пута уређиван и реконструисан. У хотелу има 85 соба са 210 лежајева. 

Хотел поседује и најсавременије медицинске апарате за дијагностицирање, 

превенцију, рехабилитацију и лечење. У објекту се налази неколико сала са 

купатилима за терапеутске и лековите потребе, у којима се користе 

термоминералне воде Гамзиградске бање. Лечење се обавља под надзором 

високостручних специјализованих кадрова Здравственог центра Гамзиградска 

бања, који послује у оквиру Здравственог центра Зајечар. 
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     У Гамзиградској бањи нема података о броју лежајева у приватном смештају, 

али се процењује да постоји око 150-160 лежајева. 

 

     Угоститељски капацитети општине Зајечар су се знатно изменили током 

последњих 15 година. То је последица измене власничке структуре и оријентације 

предузетника на адаптацију (ређе на проширивање) капацитета у угоститељству, 

кроз отварање различитих врста ресторана, кафана, кафића, објеката брзе хране 

итд. 

 

6. ПРОМЕТ ТУРИСТА 

 
     Туристички промет представља сплет односа и појава, које проистичу из 

кретања и потрошње туриста. Ова комплексна категорија подразумева, такође, 

економске ефекте, који се остварују при кретању туриста. Туристички промет се 

може исказати путем физичког и финансијског обима. Физички обим представља 

број туриста и број туристичких ноћења, а финансијски обим се изражава укупном 

масом потрошње туриста у неком месту. 

 

     Облици туристичког промета су истовремено и тржишне категорије, па је 

потребно њихово добро познавање. Према професору Јовичићу (1988.) облици 

промета могу бити: 

 

 према потреби кретања (рекреативни, културни и комбиновани промет) 

 према врсти мотива (приморски, планински, бањски, градски, споменички, 

манифестациони, ловни) 

 према средствима транспорта (мото-туризам, наутички туризам, аеро-

туризам, железнички туризам) 

 према годишњем добу (летњи и зимски туризам) 

 према географској припадности учесника (домаћи и међународни) 

 према мобилности (излетнички, транзитни, боравишни) 

 према могућностима потрошње (масовни, стандардни, високо-потрошачки) 

 према узрасту (дечији, омладински, туризам старих, мешовити) 
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6.1. Стара планина 

 
     Туристички промет на простору Старе планине посматраћемо преко 

туристичког промета у општини Пирот и то од 1979.године. Број туриста и ноћења 

се мењао из године у годину, а највећи број туриста у општини Пирот забележен је 

1985.године. Тада је било 37.604 туриста и 47.390 ноћења. Исте године је 

забележен и највећи број домаћих туриста (21.301 турист и 30.572 ноћења). Највећи 

број страних туриста забележен је 1989.године (18.855 туриста и 19.939 ноћења). 

Након тога, долази до пада промета, како домаћих тако и страних туриста, да би 

1999.године износио свега 5.634. Од 2000.године долази до пораста броја туриста и 

ноћења (пре свега домаћих), док се број страних туриста полако повећава. Нагли 

скок страних туриста 1994.године се објашњава евидентирањем грађана бивших 

република СФРЈ као страних туриста. 

 

Табела 30. Број туриста и ноћења у општини Пирот (1979-2003) 
Број туриста и туристичких ноћења у општини Пирот 

 

 Број туриста Број ноћења 

година укупно домаћих страних укупно домаћих страних 

1979. 25.128 17.283 7.845 36.678 27.786 8.892 

1980. 24.353 14.888 9.465 36.591 26.165 10.426 

1981. 30.602 19.714 10.888 42.825 37.108 12.117 

1982. 34.677 17.663 17.014 44.424 26.845 17.579 

1983. 34.939 17.554 17.345 45.196 27.262 17.934 

1984. 36.576 20.378 16.198 45.919 29.264 16.655 

1985. 37.604 21.301 16.303 47.390 30.572 16.818 

1986. 31.768 17.207 14.501 39.204 24.201 14.943 

1987. 28.834 17.789 11.045 40.297 28.208 12.089 

1988. 32.481 16.160 16.321 45.874 28.936 16.938 

1989. 33.857 15.002 18.855 45.391 25.452 19.939 

1990. 24.992 13.663 11.329 37.266 24.714 12.552 

1991. 16.064 11.709 4.355 22.978 17.256 5.722 

1992. 14.133 12.498 1.635 23.110 20.814 2.296 

1993. 11.728 10.900 828 18.660 17.467 1.193 

1994. 11.123 9.440 1.683 18.683 16.194 2.489 

1995. 10.160 8.742 1.418 16.705 14.886 1.819 

1996. 9.614 7.888 1.726 16.828 14.099 2.729 

1997. 7.876 6.382 1.494 13.920 11.392 2.528 

1998. 7.597 6.392 1.205 12.680 10.370 2.310 

1999. 5.634 5.148 486 9.316 8.348 968 

2000. 6.999 6.263 736 12.467 11.020 1.447 

2001. 6.765 5.711 1.054 11.833 9.919 1.914 

2002. 8.713 6.987 1.726 15.764 12.900 2.864 

2003. 7.315 5.537 1.778 10.835 8.247 2.588 

Извор: Републички завод за статистику 
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6.2. Сокобања 

 
     Развој туристичког промета у Сокобањи датира још од 1837.године, када је у 

Сокобању дошао први гост. Сокобања има туристичку и здравствену функцију, па 

се као таква сврстава међу центре са најдужом традицијом у развоју туризма. 

 

 

Табела 31. Туристи и ноћења у Сокобањи 
Година   Укупно   Укупно 

       

1975. 44.642 189 44.831 527.116 937 528.053 

1976. 41.56 287 41.843 498.301 1.146 499.447 

1977. 57.105 174 57.279 619.811 1.797 621.608 

1978. 61.528 211 61.739 645.152 1.701 646.853 

1979. 69.630 326 69.956 606.070 3.652 609.722 

1980. 55.519 256 55.775 618.282 955 619.277 

1981. 58.254 318 58.572 609.447 1.017 610.464 

1982. 57.922 477 58.369 604.288 988 605.276 

1983. 61.014 603 61.617 607.011 2.122 609.133 

1984. 63.312 722 34.034 605.784 3.211 608.955 

1985. 67.600 893 68.393 630.422 4.161 634.583 

1986. 80.466 333 80.799 838.864 1.620 840.484 

1987. 97.901 570 98.471 739.249 1.513 740.762 

1988. 80.262 524 80.766 683.181 1.632 684.813 

1989. 68.178 339 68.517 578.006 1.238 579.244 

1990. 56.015 487 56.502 459.492 2.256 497.748 

1991. 45.340 368 45.708 369.917 1.679 371.596 

1992. 49.184 136 49.320 387.384 355 308.239 

1993. 28.707 250 28.957 209.246 345 209.591 

1994. 40.683 471 41.254 319.797 689 320.486 

1995. 39.436 134 39.570 298.016 396 298.412 

1996. 40.836 237 41.073 238.404 365 238.769 

1997. 46.872 452 47.324 245.751 1.211 255.962 

1998. 64.955 586 65.541 528.099 1.614 529.713 

1999. 51.051 482 51.533 374.124 1.522 375.646 

2000. 52.900 300 53.200 339.000 1.000 340.000 

2001. 67.226 894 68.120 439.629 3.450 443.579 

2002. 66.141 1.036 67.177 418.422 2.213 420.635 

2003. 65.845 1.326 67.171 407.984 8.846 416.830 

2004. 64.522 1.012 66.082 405.276 8.651 413.927 

Извор: Општине у Републици, статистички подаци, Београд 

 

     Сокобања је имала вишегодишње динамичан раст туристичког промета, 

нарочито у послератном периоду, па све до почетка 90-их година. Само у периоду 

(1975-1987), промет посетилаца је увећан за више од 100%. Рекордни обим промета 

домаћих туриста остварен је 1987.године (97.901), а 1986.године остварен је 

највећи број ноћења (836.864). 
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     Почетком прошле деценије, из познатих политичких и економских разлога, 

отпочео је период стагнације и ретроградних кретања у реализацији туристичког 

промета, тако да је 1994.године бању посетио мањи број гостију него 1975.године. 

Минимум је остварен 1993.године, са свега 28.707 туриста и око 209.246 ноћења. 

 

     Сумирајући званичне податке броја гостију и ноћења, запажа се да је Сокобања 

у последњој деценији, сваке године била посећенија. 

     Према истраживањима у 2004.години, од укупног броја гостију, који су 

посетили Сокобању, око 70% је било млађих од 40 година, што је свакако 

охрабрење, јер су то потенцијални гости за наредни период. 

     Статистика бележи организовани долазак страних гостију у бању тек 

1975.године, са остварених 937 ноћења. Рекорд у посети из иностранства (1.633 и 

3.919 ноћења) забележен је 2004.године. Углавном су то били гости из бивших 

република СФРЈ, организоване групе из Енглеске и Немачке и спортисти Блиског 

Истока. 

 

     Осамдесетих и почетком деведесетих година, најпосећенији хотели у Сокобањи 

били су хотел „Здрављак“ и Специјална болница „Сокобања“. 

 

     Деценијама уназад највише бањских гостију је преко лета, у време 

традиционалне бањске сезоне. Август се, до пре неколико година, одликовао 

највећим годишњим прометом туриста. Међутим, последњих година туристичка 

сезона је продужена на мај и септембар, па су те вредности промењене. Током 

зимских месеци (децембар, јануар и фебруар) број туриста је најмањи, па тада у 

приватним домовима нема готово ни једног госта. Функционисање туристичко-

угоститељских капацитета је сведено само на пружање услуга спортским екипама, 

које благодети Сокобање користе због припрема. Повољне климатске прилике 

условљавају већи број туриста у јесењим, него у пролећним месецима. Статистика 

показује да се и током појединих летњих месеци оствари већи број ноћења него 

што новембар, децембар и прва два месеца у години постижу заједно у 

целогодишњем броју ноћења. 

 

 

6.3. Гамзиградска бања 
 

     Туристички промет општине Зајечар у последњих 25 година, за које је рађена 

анализа, показује сличне тенденције као и укупан промет на нивоу Републике 

Србије. Наиме, максимум је остварен средином 80-их година прошлог века, да би 

потом дошло најпре до његовог благог опадања, а почетком 90-их година до 

стрмоглавог пада.  
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Табела 32. Остварени туристички промет Гамзиградске бање и Зајечара 
Година  Укупно 

туриста 

Домаћи Страни Број 

ноћења 

Домаћи Страни Дужина 

боравка 

(домаћи) 

Дужина 

боравка 

(страни) 

1980 1 5.156 5.087 69 41.664 41.545 119 8,2 1,7 

 2 14.986 13.916 1.070 35.103 30.672 4.431 2,2 4,1 

1981 1 4.958 4.922 36 46.364 46.222 142 9,4 3,9 

 2 14.673 13.704 969 35.088 32.757 2.331 2,4 2,4 

1982 1 4.699 4.650 49 40.379 40.308 71 8,7 1,5 

 2 15.790 15.072 718 34.224 33.058 1.166 2,2 1,6 

1983 1 5.746 5.670 76 40.741 40.621 120 7,2 1,6 

 2 15.398 14.683 715 36.246 35.130 1.116 2,4 1,6 

1984 1 5.626 5.558 68 40.559 40.441 158 7,3 2,3 

 2 15.902 15.128 774 39.095 37.335 1.760 2,5 2,3 

1988 1 7.062 6.962 100 94.992 94.859 133 13,6 1,3 

 2 14.977 14.307 670 30.693 29.537 1.156 2,1 1,7 

1989 1 5.840 5.745 95 105.253 104.978 275 18,3 2,9 

 2 13.784 13.106 678 24.077 23.229 848 1,8 1,2 

1991 1 7.697 5.793 1.904 81.787 79.392 2.395 13,7 1,3 

 2 11.553 11.017 536 19.304 18.087 1.217 1,7 2,3 

1992 1 4.998 4.859 139 76.584 76.415 169 15,7 1,2 

 2 9.612 8.984 628 22.005 21.180 825 2,4 1,3 

1993 1 1.841 1.835 6 42.887 42.841 46 23,3 7,7 

 2 6.430 6.165 265 19.286 19.007 279 3,1 1,1 

1994 1 2.839 2.757 82 57.200 56.811 389 20,6 - 

 2 10.339 9.991 348 18.573 18.198 375 1,8 1,1 

1995 1 4.145 3.948 166 127.781 126.827 743 13,8 15,1 

 2 8.632 8.367 69 17.103 16.732 69 2,0 1,5 

1996 1 3.056 3.000 56 77.484 77.089 395 25,7 7,1 

 2 6.848 6.541 307 18.741 18.397 344 2,8 1,1 

Извор: Статистички годишњак РС , општине у Србији 

 
Ознака 1 – локација Гамзиградска бања 

Ознака 2 – локација Зајечар 

 

     У посматраном периоду дошло је до веома значајног обрта. Број туриста, који 

посећују Зајечар, бар је двоструко већи од броја туриста у Гамзиградској бањи, али 

је од 1988. до 1996.године број остварених ноћења вишеструко већи у бањи. То је 

последица дужине боравка туриста, који посећују ове две дестинације (код Зајечара 

се ради о 2-5 дана, док је боравак у Гамзиградској бањи достигао чак 45 дана). 
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ЗАКЉУЧАК 

 

     Развој туризма у Србији заснива се на планинама и бањама. Комплементарним 

развојем ова два мотивска облика кретања добија се комплетна туристичка понуда 

и могућност формирања садржајног боравка туриста. У раду су представљени 

најважнији бањски центри Србије и најважније планине, које се карактеришу 

неким облицима туристичког промета. Досадашњи развој је указао на низ 

недостатака, а то су сезонска концентрација промета, слабо учешће страних 

туриста, слаба инфраструктурна опремљеност, али и веома значајни еколошки 

проблеми. Због тога се бање и планине на простору Србије карактеришу ниским 

степеном конкурентности у односу на исте такве центре у развијеним туристичким 

земљама и регијама. У плановима будућег развоја неопходно је инсистирати на 

концепту комплементарног развоја бањског туризма са непосредним планинским 

окружењем. Само такав начин развоја омогућио би превазилажење уочених 

недостатака и постизање бољих економских ефеката. Наравно, целокупан развој 

мора бити сагледан кроз призму одрживог развоја и минималног еколошког 

загађења. 
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