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Увод 

 

 

После нешто више од три деценије у плану је да Србија добије нови национални 

парк. Планине Кучај и Бељаница,уз Фрушку гору, Ђердап, Тару, Копаоник и Шар-

планину биће шесто природно подручје под највишим степеном заштите. 

 У ,,елитном“ друштву ови предели нетакнуте природе наћи ће се јер представљају 

највећи резервоар питке воде у Србији, поседују огромне површине под шумама, у оквиру 

којих се налази неколико прашумских резервата ( Винатовача, Бусовата и клисура Ресаве), 

такође ту су 12 споменика природе и преко 150 спелеолошких објеката од којих су 

најзначајније пећине Велика Атула, Радошева и Лазарева ( Злотска ) пећина које 

представљају право благо овог краја. Из богатог геонаслеђа издвајају се још и Лазарев 

кањон, прераст Самар као и увала Речке и Бусовата. На читавом овом подручју расту 

реликтне биљне врсте као што су граб, бршљен, тиса, јоргован...Станиште је 755 биљних 

таксома, то представља петину укупне флоре наше земље, а 45 се налазе у Црвеној књизи 

флоре србије. Ова планинска целина је дом и за 23% фауне гмизаваца, 130 врста птица и 

70% укупне фауне сисара. Истичу се рис, мрки медвед, вук и видра који се налазе на 

Црвеној листи угрожених кичмењака Србије. 

 Читава област потенцијалног националног парка богата је и културно-историјским 

наслеђем. Најстарији остаци људских насеобина пронађени су у околини Деспотовца, а 

Злотска пећина значајан је археолошки локалитет. Ту су и средњевековни манастири, као 

и Сењски рудник и Александров потоп. 

 Због свега напред наведеног ово подручје свакако заслужује да буде сврстано у 

прву категорију,  као заштићено подручје од изузетног националног али и међународног 

значаја. Влада Републике Србије донела  је одлуку о изради  Просторног плана подручја 

посебне намене природног добра ,,Кучај-Бељаница“(у даљем тексту- ППППН природног 

добра Кучај-Бељаница). Носилац израде Просторног плана је Републичка агенција за 

просторно планирање. Овим Просторним планом утврђују се основе организације, 
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коришћења, уређења и заштите овог подручја.Званично проглашење новог националног 

парка ,,Кучај-Бељаница“ очекује се 2018. Године. Северна граница ће бити Бељаница, а 

јужна планина Кучај, под чијим највишим врхом извире река Ресава. Обухватиће 

површину од 50 000-60 000 хектара,од чега највећи део припада општини Деспотовац, као 

и  атарима Жагубице, Бора, Параћина и Бољевца. 

Предмет  овог рада јесу туристички потенцијали на подручју парка природе Кучај-

Бељаница. Сагледавају се природне и антопогене карактеристике парка природе, 

приказује се тренутно стање, оцењује се степен угрожености и режими заштите.Такође у 

раду ће бити речи о лепоти овог подручја и очуваности природе као основама за развој 

туризма. 

 Циљ овог рада је свеобухватни приказ природно-географских и друштвено-

географских карактеристика ,као и туристичких потенција парка природе Кучај-

Бељаницана, на основу којих ово подручје заслужује да буде проглашено за нови 

национални парк.У првом делу рада приказане су границе и положај Парка природе Кучај-

Бељаница, а затим су представљене физичко-географске и друштвено-географске 

карактеристике овог подручја. У другом делу рада се говори о режимима заштите, 

заштићеним природним добрима и непокретним културним добрима. У трећем делу рада 

урађена је SWOT анализа Парка природе Кучај-Бељаница. 

 Методе рада представљају преглед и изучавање литературе која се бави овим 

подручјем. Изучавање се састоји од комбинације квантитативних метода(статистика и 

интернет анализе) и квалитативних метода (писани документи, синтеза, анализа, 

дедукције из датих мишљења различитих аутора). 
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1.Положај и границе 

 

Парк природе ,,Кучај-Бељаница“ припада карпатској Србији и налази се у северном 

делу источне Србије. На северу је Жагубичком котлином одвојен од Хомољског масива а 

на југу превојем Честобродица од масива Ртња, западну границу чини долина Велике 

Мораве а на истоку је опасан Зајечарско-Борском депресијом. У физичком смислу 

подручје се простире правцем север-југ, и то у висинским зонама од  200м па све до 

1339м( врх Бељаница). 

Слика бр.1- Положај Парка природе ''Кучај-Бељаница'' 

 

Извор: http://www.novosti.rs 

 Административно припада Браничевском ( општина Жагубица), Поморавском         

( општине Деспотовац и Параћин ), Борском (општина Бор ) и  Зајечарском ( општина 

Бољевац )  управном округу. Укупна површина подручја износи око 1.546 km2. 
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  Територијални обухват подручја обухваћеног Просторним планом одређен је 

површинама 28 КО (катастарске општине) на деловима територија општима: 

 

1) Бор, 2 КО - Злот II и Злот V 

 

2) Жагубица, 8 КО – Мали Камен, Крупаја, Милановац, Жагубица, Рибаре, Сиге, 

Новарица и Суви До 

 

3) Деспотовац, 6 КО – Јеловац, Равна Река, Жидиље, Сладаја, Сењски Рудник и 

Стрмостен 

 

4) Параћин, 6 КО – Извор, Горња Мутница, Стубница, Буљане, Шалудовац и Забрега 

 

5) Бољевац, 6 КО – Боговина, Мали Извор, Подгорац I,  Луково, Криви Вир и 

Јабланица 

 

Слика бр.2 Карта обухвата Просторног плана подручја посебне намене''Кучај-Бељаница'' 

 
Извор: http://www.rapp.gov.rs 
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2.Саобраћајна повезност 

2.1.Друмски саобраћај 

 

Кључна чињеница у вези са саобраћајном повезаношћу овог краја је близина 

паневропског коридора X који обухвата железничку и путну мрећу и представља битан 

фактор интеграције Републике Србије у европско окружење.Овај саобраћајни правац је 

развојна шанса за привреду подручја кроз која пролази. Коридор X у свом основном 

правцу од Салцбурга до Солуна повезује 8 држава ( Аустрију, Словенију, Хрватску, 

Мађарску, Србију, Бугарску, Македонију и Грчку) укључујући и 4 крака ( Грац-Загреб; 

Будимпешта-Београд; Ниш-Софија; Велес-Битољ-Флорина). Има укупну дужину путне 

саобраћајнице од 2.360километара, од чега кроз Србију пролази око 800 

километара.Подручје просторног плана удаљено је двадесетак километара од коридора, и 

условно се његов југозападни део (делови општине Параћин)сматра појасом коридора X.    

( Јовичић Ж.;2009) 

Слика бр.3 – Паневропски kоридор X 

 

Извор: http://www.pks.rs 
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Основну повезаност са осталим делом наше земље ово подручје остварује преко 

државног пута I Б реда број 36. Пут обезбеђује квалитетну саобраћајну везу источне са 

централном Србијом и коридором X  (државни пут I Б реда број 36 = Параћин – Бољевац – 

Зајечар – државна граница са Бугарском односто гранични прелаз Вршка Чука) и 

представља предуслов за остваривање функционалних веза са окружењем и привредну 

сарадњу, превасходно у домену туризма, пољопривреде и др.( Група аутора;2014) 

Велики значај има и друмски пут II A реда број 161 који се налази у северном делу 

подручја и пружа се од Петровца преко Жагубице до Бора. Правцем север-југ протежу се 

и државни путеви II A реда број 160, 196 и 219. Помоћу ових путева се остварују везе 

између суседних општина Деспотовац, Параћин, Жагубица, Бор и Бољевац. Већина 

државних путева II реда је асфалтирана, али је коловоз на већини путева у лошем стању и 

недовољно одржаван, тако да је одвијање саобраћаја донекле отежано. Путеви су 

незадовољавајућег квалитета, делимично су и не асфалтирани, често без решеног 

одводњавања, саобраћајне сигнализације и опреме. Изузетак су поједине новоасфалтиране 

деонице. Размештај путне мреже је различит по општинама. Постојење општинске путеве 

карактерише низак ниво газећег слоја коловозних површина и неадекватна опрема и 

сигнализација.Доста су заступљени и некатегорисани и шумски путеви који такође нису 

задовољавајућег квалитета. 

 

 

2.2.Железнички саобраћај 

 

 У обухвату просторног плана постоји железничка пруга( локална 

неелектрифицирана једноколосечна пруга Марковац-Ресавица), која је од Ресавице преко 

Деспотовца и Свилајнца везана за основни магистрални железнички коридор Републике 
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Србије. Дужина поменуте пруге у обухвату просторног плана износи око 2.600м. На 

планском подручју налази се и укинута пруга Параћин-Зајечар. ( Група аутора;2014) 

 

2.3. Ваздушни саобраћај 

 

Читав овај простор гравитира аеродрому у Бору, који је планиран за коришћење у 

цивилне сврхе.Планиран је интензивни развој и изградња средњих и мањих аеродрома 

оспособљених за прихват и отпрему мањих савремених авиона намењених за пословна и 

туристичка путовања у локалном саобраћају, за обављање спортских делатности, 

аеродрома намењених пољопривредној авијацији, као и коришћење војних аеродрома за 

цивилни саобраћај у функцији унапређења и туристичког развоја подручја. 
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3. Физичко-географске карактеристике 

3.1.Геолошка грађа 

 

 Подручје захваћено Просторним планом, у геотектонском погледу, припада 

композитном терену Карпатобалканида. Унутар ове сложене геотектонске јединице 

појављују се веома разноврсни литолошки чланови и њихови међусобни односи често су 

значајни за настанак појава и лежишта различитих минералних сировина.  

 Најстарије стене на овом простору су протерозојске старости. То је серија 

разноврсних метаморфита, међу којима преовлађују гнајсеви, различите врсте 

кристаластих шкриљаца, мермери, пешчари, кварцити и метагаброви. На екстремне 

услове метаморфизма указује и појава мигматита. 

  Посебно се издваја такозвани „Кучајско-бељанички кристаласти комплекс“. Доњој 

серији овог комплекса припадају продукти метаморфизма базичних стена, кератофира, 

кератофирских туфова и пешчара, као и нискометаморфних шкриљаца, гранитоида 

(плагиогранита) и метагаброва. Трансгресивно преко стена доње серије леже 

старопалеозојски седименти.  

 У ордовицијуму су то махом метаморфисани пешчари, конгломерати и пелити у 

серији дебелој око 700 m. У бази силура леже конгломерати и конгломератични пешчари, 

док се преко њих јављају метапелити (аргилофилити), аргилошисти и пешчари. Дебљина 

серије силурских стена је око 400 m. Девон је представљен пешчарима са прослојцима 

аргилошиста и конгломерата.  

 У западним деловима, у оквиру такозваног „Горњачког парахтона“, развиће 

палеозоика је нешто друкчије. Преко протерозојских гнајсева, мермера, кварцита и 

зелених шкриљаца леже пермски кластити (конгломерати и црвени пешчари). 

  У северозападним и западним деловима терена запажају се тријаски (доњи и 

средњи) седименти. У доњем, то су конгломерати и шарени пешчари, затим доломити, 

пешчари и песковити кречњаци. Средњи тријас је представљен кречњацима анизијског 
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ката, са развићемсве три карактеристичне зоне. То су тамносиви банковити кречњаци 

(зона са Dadocrinus gracilis), Песковити кречњаци и глиновити пешчари (зона са 

Rhynchonella decurtata) и тамни, грудвасти, битуминозни кречњаци са прослојцима 

лапораца и глинаца (зона са Ceratites trinodosus). У ладинском кату преовлађују кречњаци 

и лапорци. 

  Јура је представљена средњојурским лапоровитим, песковитим и 

конгломератичним кречњацима, затим конгломератима и пешчарима, као и горњојурским 

банковитим и слојевитим кречњацима, често са прослојцима рожнаца, затим 

доломитичним кречњацима и доломитима.  

 Преко јурске карбонатне серије леже кредни седименти, који су у централним 

деловима терена представљени доњокредним, слојевитим и банковитим кречњацима. У 

источним деловима доња креда се карактерише 700-1500м дебелом серијом у чијој бази се 

налазе конгломерати, песковити кречњаци и пешчари, са слојевима угља, а изнад њих се 

налазе вулканокластити (туфови, туфити, вулкански агломерати и брече). Кредно-

палеогени магматизам, иначе од великог значаја за формирање металичних 

минерализација на простору Тимочког еруптивног комплекса, представљен је овде 

андезитима (тимацитима), дацитима и дацитоандезитима, као и плутонитима 

кварцдиоритског или кварцмонцонитског хемизма. Под утицајем овог магматизма дошло 

је до стварања бројних зона хидротермално измењених стена, као и појава корнита и 

контактно метасоматских мермера и скарнова. 

  Неогени седименти су на овом простору (са изузетком делова жагубичког басена у 

којима је развијен плиоцен) углавном миоценске старости. То су махом језерски, ређе 

плитководни марински, седименти, представљени кластитима псефитског и псамитског 

карактера (бречама, конгломератима и пешчарима), затим глине, глинци, кречњаци и 

цементни лапорци. У серији миоценских седимената јављају се и слојеви угља. 

  Квартарни седименти су ретки и претежно су представљени алувијалним 

наслагама дуж већих водотокова, делувијумом, сипарима и ређе појавама бигра око 

крашких извора. ( Група аутора;2014) 
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3.2. Рељеф 

 

 Основне одлике рељефа простора обухваћеног ППППН природног добра „Кучај-

Бељаница” настале су као резултат сложеног деловања тектонских и егзогених процеса 

(доминантно флувијалне и крашке ерозије). Као основне морфолошке целине овог 

простора издвајају се Карпатске планине Бељаница и Кучај. Падине Бељанице се ка северу 

постепено спуштају ка Хомољској котлини, предиспонираној долином Млаве која је 

усечена између Хомољских планина на северу и Бељанице на југу. Кучајске планине се у 

правцу југ - југоисток снижавају ка Црноречкој котлини по чијем дну је своју долину 

усекао Црни Тимок. Црни Тимок тако одваја Кучајске планине од Самањца на северу и 

Ртња на југу. Ка западу, анализирани простор се снижава ка Великоморавској удолини 

преко долина Ресаве и њених притока и Црнице и њених притока. 

  Бурну и разноврсну геолошку прошлост, али и деловање вишеструких ендогених и 

егзогених агенаса, данас у пределима обухваћеним ППППН природног добра „Кучај – 

Бељаница” осликавају бројни геоморфолошки облици: палеовулканске купе, речне долине 

,од којих су многе типа клисура и кањона, добро развијени површински (увале, вртаче) и 

подземни (јаме и пећине) крашки облицу у рељефу . 

  Овај простор представља типичну планинску област, јер се, хипсометријски 

анализирано, преко 80% терена налази на надморским висинама изнад 500 m, од чега је у 

висинској зони преко 800 m такође око 80% планинских предела. Највиша кота области је 

истоимени врх Бељанице (1339 m), а најниже тачке су ушће Крупаје у Млаву (200 m) и на 

крајњем југоистоку у области Боговине (224 m). У анализираној области терен гравитира 

ка надморским висинама испод 500 m у Жагубичкој котлини, Црноречкој котлини, 

долинама Ресаве, Црнице и др. 

  Најстарију датацију унутар ове области има рељеф изграђен у андезитима 

Црноречке котлине и у сливу Црног Тимока. Он највећим делом не представља примарне 

вулканске облике чији је настанак завршен око средњег миоцена. У морфологији терена 

облици настали тим агенсом (из предеоне слике се јасно издвајају као купаста узвишења и 
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главице) најмногобројнији су између Црног врха, Брестовачке бање и Злота. То су Крше 

Сатули (432 m) у источној подгорини Кучаја недалеко од Злота, Кумастакан (730 m) у 

горњем току Злотске реке у подножју Црног врха и најимпозантнија међу њима по висини 

и положају Тилва њагра (770 m) која се налази у сливу Бањске реке између Црног врха и 

Брестовачке бање. ( Група аутора;2014) 

 У најсевернијем делу слива Црног Тимока смештен је Црни врх (1040 m) који се 

пружа у дужини од 6 km  правцем југозапад – североисток . Он је значајан хидрографски 

чвор и представља развође према сливу Млаве на северу и сливова  Бањске и Злотске реке, 

притокаЦрног Тимока на југу. Црни врх је изграђен од андезита. 

 Кучај (Велика треста 1284 m) се углавном простире правцем север – југ на дужини 

од 32 km, а његова максимална ширина достиже и до 30 km. Највећи део Кучаја изграђен 

је од кречњака јурске и доњекредне старости (источне, јужне и северне падине) који 

максималну дебљину од 300 m достижу на источним странама.Такође у његовој грађи 

поред кречњака учествују шкриљци и пермски црвени пешчари. У средишњем делу 

Кучаја издиже се венац Јавориште који Кучај дели на две мање површи – западну или 

Брезовачку и источну или висораван Микуља. У источном делу Кучаја издиже се венац 

Малиник (Велики Малиник – 1158 m). Северно од Малиника усечен је дубок и узан кањон 

Лазареве долине. Кањон Лазареве долине је најдубљи (400 m) и најужи (6,8 m) кањон 

Кучаја и Источне Србије. Дужина овог кањона износи око 6 km, почевши од места где се 

састају токови речица Демизлок и Кленцуш, а недалеко од тог места им се придружује и 

речица Микуља. Данашњи токови ових саставница су већим делом године суви, тако и 

сам кањон, па се по његовом дну уочавају џиновски лонци. У излазном делу Лазаревог 

кањона налази се Злотска (Лазарева) пећина чији систем истражених канала достиже 

дужину 1600 m. Само 1,5 km узводно од ње смештена је пећина Верњикица. До сада је 

истражено 1015 m подземних канала. Актуелној туристичкој презентацији доступна је 

само Злотска пећина. Југозапдно од претходних локалитета, између В. Малиника и 

Радованске реке леве притоке Црног Тимока налази се Тилва њалта (1054 m) изграђена у 

кристаластим шкриљцима. У овом југоисточном ободу Кучаја, изражени су подземни 

крашки облици – неколико јама и три пећине (Девојачка – 72 m, Боговинска – 3517 m и 

Пештера Маре – 61 m). Јужни део Кучаја представља пространу кречњачку висораван 
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према Кривом виру и Јабланици и по Цвијићу, она се издваја као површ Беле воде или 

површ око Косматог врха. На њеној површини од око 130 km2 уочавају се повшински и 

подземни крашки облици. На висоравни Беле воде карактеристичне кречњачке увале су 

Велико и Мало Игриште, Гајине млаке, Беле воде и Торовиште. Западни део Кучаја такође 

је изграђен од кречњака. Одликује се подземним облицима насталим у красу, од којих су 

неки и пећине као што је она на врелу реке Грзе (385 m), Раваничка пећина код 

истоименог манастира проходна на дужини од 2050 m и др. ( Група аутора;2014) 

Слика бр.4 – Планина Кучај 

 

Извор: https://sr.wikipedia.org 

 Кривовирски басен обухвата пространу депресију у којој је смештен изворишни 

део Црног Тимока. Црни Тимок извире испод јужних падина Кучаја у дну кречњачког 

облука из три пећине смештене на приближно истој надморској висини (375 - 366 m). 

Долина Црног Тимока је композитна, састоји се од три котлине и две клисуре. Низводно 

од Кривовирског басена на дужини од 20 km налази се Јабланичка клисура Црног Тимока. 

У клисури се запажају извори и врела (нпр. на ушћу Радованске реке). Након ње, Црни 

тимок тече кроз Сумраковачко- шарбановачку колтину, потом клисуру Баба Јоне, да би се 

након тока кроз њу спустила у завршну Зајечарску котлину, пре него што се споји са 

Белим Тимоком. 
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  Бељаница је изразита кречњачка планина смештена између Хомољске котлине и 

Ресаве (Бељаница 1339 m). Сматра се да је Бељаница добила име по белим стенама које 

изнад храстових и букових шума бљеште на сунцу. Планина се пружа правцем исток - 

запад, на дужини од око 30 km. Асиметрична је у меридијанском профилу, са блажом 

северном страном према Млави, док се на југу, према Ресави, завршава стрмим 

кречњачким одсецима. Читаво планинско било је „избраздано” сувим речним долинама, 

увалама и вртачама. Северни део планине богат је површинским крашким облицима – 

увале и вртаче као што су Речке, Бусовата, Глуве Врпите, Сладаја, Водна, Пиштаљине и 

др. По дну увала теку потоци који се губе у понорима. Вртаче су знатно бројнији 

површински облици од увала, али су малих димензија, најчешће су обрасле шумском 

вегетацијом на странама, а травном по дну. Обично се на њиховом дну налазе понори у 

којима се губи атмосферска вода, а некада су ти понори запушени глином па се на дну 

вртача формирају језерца (Бујдина бара, Шурановац, Рогињачки вир). Бељаница се на 

јужној страни завршава кречњачким одсеком који је у клисури реке Чемернице висок до 

400 m. Он је формиран на истоименом раседу који се може пратити од села Стрмостен до 

изворишта Чемернице. На том одсеку истражено је 16 спелеолошких објеката (пећина 

Малог врела, Велика пећина, Бушна пећина, Радошева пећина, Бушан камен, Велика 

атула...).  

 У кречњачким пределима смешетеним између јужних падина Бељанице и 

северозападних падина Кучаја налази се увала Дивљаковац на чијем северном ободу је 

смештена Ресавска пећина. Састоји се од неколико спратова канала и дворана укупне 

дужине 850 m (туристичка стаза је дуга 447 m и отворена је за туристичке посете 1971. 

године). Ресавска пећина је најпосећенији спелеолошки објекат у Србији. 
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3.2.1. Крашки облици рељефа 

 

 Ово је типичан крашки предео са развијеним површинским и подземним крашким 

облицима. Кречњачке висоравни Бељанице и Кучаја припадају прелазном типу Јуре који 

је развијен у областима где преовлађује смена кречњачких и лапоровитих или 

вододрживих стена.  Шкрапе и вртаче су најбројнији површински облици али се значајем 

истичу и увале. 

 Увале су веће, затворене и дубље депресије у крашком рељефу. Имају облик 

издужених котлинастих удубљења дугачких од 500 до 1000 метара. Ширина им је 200-300, 

па и више метара, а дубина неколико десетина метара. Дно увала је избушено вртачама 

или је прекривено дебелим покривачем од резидијалне глине и растреситог наноса.( 

Петровић Д., Манојловић П.;2003) 

 Увала речке налази се на северним падинама Бељанице. Значајна је због 

постојања тресавских станишта која представљају један од најугроженијих типова 

станиша. Поред типичне васкуларне флоре на овом простору су забележене и сфагнумске 

маховине које су сврстане у строго заштићене врсте. Два речна тока дисецирају дно увале. 

После релативно кратког тока, нестају у засебним понорима. Понорнице увале Речке 

уврштене су у објекте хидролошког наслеђа Србије, као и сама тресава. Обиље влаге и 

учестали мразеви довели су до формирања периглацијалних облика рељефа, посебно 

туфура. Увала Речке налази се на Листи геоморфолошких објеката геонаслеђа Србије.  

 Увала Велика Брезовица Налази се у централном делу Кучајских планина, на 

Брезовачкој површи. То је јединствена крашка увала са свим одликама крашког поља. 

Стални ток, река Брезовица која дотиче са вододржљивих терена, преласком на кречњачку 

подлогу добија карактер понорнице. По јужном ободу увале поређани су понори у којима 

се губе воде Брезовице. Воде које пониру у овим понорима појављују се на врелу Грзе и 

на врелу Црног Тимока у Кривом Виру.На овом простору су забележена ретка мочварно-

затресављена станишта са карактеристичним врстама за ове типове станишта. 
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 Значајне су и следеће увале:Увала Бусовата, Увала Мала Брезовица, Увала 

Игриште,Увала Бигар, Увала Добра Вода, Увала Торовиште, Увала Валка Луци, Увала 

Гајина млака. 

 Од подземних крашких облика у рељефу истичу се бројне пећине и јаме: Тисова 

јама,Ивков понор(дубине 163м), Радошева пећина, Велика Атула,Гаура Фундоњ, 

Вртачеље, Ресавска пећина, Влашка пећина, Пећина на врелу Гозе, Боговинска 

пећина,Извиђачка пећина, Девојачка пећина, Лазарева пећина, Верњикица, Хајдучица, 

Дубашница, Стојкова леденица, Мандина пећина.На Кучају постоје и две леденице – 

Добра и Зла Леденица.То су јаме које, у својим најдубљим деловима, имају током читаве 

године негативне температуре, због чега се вода прокапница замрзава на њиховом дну, 

стварајући ледене масе. ( Петровић Д., Манојловић П.;2003) 

 

   Први заштићени локалитети овог подручја су пећине, проглашене као Споменици 

природе „Велика Атула“  и „Радошева пећина“. Заштићене су 1949. године. 

 Велика Атулa и Радошева пећина припадају КО Стрмостен. То су пећине са  

бројним салама и богатим пећинским накитом, као и ретким примерима животиња. 

 Ресавска пећина налази се код села Јаловца, 25км источно од Деспотовца. Дуга је 

око 850м. Састоји се од више хоризонталних канала и дворана са бројним стубовима и 

калцитним дворанама. Ресавска пећина спада међу најпознатије и најпосећеније пећине 

Србије и туристички је најзначајнија. 

 Верњикица се налази у долини Лазареве реке, 1,5км узводно од Злотске пећине. 

Састоји се од читавог низа степенасто поређаних дворана, повезаних каналима. Укупна 

дужина пећинских канала износи 1050м, од чега је доступно за посету 605м. У пећини се 

налази неколико лепо украшених и сувих дворана. (Родић Д.,Павловић М.; 1994) 

 Лазарева пећина назива се још и Злотска пећина. Налази се у источној подгорини 

Кучаја, 3км од Злота. Улаз у пећину је на 291м надморске висине и налази се на левој 

страни Лазареве реке. 
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 Влашка пећина се налази у кречњачком гребену планине Бељанице. Пећина има 

два улаза, горњи је на висини од 560м а горњи 4м изнад њега. Дужина испитаниј канала 

износи 650м.  

 Боговинска пећина смештена је у југо-источном подмпжју Кучајских планина код 

села Боговина недалеко од Бољевца. Укупна дужина пећинских канала је 5020м. Пећина је 

поприлично једноставна са мало пећинског накита. Одликује се великим окукама, правим 

подземним меандрима. То јасно указује да је настала радом подземног тока који се у њој 

јавља и данас после јаких киша. 

 

 Прераст Самар се налази у североисточном делу Кучајских планина. Смештен је у 

једном од изворишних кракова реке Тиснице. Над сувим коритом повременог тока реке 

Пераст, формирана је џиновска прераст у масивним кречњацима. Тако је обликована 

велика стеновита капија, једна од најлепших прерасти у Србији. Због своје атрактивности, 

знатних димензија и великог научног значаја, налази се на Листи геоморфолошких 

објеката геонаслеђа Србије. Висина каменог лука износи 17 m, а ширина у подножју 14,5 

m.  

Слика бр.5- Прераст Самар 

 

Извор: http://www.turizamiputovanja.com 
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3.2.2. Палеовулкански облици рељефа 

 

 Данас на територији Србије нема активних вулканских појава, међутим у ближој 

геолошкој прошлости поједине области у Србији биле су изложене снажном 

вулканизму.Најмлађи вулканизам у нашој земљи се завршио крајем терцијера. Источна 

Србија је изразита облст палеовулкансог рељефа а нарочито облст Црноречке котлине. У 

рељефу овог подручја истиче се низ вулкансих купа: Првулове Чуке, Страхинове Чуке и 

низ Тилва Њагре.Ови низови купа стичу се у планинском масиву Црног врха који је 

изграђен од андензита. 

 У морфолошком погледу најбоље је изражена палеовулканска купа Тилва Њагра. У 

читавој еруптивној области не постоји тако изразита палеовулканска купа са очуваном 

формом правог вулкана, са симетричним странама и бочном паразитском купом. Главна 

купа висока је 770м,а паразитска – Тилва Мика 625м. Оне се дижу 200м, односно 120м 

изнад околног земњишта. (Петровић Д., Манојловић П.;2003) 

 У сливу Злотске реке налази се читав низ мањих палеовулканских 

купа.Најизразитија од њих је  Куматакан висине 730м која је у бази широка око 1 

километар, а њена релативна висина је 250. Ту је још и Крше Сатуле код Злота са 190м 

релативне висине. 

   

3.2.3. Флувијални облици рељефа 

 

 Од облика насталих радом флувијалне ерозије овде запажамо бројне клисуре и 

кањонске долоне: Клисура Горње Ресаве, Клисура Суваје (Клочаница), Клисура и 

епигенија Тиснице, Кањон Ваља Маре, Клисура Боговинске реке, Клисура Ваља 

Петру,Кањон-клисура Некудовске реке, Кањон Лазареве реке, Жљебура-клисура 

Радованске реке.Такође јављају се и епигеније Црнице и Грзе код Параћина. 
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 Клисура Ресаве - Река Ресава је сталан, водом богат ток, велике (ерозивне) снаге, о 

чему сведочи импозантна клисура усечена у кречњацима. Вертикалне стране клисуре 

достижу 500-600 m висинске разлике.   Најужи и најдубљи кањонски део Ресаве је Склоп, 

место где се велики кречњачки блок сурвао са литица и заглавио на дну кањона, неколико 

метара изнад реке – образујући камени мост.  

 Кањон Лазареве реке -  један је од мањих у Србији, али свакако један од 

најлепших и најинтересантнијих облика у рељефу. Дугачак је 6 километара, вертикалних 

страна, дубине до 500м. Мале је ширине, која на једном делу износи само 6,8 метара. 

Усецен је у површ Дубашнице, на којој се акумулирају подземне воде, па се у кањону 

налази већи број јаких извора, кратких токова и врела. У кањону се налазе и две познате 

пећине – Лазарева и Верњикица, уређене за туристичку посету. Кањон истовремено 

представља богарто станиште биљних и животињских врста, од којих су многе ендемичне 

и реликтне. Због концентрације изузетних морфолошких, спелеолошких, хидролошких и 

флористичких вредности, очуваних пејзажа и аутохтоне природе , Лазарев кањон је 

проглашен за заштићено природно добро – споменик природе.( Јовичић Д.;2009) 

 

Слика бр.6 – Лазарев кањон 

 

Извор: srbijauslici.blogspot.r 
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3.3. Клима 

 

 Клима представља просечно стање временских прилика посматраних за дужи низ 

година изнад неког места. Клима, схваћена као режим типова времена, зависи од 

комплекса појава, које се сврставају у две групе: прву чине климатски елементи а другу 

климатски фактори. (Дукић Д.;1998) 

 Клима Србије је разносврсна. Ове разлике потичу од: географске ширине и дужине, 

блиуине мора и рашчлањености рељефа. На климу Србије утичу и велике географске 

области: Арктик, Сибир, Атлантски океан, афричко копно и Средоземље, у којима се 

формирају и из којих долазе ваздушне масе одређених физичких особина. (Јовичић Д.;2009) 

 Истраживана област, пре свега на основу географског положаја и орографских 

специфичности, по својим одликама припада варијетету умереноконтиненталног климата 

који обухвата ширу зону веначних планина од Ђердапа до Нишке котлине. На годишњем 

нивоу просечне вредности температуре су ниже од 10°С чак и код метеоролошких станица 

које се налазе у подножју планина (нпр. Жагубица). Пролеће је хладније од јесени. Само 

на највишим гребенима Кучаја просечна годишња сума падавина износи преко 900 mm, 

док су у осталим пределима годишње суме падавина знатно испод тих вредности. Јесењи 

месеци имају мање падавина од пролећних. Одлике климе се мењају у односу на промене 

висинског градијента (долине – побрђа – планински врхови). Разлике између минималних 

и максималних вредности температуре по том градијенту се увећавају, као и годишња 

сума падавина. У наредној табели дати су подаци који се односе насељена места смештена 

по котлинском ободу анализираног простора. (Група аутора ;2014) 
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Табела бр.1-Вредности просечних јануарских и јулских температура, годишње вредности 

темепература и суме падавина (1961-1990) 

Мерно место Просечне вредности температуре Просечна годишња 

сума падавина (mm) 
t јануар (°C) tјули (°C) tsr (°C) 

 Деспотовац  

 (224 m) 
-0,7 22,1 11,4 676 

 Жагубица 

 (350 m) 
-1,7 19,6 9,5 595 

  Бор 

 (380 m) 
-0,6 21,0 10,2 640 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

  

 Од посебног значаја су детаљни подаци за станицу Црни врх који у недостатку 

синоптичких станица на Бељаници и Кучају дају приближну слику о климатским 

одликама осталих планинских предела анализираног простора. 

 

 

Табела бр.2 - Просечни подаци климатских параметара на синоптичкој станици Црни врх (1037 m) 

(1961-1990) 

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

tsr (°C) -4,2 -3,0 1,0 6,4 11,5 14,1 16,0 15,8 12,6 7,3 1,8 -2,3 6,4 

рел.влажн. (%) 87,0 87,3 81,7 75,8 77,6 80,0 77,4 77,0 79,6 82,4 86,8 88,7 81,8 

Трајање сунч. сјаја (h) 70,4 72,0 133,8 179,2 224,4 243,6 290,0 271,4 207,5 164,5 97,2 62,1 2016,1 

падавине (mm) 42,6 46,3 52,2 63,5 104,6 121,9 90,2 64,3 63,0 53,3 58,4 49,8 810,1 

број дана са снегом 18,3 16,3 13,4 5,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 7,6 14,0 77,1 

висина снега (mm) 30,1 26,0 21,3 6,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 11,4 26,9 123,7 

број дана са маглом 22,4 20,9 19,0 15,5 13,3 13,5 11,6 11,3 12,8 16,9 20,5 23,8 201,5 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 



 

21 
 

3.4. Хидрографија 

3.4.1. Реке 

 

 Реке анализираног простора припадају сливу Црног мора ка којем се одводњавају 

преко Црног Тимока, Ресаве, Млаве и Црнице. Својеврсна развођа ка сливовима Црног 

Тимока, Ресаве и Млаве чине Кучај и Црни врх. Бељаница је асиметрично развође ка 

сливу Ресаве на југу и сливу Млаве на северу. Специфичности хидролошких прилика овог 

простора доприноси и подземна и површинска хидрографија развијена у красу.  

 Црни Тимок, дугачак 84 km, најдужа је река која протиче анализираном 

територијом. Настаје од воде три снажна крашка врела која се налазе на приближно истој 

надморској висини (366 - 375 m) и појављују се испод јужних падина Кучаја. Минималне 

количине воде коју издају ова врела су 150 l/s, максималне 14 m3 /s. Температура воде 

током лета износи 8,5°С. Низводно од врела налази се неколико термалних извора од 

којих је најјаче Бања (21,8°С издашности 10 l/s). Низводно од Кривовирског басена на 

дужини од 20 km налази се Јабланичка клисура Црног Тимока, а потом са простора 

анализиране области река излази кроз Сумраковачко-шарбановачку котлину (21 km).Даље 

Црни Тимок тече кроз клисуру Баба Јоне дугачку 22,5km и на крају кроз Зајечарску 

котлину у дужини од 15 km до састава са Белим Тимоком. Најпознатије притоке 

су Злотска, Шарбановачка, Валакоњска и Осинићка река.  

  Извориште реке Млаве, дугачке 78 km налази се на 325 m надморске висине где је 

лоцирано и Жагубичко врело. Врело је потопљена вртача са максималном дубином 73 m, 

просечне издашности 0,9 m3 /s, а максималне 20 m3 /s. Вода избија на врелу након 15 km 

подземног тока из источног правца са Црног врха и са Бељанице, тј. воде понорница Црне 

и Суводолске реке. Врело Млаве је позната туристичка атракција, и за стране туристе и за 

локалне посетиоце. Врело Млаве је заштићено као хидролошки споменик прве категорије. 

По изласку из врела са десне стране прима Велику Тисницу, типичан бујичарски ток која 

повремено плави делове Жагубице. Она потом тече кроз алувијалну раван да би код села 

Рибарице ушла у Рибарско-горњачку клисуру дугу 28 km и дубоку до 320 m. Делом је 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%9A%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%9B%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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епигенетски усечена а карактеришу је и укљештени меандри.  Најужи део клисуре назван 

је  Ждрело.  

 На 668 m надморске висине у котлиници Ресави настаје река Ресава спајањем два 

краћа речна тока. Река укупне дужине 65,5 km и површине слива 685 km2 има једну од 

најлепших долина на простору Србије. У горњем делу њен ток је композитан и из Глопске 

долине, низводно од Куле почиње кањон у којем ова река понире и након 1 km тока се 

поново појављује у самом кориту. Низводно се мењају проширења и сужења до најдубљег 

дела кањона Ресаве названог Склоп, након којег се ток помера ка ерозивном проширењу 

Лисини где реци са леве стране притиче Суваја (понорница) у чијем горњем току је увек 

присутна вода и река ту носи назив Клочаница. У Лисину се са десне стране улива 

Чемерница која има највећи пад од свих притока Ресаве (216 ‰). Храни се водом Великог 

врела чије се воде стропоштавају низ бигрене пречаге са висине 13,5 m. Затим Ресава 

пролази кроз клисуру Зелени вир, а потом улази у Стрмостенско проширење. У њему из 

пећине избија Мало врело које добија воду из увале Речке на Бељаници. После 6 km 

дугачког долинског сужења између Стрмостена и Стењевца долина се проширује у 

Стењевачко-дворишко поље где Ресава прима своју највећу притоку Ресавицу, дугачку 

28,5 km. Након неколико километара тока Ресава улази у последњу клисуру, Манасијску, 

дугачку 9 km и дубоку до 320 m усечену између Маћије и Пасторка. Улива се у Велику 

Мораву код Свилајнца на 93 m надморске висине. (Група аутора ;2014) 

  Црница извире из крашког Старог врела у Сисевцу да би се након тока од 32 km 

улила у Велику Мораву код села Шавца недалеко од Параћина  . У изворишном делу, 

налазе се и три каптирана извора за потребе водоснабдевања околних насеља просечне 

издашности 2m3 /s. Река Грза је највећа притока Црнице и настаје од неколико водотока 

од којих су најважнији  Велика Честобродица и Врелска Падина, након чијег саставка река 

улази у клисуру Самањца дугу 2,5 km и код манастира св. Петке јавља се главно врело 

Грзе издашности 470  l/s преко којег се налазе богате наслаге бигра. 

  Раваница извире у Шареном кладенцу, североисточно од Сењског рудника и  код 

Ћуприје се улива у Велику Мораву на 113 m надморске висине. Дугачка је 25 km и у 

Велику Мораву уноси просечно 1,2 m3 /s. Одликује се великом променљивошћу у режиму 
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отицања воде тако да се јасно испољава бујичарски карактер ове реке. Највећа притока јој 

је  Зубрава која јој притиче са десне стране.  

  Горњи токови река анализираног простора припадају бактериолошки и хемијски 

незагађеним водотоцима што је логична последица очуваног квалитета животне средине у 

њиховим изворишним секторима. Река Млава је чак до Петровца чиста река, да би тек 

онда њен квалитет прешао из I у II класу речних вода. Воде Црног Тимока су највећим 

делом у II класи, воде Ресаве се од Ресавских рудника налазе у IV класи загађености. Ово 

подручје представља највећи резервоар питке воде у Србији. 

 Санитарна исправност изворишних делова водотока искоришћена је за подзиње 

бројних рибњака пастрмке. Међу њима је један од најстаријих онај на врелу Црнице код 

Сисевца (1959. године), рибњак „Млава” у Жагубици је капацитета 250 t годишње, 

„Врело” на Крупајској реци 20 t годишње, док се у новије време у Стрмостенском 

проширењу Ресаве и у Лисинама подижу бројни пастрмски рибњаци. 

 

3.4.2. Понорнице 

 

 За овај простор је карактеристична појава већег броја хидролошких специфичности  

и феномена који су типични само за крас. Међу њима је и појава понорница. Оне су бројне 

на Бељаници и Кучају, а међу њима је највећи број кратких и безимених токова. Ипак, 

дужином подземног тока истичу се Некудовска река(8,5km), Војала (7,5km) , Демизлок 

(6km), Кленцуш и Радованска река на Кучају. Једна од најинтересантнијих по сложености 

испољавања компликованог отицања воде у красу је понорница Дубашница чији је ток 

развијен на истоименој површи (источне падине Кучаја) на надморској висини 850 - 1000 

m (82 km2 ). Њен надземни ток дугачак је 3 km, да би се у понору на 889 m н.в. који гута 

20 l/s изгубиле и после подземног тока од 3,7 km појавиле се на врелу Мале пећине, а 

после 3,75 km на врелу Велике пећине на 339 m надморске висине. На Бељаници се истичу 

понорница Бусовата (8,8 km), Суводолска река, Понорница у ували Речке I, ; Понорница у 

ували Речке II и Велика Тисница. 



 

24 
 

3.4.3.Извори и врела 

 

 

  Сем већ наведеног врела Млаве, у красу овог простора истиче се и Крупајско 

врело. Налази се на југоисточном делу Крупајско-крепољинске котлине у атару села 

Милановца поред асфалтног пута који спаја Хомоље са Ресавом. Представља једно од 

најјачих врела у области Кучаја и Бељанице. Заштићено је од 1979. године, као споменик 

природе хидролошког карактера, на површини од 9 hа. Избија на западној страни планине 

Бељанице, на надморској висини од око 240 m. Врело није каптирано а део вода користи 

оближњи рибњак. Издашност врела варира од 900-2700 l/s, мада може износити и више од 

4000 l/s. Значају и атрактивности Крупајског врела доприноси и термални извор Топлик са 

температуром воде од 26,5°С. Крупајско врело некад је извирало из пећине јаком снагом, а 

данас је на 50 m од врела изграђена брана чиме је подигнут ниво воде. Недалеко (2 km) 

западно од врела Млаве налази се и врело Белосавац које је због велике издашности 

делимично каптирано за водоснабдевање Жагубице и насеља Суви до. У просечним 

хидролошким годинама из врела истиче преко 100 l/s. (Група аутора; 2014) 

 На простору Кучаја и Бељанице истичу се још и следећа врела и извори : Велико 

врело (пл. Бељаница); Врело Гозе; Врело Црнице (Кучајске пл.); Злотско врело (Кучајске 

пл.); Кривовирско врело (Кучајске пл.); Мало врело (пл. Бељаница); Радованско врело 

(Кучајске пл.); Миливско врело(село Милива код Деспотовца); Врело Мрљиш код села 

Боговина; Врело Бељевина у селу Бељевина, повремено врело Боговина. 
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Слика бр. 7 – Крупајско врело 

 

Извор: http://www.zanimljivedestinacije.info 

 

3.4.4. Водопади и слапови 

 

  Значајан је и већи број водопада и слапова на овом подручју као што су Велики и 

Мали бук, водопад Прскало као и водопад и слапови на ушћу речице Пераст у реку 

Тисницу. 

   Велики и Мали бук – Ова два водопада су на Бељаници, на десној страни Дола, 

који код села Суводола излази у Млаву. Они се одликују по томе сто су слапови одмах на 

извору, нису пречаге у кориту речном, преко којих се вода стропоштава. Букови су један 

од другог удаљени 100метара.Мали бук извире ниже од Великог, стропоштава се преко 

низа од травертинских степеница, протиче затим кроз заравњак од бигра, имајући где мале 

степенице у кориту, па се преко другог травертинског слапа од 11м. Висине сурвава у До. 

(Цвијић Ј.; 1996) 

  Велики Бук или Лисине се налази на речици Врелу, десној притоци реке Ресаве. 

Смештен је на око 380 метара надморске висине, у близини Ресавске пећине. Према типу 

http://www.zanimljivedestinacije.info/
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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настанка спада у акумулационе водопаде, настале акумулацијом бигра. У подножју је 

формирано језерце мале дубине, окружено бигреним блоковима. Заједно са извором 

речице Врело под заштитом је државе, као споменик природе „Водопад Лисине“ и 

као објекат геонаслеђа Србије. Врело сакупља воде са широких крашких предела 

Бељанице, а директна хидрографска веза установљена је са рекама понорницама из 

увала Речке и Бусовате.Висина водопада је 25м и један је од највиших у нашој земљи. 

 

  Својом лепотом истиче се водопад Прскало на јужном Кучају који је створен игром 

воде и кречњака. Налази се поред пута који води од Ресавице ка Честобродици. Невоља је 

што је то шумски пут и што је у периоду највеће активности водопада практично 

непроходан. Висина водопада је 15 метара и врло је сиромашан водом али ипак никада не 

пресуши. 

 

 

 

Слика бр.8- Водопад Велики бук и водопад Прскало 

 

Извор: http://www.vodopadisrbije.com 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%92%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%99%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1


 

27 
 

3.5.Земљиште 

3.5.1.Пољопривредно земљиште 

 

 Размештај и структура пољопривредног земљишта условљени су конфигурацијом 

терена и њиховим педолошким одликама које су формиране након комплексних утицаја 

геолошке подлоге, климатских, хидролошких и вегетацијских својстава. Мозаичност у 

размештају различитих педолошких типова, компактност распрострањења великих 

површина под земљиштем развијеним у планинским пределима, и мала заступљеност 

земљишта погодних за формирање ораница и башти, основне су одлике педолошких 

потенцијала овог простора за развој пољопривреде. 

 Земљишта погодна за развој ратарства и повртарства на анализираном простору 

немају значајно распрострањење. Уске траке алувијалног земљишта (углавном иловасто-

карбонатног састава) у долинама Млаве, Грзе и Црнице, на надморским висинама испод 

400 m, представљају ресурс који не обезбеђује повољне услове за организацију 

интензивне пољопривредне производње. Ратарство на овом простору нема дугу и значајну 

традицију и оно је усмерено ка задовољењу потреба локалног становништва. Слично 

претходном, и повртарство је доминантно оријентисано ка испуњењу индивидуалних 

потреба породичних домаћинстава. Еколошка и производна вредност ових земљишта 

потенцијално је велика, али на конкретном простору је њихова недовољна заступљеност 

лимитирајући фактор за реализацију и унапређење тог потенцијала. Још уже 

распрострањење имају земљишта типа смоница или њеног варијетета огајњачене смонице 

(нпр. мањи делови Жагубичке котлине, област око Горње Мутнице). Њихова потенцијална 

плодност је велика, али је и она само делимично искоришћена због традиционалног, 

екстензивног начина производње. На побрђима у залеђу наведених долинских области, 

заступљено је делувијално земљиште које тежи огајњачавању и због повољне слабокиселе 

до неутралне реакције, уз одговарајуће мере обраде, погодно је за воћарску производњу. 

Ипак, иако је присутан, потенцијал за развој ратарства, повртарства и воћарства на 

простору обухваћеном ППППН природног добра „Кучај-Бељаница” није примаран, јер се 

земљишта овог типа налазе на малим површинама, позиционираним искључиво на мањим 
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деловима, уз уске долинске стране његовог северног, западног и јужног обода. (Група 

аутора; 2014) 

 Како је већ констатовано, планински предели обухватају преко 80% анализиране 

области. На Бељаници, Црном врху, Кучају и падинама Малиника ка Црном Тимоку, шире 

пространство махом имају рендзине и смеђа кисела земљишта заступљена у више 

варијетета (нпр. црвено – руда земљишта, смеђа земљишта на граниту, смеђа кисела 

земљишта на шкриљцима, филитима...). Рендзине припадају хумусно – акумулативним 

земљиштима чија је генеза везана за меке кречњаке брдско-планинских простора. 

Рендзине Бељанице, Кучаја и осталих планинских предела анализираног простора су 

плитке и садрже доста скелета, тако да су предодређене за развој шумске вегетације и 

вегетације пашњака. Квалитетнија „острва” пољопривредног земљишта које је иницијално 

настало на рендзинама, налазе се у виду „пега” оподзољених гајњача на западним 

падинама Бељанице које се спуштају ка Крупаји и сливу Млаве, и ка десној долинској 

страни Ресаве. Даљом трансформацијом иницијалних земљишта попут рендзина, настају 

смеђа кисела земљишта. Овај тип земљишта је најчешће изразито скелетоидан и скелетан. 

Како се ова земљишта развијају на кречњаку и доломиту, она су плитког хумусног 

хоризонта и смањене способности вододрживости, а због честе појаве скелета и 

каменитости могућност интензивне пољопривредне обраде им је додатно смањена. Из тих 

разлога, и она су примарно погодна за развој шумске или вегетације пашњака. Њихов 

потенцијал је на тај начин усмерен и искоришћен ка развоју сточарства и екстензивном и 

традиционалном начину пољопривредне производње. Мозаичности и разноврсности 

планинских земљишта доприноси и појава ранкера, који су присутни на површинама 

севернихпадина Бељанице. И њихову еколошко – производну вредност одликује 

потенцијал за развој вегетације ливада и пашњака, односно развој сточарства.(Група 

аутора;2014) 

 Као изузетно неповољна за развој пољопривреде, или за било који други вид 

култивације вегетацијским покривачем, истичу се земљишта под камењарима кречњака 

(литосоли). Она су посебно заступљена на јужним падинама Бељанице, деловима Црног 

врха, и склона су интензивном спирању, одроњавању и другим видовима ерозивних 
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процеса. Процесима механичког распадања дају дробину која се на стрмим нагибима 

гравитационо покреће и таложи у подножјима у виду сипара (точила). 

 

 

3.5.2.Шуме и шумско земљиште 

 

 Шуме су важан и осетљив природни екосистем, без кога се не би могао замислити 

опстанак бројних живих бића. На пример незаменљива је улога шума у пречишћавању 

ваздуха, а нестајањем шума јавља се ерозија, мења се микроклима, замире природа и 

др.Шуме су најважнија компонента очувања здраве животне средине, али имају и 

економски значај те се шумски екосистем може посматрати и са привредног аспекта. 

(Јовичић Д.; 2009) 

 Вегетацијски покривач простора „Бељаница – Кучај” одликује се изразитом 

шумовитошћу која на свим секторима знатно премашује просечне вредности под шумама 

за Србију (26,7%), односно просечне вредности за централни део Србије (37,6%). У неким 

секторима анализираног простора (Бор – Жагубица) шумовитост је процењена чак на 

65,6%. 

 Међу добро очуваном аутохтоном  шумском вегетацијом овог простора, посебно се 

истичу предели кањона Лазареве долине, ресавског подручја, чије су биотичке вредности 

и специфичности станишних услова предмет законске заштите на основу Закона о 

заштити природе. Такође, сличног порекла и особености, само заступљена на мањој 

површини је и климатогена вегетација клисуре реке Грзе. 

 Климатогена вегетација Лазареве долине је заједница сладуна и цера са грабићем 

(Quercetum farnetto-cerris carpinetosum orientalis), али је на кречњацима најшире 

распрострањена заједница грабића и јоргована (Syringo-Carpinetum orientalis). Очувани су 

остаци заједнице грабића и храстова (Carpino orientalis-Quercetum mixtum) и мечје леске, 

јасена и јоргована (Fraxino-colurnetum mixtum). У клисури је доста распрострањена и 
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заједница јоргована и рашељке (Syringo-Prunetum mahalebi) која насељава сипаре. На 

заклоњеним стаништима на дну падина срећу се и осиромашене реликтне заједнице 

Fagetum submontanum colurnetosum, Fagetum submontanum juglandetosum, Fagetum 

submontanum, на вертикалним стенама заједнице црног бора Pinetim nigrae, као и 

јоргована и тисе (Taxo-syringetum) и руја и јоргована (Cotino-Syringetum). (Група 

аутора;2014)  

 Данашња климатогена заједница Ресавског подручја је тип шуме сладуна и цера са 

грабићем (Quercetum farnetto-cerris carpinetosum orientalis), док на кречњацима изван 

клисуре доминира заједница цера и грабића (Quercetum cerris carpinetosum orientalis), 

заједница грабића (Carpinetum orientalis), шума грабића и јоргована (Syringo-Carpinetum 

orientalis) и у вишим пределима је букова шума (Fagetum montanum calcicolum; Fagetum 

montanum silicicolum). Брдска букова шума је развијена у увалама и на осојним падинама, 

као и у самој клисури изнад реке, а шуме букве и јеле (Abieti-Fagetum) у виду малих 

фрагмената на неколико места у клисури. Осим ових типова шуме распрострањени су и 

типови шуме букве и ораха (Fagetum submontanum juglandetosum), букве и мечје леске 

(Fagetum submontanum colurnetosum), јоргована и рашељке (Syringo-Prunetum mahalebi), 

шибљаци јоргована (Cotino-Syringetum, TaxoSyringetum, Syringetum vulgaris). Од посебног 

интереса за очување су полидоминантне шумске заједнице од којих воде порекло многе 

осиромашене реликтне заједнице: Carpino orientalisQuercetum mixtum, Fago-colurnetum 

mixtum juglandetosum, Fraxino-colurnetum mixtum, SyringoColurnetum mixtum. Вегетацију и 

станишта у клисури одликује особине инверзије која условљава и инверзна станишта. Сем 

Горње Ресаве која је већ обухваћена законском заштитом као предео изузетних одлика, на 

површини од ~ 40 ha као резерват природе заштићен је локалитет Винатовача. 

Основнувредност јој дају састојине чисте букве (Fagetum moesica montanum serbicum Rud.) 

које на надморским висинама 600 – 800 m испољавају прашумски карактер (стабла 

одличног здравственог стања, висине преко 40 m и старости преко 200 година).(Група 

аутора;2014) 

 Климатогена вегетација клисуре Грзе одговара заједници шума сладуна и цера са 

грабићем (Quercetum farnetto-cerris carpinetosum orientalis), док се на кречњачким теренима 

развија заједница цера и грабића (Quercetum cerris carpinetosum orientalis). На висинама 
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изнад 700 m доминира планинска букова шума (Fagetum montanum) која на Кучају заузима 

велике површине. 

 Пространи комплекси букових шума са неколико прашумских резервата чине 

доминантну компоненту вегетације. Српске прашуме Винатовача и Бусовата су строго 

заштићени природни резервати кучајско-бељаничког планинског масива. До Винатоваче 

се иначе тешко стиже. Од Деспотовца, преко Лисина макадамом 15 километара до самог 

средишта Кучајских планина, а широј јавности до недавно било је готово непознато да се 

у срцу Србије крије права букова прашума. Можда баш из тог разлога остала је нетакнута 

до данас. Она је живи сведок како је овај део Србије изгледао пре више векова. 

Винатовача је својство прашуме заслужила тиме што 37 хектара шумске земље, на 

надморској висини од 640 до 800 метара, људска рука није уређивала, секла и 

пошумљавала од најстаријих времена у којима је ова шума настала. Кроз Винатовачу 

пролази лева притока река Ресаве - поток Винатовац, а поједина стабла су висине и до 40 

метара, у пречнику око метар, што значи да су у обиму неколико метара, дрвне масе од 

600 до 800 кубика, стара и преко 350 година.Када нека буква под утицајем ветра,снега или 

од старости падне она ту и остаје односно нико је не дира. У резервату „Винатовача” 

установљава се режим заштите I степена којим се спроводе мере утврђене законом који 

уређује заштиту животне средине и обезбеђује остваривање послова научноистраживачког 

и едукативног карактера, спровођење контроле и праћење стања популација биљних и 

животињских врста. О резервату „Винатовача” стара се Јавно предузеће „Србија шуме”. 

 

 

 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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3.6.Флора и фауна 

3.6.1. Флора 

 

 На планском подручју не могу се јасно издвојити, нити разграничити региони који 

се карактеришу посебним биљним асоцијацијама. Травни покривач (ливаде и пашњаци) 

има велику заступљеност од најнижих делова долинске равни, па све до највиших делова 

планинских венаца. Мочварну вегетацију (шевар, трска, барски раставић љутић, и др.) 

срећемо поред  речних токова, док су долинске ливаде махом претворене у ораничне 

површине. Ливадско-пашњачке формације највише су угрожене антропогеним 

активностима, претежно у погледу примене агрохемијских средстава у пољопривредној 

делатности, односно разоравањем ових површина ради њиховог претварања у ораничне 

површине, као и услед повремене прекомерне испаше, док је мочварна вегетација 

угрожена услед поплавних вода у долинама река и њихових притока. Квалитет шумских 

заједница задовољавајућег је карактера, уз напомену да су промене шумског фонда у 

шумским газдинским јединицама по површини минималне, а по промени запремине 

шумског фонда у границима нормале. Негативан утицај испољава се у крчењу шума ради 

стварања нових обрадивих површина, њеној експлоатацији за потребе даље прераде, 

односно потребама домаћинстава за време зимског периода године (чврсто гориво за 

загревање стамбених и осталих супраструктурних објеката). Деградација шумских 

комплекса најизраженија је у непосредној близини сеоских насеља и у контактној зони 

локалних саобраћајница. Од ендемичних врста и станишта потребно је истаћи посебан 

значај станишта популације Косовског божура (Paeonia decora), околина Кривог Вира - у 

Србији строго заштићена биљна врста. Јавља се на прелазу између ливада и шумарака и 

подразумева очување постојећег екстензивног начина коришћења површина. Влажна 

станишта и тресаве спадају међу најугроженије екосистеме у Србији. Овде је присутна 

сфагнумску тресава Речке, на Бељаници, која је од приоритетног значаја за заштиту и 

очување. Такође су значајна и влажна станишта на локалитету Мала Брезовица, затим 

влажна станишта око Тимока код Кривог Вира и станишта бигрених маховина на 

водопадима. ( Група аутора;2014) 
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3.6.2. Фауна 

 

 Предметно планско подручје, односно читав простор Бељанице и Кучаја, одликује 

се разноврсним животињским саставом, са посебним врстама дивљачи. Истиче се посебно 

значајно присуство лептира у клисури реке Ресаве и на простору Лазаревог кањона 

(одабрана подручја за дневне лептире у Србији (РВА - Prime Butterfly Areas in Serbia)). Од 

националног значаја је очување популација следећих циљних врста: Thymelicus action, 

Scolitantides orion, Parnnassius mnemosyne, Parnnassius Apollo, Lycaena dispar, Maculinea 

arion, Aricia anteros, Melitaea arduinna, Nymphalis vaualbum, Erebia medusa. 

 Станишта ретких и угрожених врста птица се налазе на ширем простору Бељанице 

и Кучаја. Посебно су значајне оне које су везане за: 

 а) клисуре и стеновита станишта: сури орао (Aquila chrysaetos), орао змијар 

(Circaetus gallicus), сиви соко (Falco peregrinus), буљина (Bubo bubo), дрозд камењар 

(Monticola saxatilis), пузгавац (Tychodroma muraria); 

  б) шумска станишта: букове шуме: дугорепа сова (Strix uralensis), голуб дупљаш 

(Columba oenas), планински детлић (Dendrocopos medius), беловрата мухарица (Ficedula 

albicollis), мала мухарица (Ficedula parva) и др. 

 Станишта ретких и угрожених врста сисара - Планско подручје насељава око 70 

врста сисара, што чини преко 70% укупне фауне сисара у Србији. На прелиминарном 

списку врста за Црвену листу кичмењака Србије налази се 27 врста сисара Планског 

подручја. Посебну вредност фауне сисара представља група (ред) слепих мишева 

(Chiroptera). На Планском подручју је до сада забележено присуство 26 врста, од укупно 

28 пронађених на територији Србије. При том, само је у једној, Лазаревој пећини код села 

Злот, забележено присуство 24 врсте. Изузетну вредност териофауне планског подручја 

представљају и врсте као што су рис (Lynx lynx), мрки медвед (Ursus arctos), вук (Canis 

lupus), видра (Lutra lutra), шарени твор (Vormela peregusna), затим многобројни бубоједи 

(скоро све врсте присутне у Србији) и, за наше услове, богата фауна папкара (све врсте 

папкара, аутохтоне и алохтоне, које настањују подручје Србије). Значајне су и врсте које 
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се ловно, или на неки други начин економски експлоатишу, као и оне за чије је очување и 

заштиту подручје Просторног плана изузетно значајно. Ту се првенствено мисли на 

крупне звери (мрки медвед, рис, вук), ловне врсте (дивокоза - Rupicarpa rupicarpa, јелен 

европски - Cervus elaphus, дивља свиња - Sus scrofa), слепе мишеве и бубоједе.  

Слика бр.9 – Мрки медвед и рис 

 

Извор: /sr.wikipedia.org 

 

 Истиче се и богатство ихтиофауне, карактеристичном по квалитетној пастрмци. 

Угроженост животињског света огледа се у неконтролисаном лову ван дефинисаних 

подручја ловишта, и деградацији рибљег фонда услед упуштања непречишћених отпадних 

вода у природне реципијенте (у овим ситуацијама долази до знатног смањења количине 

кисеоника и изумирања животињског света у водотоцима, ради његовог искоришћавања 

за потребе самопречишћавања отпадних материја у рекама). 

 Законом о заштити природе („Службени гласник РС", бр. 36/2009) дефинисана је и 

обавеза утврђивања, у оквиру које је простор Кучајских планина препознат као једно од 

еколошки значајних подручја на коме је присутан одређени број приоритетних типова 

станишта и врста. Основ за њихову заштиту на националном нивоу у складу је и са 

Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста 
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биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС", бр. 5/2010) и Правилником о 

критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, 

угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за 

њихово очување („Службени гласник РС", бр. 35/2010). На основу "Правилника о 

проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња 

и гљива", у режиму „строго заштићених врста" се налази њих 35, а у режиму „заштићених 

дивљих врста" 23. Око 40% врста је везано за разне типове шумских станишта, а скоро 

19% за отворене терене степског и шумостепског типа. Значајан број врста (углавном 

слепи мишеви - 21 врста) преферира пећинска каменита и стеновита станишта. ( Група 

аутора;2014) 
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4. Друштвено-географске карактеристике 

4.1. Становништво 

 

 Просторним планом обухваћено је подручје пет општина – Жагубица, Деспотовац, 

Параћин, Бор и Бољевац са укупно 30 насеља, од којих су само два градска – Ресавица и 

Боговина. Посматрано подручје суочава се са високим степеном депопулације. Процес 

демографског пражњења започео је након пописа 1961. године, од када се запажа стални 

пад броја становника. У међупописном периоду 1991–2002. године, укупан број 

становника се смањио за 3.433 становника, односно 10,7%. Депопулација на планском 

подручју се наставила и по последњем попису 2011. године, где се становништво смањило 

за додатних 15,6%, тако да у захвату плана тренутно живи 24.106 становника. 

 На планском подручју густина насељености је са 28 становника/km² у 1961. години, 

смањена на 16 становника/km² по попису 2011. године, што је јако ниска насељеност у 

односу на просек Централне Републике Србије (97 становника/km²). Највећу густину 

насељености има градски центар Ресавица (349 становника/km²), затим Забрега (66 

становника/km²), Равна Река (42 становника/km²), Стубица (41 становника/km²) итд. Чак 

осам насеља има мање од 10 становника/km². 

 Пораст броја становника по попису 2002. године у односу на претходни попис, 

бележе само три насеља – Баре, Жидиље и Забрега, док преосталих 27 насеља настављају 

тренд опадања броја становника. По попису 2011. године незнатни пораст броја 

становника бележе само два насеља Шалудовац и Маквиште, док остала насеља су 

наставила тренд смањења броја становника. Имајући у виду чињеницу да демографско 

пражњење одликује одлив млађег, радно способног становништва, поједина рурална 

насеља би у дугорочном периоду могла да остану без сталних становника. Депопулацији 

целокупног планског подручја поред негативног природног прираштаја (10,4‰– 2009. 

године), смањења стопе фертилитета женског становништва, промене старосне структуре, 

допринела је имиграција ка развијенијим центрима у окружењу као и емиграција 

становништва у иностранство. Од почетка 60-тих година до данас миграциони салдо у 
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сеоским насељима је изразито негативан, што је знатно умањило потенцијални утицај 

природног прираштаја. (Јовичић Д.; 2009) 

 Из старосно-полне структуре, као демографског оквира, издвајају се сви 

функционални контигенти становништва значајни за планирање социјалног и економског 

развоја, планирање развоја здравства, школства, пензионих фондова, односно тзв. 

демографских инвестиција, оцену прилива радне снаге и притиска на запошљавање и 

друго. 

 Смањује се учешће младог, посебно фертилног, а расте учешће становништва 

старијег преко 60 година, које чини 30,6% становништва планског подручја. 

 Величина предшколског контингента директно је повезана са кретањем наталитета. 

Према последњем попису 2002. године, његов удео у укупном становништву је свега 5,7%, 

што је далеко испод републичког просека. 

 Анализа кретања величине радног контингента нарочито је значајна за сагледавање 

демографских оквира понуде радне снаге. Планско подручје располаже са 17.552 радно-

способна становника или 61,5% укупног становништва. 

 Под термином женског фертилног становништва обухваћене су жене старости од 

15 до 49 година. Од значаја је и старосна структура самог фертилног контингента. Од 

пописа 1971. године уочава се смањење овог контингента, што је такође један од узрока 

смањења броја рађања. Посебно је смањен број жена у тзв. оптималном репродуктивном 

добу, старости од 20 до 34 године. 

 Величина предшколског, школског и фертилног контингента се константно 

смањује из године у годину, што говори о будућем интензивирању депопулације. 

 На основу индикатора демографске старости, становништво планског подручја, 

сврстава се у седми стадијум – најдубља демографска старост. 

 Популационо старење детерминише прилично ограничавајући демографски оквир 

формирања радног контингента, а самим тим и активног становништва. Наиме, 

повећавање обима старачког, углавном економски неактивног становништва, неминовно 
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проузрокује повећање личне и јавне потрошње, пре свега у домену издвајања средстава за 

здравствено, социјално и пензијско осигурање старих лица. 

 Старење становништва је крајње неповољно по друштво, јер се смањује његова 

виталност, динамизам и предузетничка активностПланско подручје се суочава са 

недостатком млађег, радно способног становништва, што већ сада, а посебно у 

будућности, захтева матрицу различитих мера којима се отклањају демографски 

недостаци. 

 На основу економске активности становништво се дели на активно, издржавано и 

становништво са личним приходима. Однос учешћа активних и издржаваних лица, 

директно зависи од полне и старосне структуре, као и од саме економске моћи одређеног 

подручја. 

 Када је реч о структури становништва планског подручја према активности, треба 

истаћи да активно становништво чини 40,3% укупног становништва старијег од 15 година. 

Од тог броја 34,1% је становништво које обавља неки облик занимања. Са друге стране, 

издржавано становништво учествује у укупној популацији планског подручја са 36,6%. 

 Кретање становништва према активности најбоље илуструје коефицијент 

економске зависности (однос броја издржаваних и лица са личним приходом, и броја 

активних лица), који на планском подручју износи 1,47 (по подацима пописа из 2002. 

године). 

 На планском подручју највећи број запослених ради у делатностима секундарног 

сектора привреде (39,9%), а затим у примарном (36,6%) и терцијалном сектору (21,8%). 

 Основна делатност примарног сектора је пољопривреда (36,6%). Међу 

делатностима секундарног сектора на планском подручју највећи удео има прерађивачка 

индустрија (20,6%), а затим вађење руде и камена (17,9%). У оквиру делатности 

терцијалног сектора најзаступљенија је трговина (6,0%), следи саобраћај (3,2%), затим 

образовање и здравство (2,6%), државна управа (2,2%), угоститељство (1,7%) итд. 
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 Структура активног становништва насеља је прилично хетерогена. Просечно 

насеље је индустријског или индустријско-аграрног типа (36,6% активног становништва је 

у секундарном сектору). 

 Промене броја и просечне величине домаћинстава условљене су променом укупног 

броја становника, раслојавањем домаћинстава и смањењем просечног броја чланова у 

домаћинству. 

 Тенденцију смањења броја становника планског подручја, пратила је и тенденција 

пада броја домаћинстава. Просечна величина домаћинства смањивала се од пописа до 

пописа: 1981. године – 3,8, 1991. године – 3,7, по попису 2002. године – 3,2 члана. и по 

последњем попису 2011. године – 3,0 члана. 

 Веома важан параметар при одређивању степена урбанизације представља 

структура домаћинства према изворима прихода. Ширење урбаних утицаја у сеоском 

подручју, иницирана запошљавањем њихових становника у непољопривредним 

делатностима, доводи до промене у структури извора прихода сеоског становништва. 

 Демографска кретања на планском подручју, током последњих деценија, 

карактерише популациона регресија имајући у виду смањење укупног броја становника, 

пад наталитета, пораст нивоа морталитета, концентрацију становништва у урбаним 

срединама и пражњење руралних подручја, као и изразито демографско старење 

становништва. Демографски показатељи старосне структуре становништва упозоравају да 

је дошло до старосног дебаланса, константног раста учешћа старије популације у укупној, 

што се одразило на виталност локалног становништва, предузетничку активност и 

величину активног и радно способног контигента. 
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Табела бр.3 – Основни демографски показатељи 

Укупан број становника по попису 2011. г. 24.106 

Укупан број становника по попису 2002. г. 28.550 

Укупан пад – стопа пада –4.444 

Природни прираштај – 2009. Године −10,4‰ 

Просечна старост становништва 46 

Млади до 20 година 20,60% 

Млађи од 40 година 41,30% 

Старији од 60 година и више 30,60% 

Индекс старења 1,25 

Стадијум демографске старости VII стад.– најдубља д.с. 

Издржавано становништво 10.439 (36,6%) 

Лица са личним примањима 6.434 (22,5%) 

Активно становништво 11.495 (40,3)% 

Примарни сектор 36,6% 

Секундарни сектор 39,9% 

Терцијални сектор 21,8% 

Укупан број домаћинстава – попис 2011. г 8.063 

Просечна величина домаћинства 3,0 

Домаћинства са газдинством – 2002. г. 6.017 (68,4%) 

Домаћинства без газдинства – 2002. г. 2.779 (31,6%) 

Извор:Републички завод за статистику 
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4.2. Мрежа насеља 

 

 

 Подручје Просторног плана, површине око 1.546 km², обухвата 30 насеља и 28 КО 

са укупно 24.106 становником (Попис из 2011. године), на територији општина Бољевац, 

Бор, Деспотовац, Жагубица и Параћин. 

 На подручју Простoрног плана два насеља (Боговина и Ресавица) су по типу 

градска (према подацима Републичког завода за статистику), док је насеље Жагубица 

општински центар. 

 Демографско пражњење сеоских подручја изазвано емиграцијом или смањењем 

природног прираштаја, а најчешће њиховом комбинацијом, довели су до промена у 

демографској величини насеља. Као резултат тога, у периоду 1961–2002. година растао је 

број мањих сеоских насеља (до 1000 становника, чији је број удвостручен), а опадао број 

већих насеља (преко 1000 становника, и то за више од половине), тј. запажа се сукцесија у 

демографском уситњавању сеоских насеља. (Група аутора; 2014) 

 Густина насељености на планском подручју је са 28 становника/km² у 1961. години 

смањена на 18 становника/km² по попису 2002. године, што је веома ниска насељеност у 

односу на просек Централне Србије (97 становника/km²). Највећу густину насељености 

има насеље Ресавица (349 становника/km²), а затим Забрега (66 становника/km²), Равна 

Река (42 становника/km²), Стубица (41 становника/km²) итд. Чак осам насеља има густину 

насељености мању од 10 становника/km². 

 Степен урбанизације на планском подручју у четрдесетогодишњем периоду није 

много порастао (свега 3%) и износи само 13% у 2002. години. 

 Структура активног становништва насеља је прилично хетерогена. Просечно 

насеље је индустријског или аграрно-индустријског типа (40% активног становништва је у 

секундарном сектору делатности). 

 

 Већина насеља се налази на надморским висинама од 250 до 500 m, осим насеља у 

кучајском делу општине Деспотовац која су на висини од 500 до 700 m. Основне 

морфолошке карактеристике насеља показују да су насеља историјски формирала 

грађевинску зону дуж саобраћајница, у долинама река, падинама и котлинама, па је 
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највећи број насеља збијеног, полузбијеног, или разређено збијеног типа, док је мали број 

насеља разбијеног типа. 

 

 

4.3.Привреда 

 

4.3.1.Привредни развој 

 

 

 Посматрајући национални доходак по становнику свих пет општина су испод 

републичког просека. Републичком просеку се приближавају општине Деспотовац и 

Параћин, док знатно заостају општине Жагубица, Бор и Бољевац. 

 

 Запосленост становништва је такође на незадовољавајућем нивоу и све општине су 

испод републичког просека. Нарочито је низак степен запослености у општини Бољевац и 

Жагубица , а републичком просеку приближава се само општина Бор. Предузетници и 

лица која самостално обављају делатност и запослени код њих, највише су заступљени у 

укупном броју запослених у општини Параћин (34,4%), а најмање у општини Бор (15,6%). 

 

 Према евиденцији Националне службе за запошљавање, степен незапослености је 

знатно испод републичког просека у општинама Деспотовац, Жагубица и Бољевац, а 

изнад републичког просека је у општинама Параћин и Бор. На евиденцији незапослених 

скоро у свим општинама је 50% и више пријављених без квалификација. 
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Табела бр. 4 – Индикатoри развијености општина 

Подручје 

(Република, 

општина) 

Национални 

доходак 

per capita 

Србија = 100 

Укупан број 

запослених 

Укупан број 

незапослених 

Р Србија 100 2.002.324 727.621 

Жагубица 34,5 1.498 285 

Деспотовац 91,2 4.152 1.651 

Параћин 86,2 11.459 8.224 

Бор 45,2 12.433 5.600 

Бољевац 47,3 1.863 932 

Извор:Републички завод за статистику 

 

  

 

 Становништво и привреда су у сталној међузависности и интеракцији. Пораст броја 

становника углавном је везан за привредни развој. Међутим, када се смањује број 

становника значајан чинилац таквих токова је неразвијена привреда. Планско подручје (30 

насеља) карактерише смањивање броја становника. Између пописних година (1991-2002.) 

број становника се увећао у само три насеља (Жидиље, Забрега и Баре).Значај планског 

подручја у просторно-привредној структури Републике Србије најбоље илуструју следећи 

подаци: у обухваћеним општинама формира се свега 1,5% националног дохотка 

Републике Србије, док у структури укупне запослености учествује са 1,7% и са 2,3% у 

укупном броју незапослених у Републици Србији, 2008. године. (Група аутора;2014) 

 

 Достигнути ниво развијености општина у планском подручју илустрација је ниског 

степена активираности развојних потенцијала. То је последица географског  положаја у 

брдско-планинском подручју, периферности у односу на примарне осовине развоја у 

Србији, усмерености локалне економије ка екстензивно организованим, сировинско 

(ресурсно) оријентисаним производним активностима, и парцијалног (а, не интегралног) 
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коришћења просторно- развојних потенцијала. Тиме је изостало развојно-функционално 

повезивање и просторно интегрисање општина у шире, трансрегионално окружењe. 

 

 

4.3.2.Рударство и индустрија 

 

 

 Од укупног активног становништва које обавља занимање по делатностима, на 

подручју Просторног плана најзаступљеније делатности су вађење руда и камена и 

прерађивачка индустрија. Проценат учешћа ове две делатности износи 38,5%, док је 

заступљеност осталих делатности следећа: пољопривреда – 36,6%, трговина – 6,0%, 

грађевинарство – 1,1%, угоститељство и туризам – 1,7%, саобраћај – 3,2%, остале 

делатности (државна управа, образовање, здравство и друго) –12,9%. (Јовичић Д.; 2009) 

 

 Планско подручје је познато по јединственом Ресавско-моравском угљеном басену, 

у коме се врши експлоатација угља од 1853. године, а који је данас подељен на више 

угљоносних простора–лежишта:  лежиште Срмостен,  лежиште Јеловац, Ђулско-

жидиљски угљени простор, где се налазе лежишта Ђулска синклинала и Лесковица,  

Равноречко-сењски угљени простор,  Равноречки и Сисевачки угљени простор. 

 

 На овом простору утврђене су и резерве угља у лежиштима „Јасеновац“ и 

„Боговина“као и  знатне резерве лапорца у лежиштима „Трешња“ и „Чокоће“.Постоје још 

и резерве габра, андезита, кречњака, мермера, бакра и злата. 

 

 Поред рударства, становништво планског подручја ради и у делатности индустрије. 

Према попису из 2002. године, укупан број запосленог становништва у прерађивачкој 

индустрији износио је 2013 (20,6% активног становништва које обавља занимање по 

делатности). Највећи број запослених у индустрији је у насељима Буљане (334), Злот 

(275), Забрега (267), Стубица (238), Жагубица (154), Ресавица (135) и Суви До (101). 
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4.3.3. Пољопривреда, шумарство и ловство 

 

 

 Планско подручје карактерише велика заступљеност пољопривредног и шумског 

земљишта. Ослањајући се на овај природни потенцијал, велики број становника планског 

подручја обавља делатности које су везане управо за  пољопривреду и шумарство, где 

остварује приходе. На планском подручју, према последњим пописним подацима, 

делатност пољопривреде и шумарства била је заступљена са 36,6% у укупном активном 

становништву које обавља занимање. 

 

 Код највећег броја насеља учешће становништва које обавља делатности 

пољопривреде и шумарства је у интервалу између 60 и 70%. Најмање учешће је у 

насељима Ресавица (1,6%), Сењски рудник (1,6%), Забрега (4,1%), Злот (18,4%) и 

Боговина (20,8%). 

 

 Највеће препреке развоју пољопривреде су проблеми везани за социјални капитал 

као и проблеми везани за привредне активности на селу и инфраструктуру. 

 

 Шумским фондом у државној својини газдује ЈП „Србијашуме” преко надлежних 

шумских газдинстава (ШГ Тимочке шуме, ШГ Јужни Кучај и ШГ Кучево). 

 

 Због одличних природних потенцијала за развој ловства (очувани мезофилни и 

мешовити шумски комплекси и богатство крупном, ситном и пернатом дивљачи) на 

простору предвиђеном обухватом Просторног плана налази се већи број ловишта дуге 

традиције. 

 

 

 

• Ловиште „Јужни Кучај IV” простире се на површини од 26360 ha, највећи део 

ловишта је на надморским висинама 700-1000 m и шумовитост ловишта је преко 
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80%. Дозвољен је лов на европског јелена, срне, дивље свиње, зечеве и као посебан 

раритет на вукове. Поред ових врста, у ловишту своје станиште имају и трајно 

заштићене врсте као што су рис, сиви соко, орао крсташ, сури орао, дивљи голуб и 

др. 

 

• Ловиште „Злотске шуме – Црни врх” обухвата територију од 15447 ha, на 

надморским висинама 850-1000 m. Најпознатији ловни ревир је „Дубашница”, 

ловиште затвореног типа у које су унети муфлон и јелен лопатар, а поред њих 

станиште имају и аутохтоне врсте – зец, дивља свиња, јаребица и др.  

 

• Ловиште „Соколица – Бељаница” укупне површине 7648 ha у чијем се централном 

делу налази ловни резерват.  

 

• Ловиште „Бакар” површине 68000 ha од којих је само мањи део обухваћен 

анализираним простором (ободи Црног врха), док се већи део простире на Столу, 

Великом и Малом кршу. Дивљач ван режима заштите која своје станиште има на 

простору овог ловишта чине вук, шакал, лисица, мрки твор, а пар мрких медведа 

који су на овај простор унети из Западне Србије налази се под трајном заштитом и 

забраном лова. 

 

 

• Ловиште „Хомоље” са управним седиштем у Жагубици, стара се контролисано о 

богатом фонду дивљачи на површини од 71791 ha. На анализираном простору од 

Жагубице ка Деспотовцу налазе се површине овог ловишта на којима се узгајају 

срне, дивље свиње, зечеви, фазани и пољске јаребице. (Група аутора;2014) 
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4.3.4. Туризам и врсте туризма по општинама 

 

 

 Туризам до сада није развијан у већој мери, иако постоје веома атрактивни развојни 

програми и идеје, засновани на природним и створеним потенцијалима. На овом простору 

и у његовом непосредном окружењу налазе се многи значајни туристички локалитети.  

  

 На основу комплексно сагледаних природних и антропогених туристичких услова 

и ресурса по обиму, квалитету, распрострањености, уникатности, функционалности, 

атрактивности и активираности, на простору општина Жагубица, Деспотовац, Бољевац, 

Параћин и Бор се као посебне целине могу издвојити различите врсте туристичких 

потенцијала од којих су најзначајније планине и природне вредности, водене површине, 

природна и културна баштина овог краја, подручја која су погодна за лов и риболов као и 

села овог краја. 

 Смештајни капацитети на овом подручју су ретки и углавном су концентрисани у 

ободним подручјима,тако да су туристи превасходно упућени на камповање. У 

централним деловима Кучаја постоји више ловачких домова на атрактивним 

локацијама(Пештерац, Јаворак, Велика Брезовица, Дубашница), али су они углавном 

затвореног типа и оријентисани су углавноом ка популацији ловаца. 

 Туризам у перспективи треба да буде много значајнија привредна грана, него до 

сада. Оствариваће се усклађено са захтевима очувања природних добара и вредности и уз 

уважавање интереса локалних заједница. Неопходно је обезбеђење саобраћајног отварања 

подручја и интегрисања туристичке понуде подручја с понудом регионалног окружења 

(Источна Србија). Приоритет је конципирање, организација, афирмација и комплетирање 

специфичне туристичке понуде и атрактивних програма на планском подручју, 

комплетирање јавнокомуналне и туристичке инфраструктуре у функцији развоја туризма, 

повећање стандарда услуга постојећих и планираних туристичких капацитета, активирање 

локалног становништва на руралном подручју и његовог стамбеног фонда за развој 

туризма. (Јовичић Д.; 2009) 
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 Бор -  најразвијеније врсте туризма у овој општини су рурални и планински 

туризам( излетнички, спортски, еколошки,научни и едукативни туризам).Значај имају и 

туризам на води, културни и ловни туризам( ловиште „Дели Јован“) 

 

 Жагубица - има наглашену туристичку оријентацију ка планинском туризму ( 

Бељаница,прераст Самар), туризму на води ( врело Млаве, Крупајско врело), 

манифестационом и културном туризму. 

 

 Деспотовац - ова општина такође има добре услове за развој планинског  

(излетнички, спортски, спортско-рекреативни) и туризма на води( Ресава, водопад 

Лисине). Значајан је јос и рурални туризам, ловни и риболовни туризам као и културни 

туризам. 

 

 Параћин – кључни фактор туристичког развоја општине Параћин је географски 

положај поред европског коридора X. Због тога велики значај има транзитни туризам,али 

и градски, манифестациони, културни и ловни туризам. 

 

 Бољевац – овде је наглашена туристичка оријентација ка очуваној природи и 

планинском туризму(Кучај, Малиник, долина Црног Тимока).Разбијен је јос и туризам на 

води као и културни туризам.  
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5. Режими заштите 

 

 

 У оквиру заштићених подручја на подручју Просторног плана успостављају се три 

режима заштите који су прописани законом: 

  

 У режиму заштите I степена – утврђује се забрана коришћења природних ресурса 

и изградња објеката. Ограничавају се радови и активности на научна истраживања и 

праћење природних процеса, контролисану посету у образовне, рекреативне и 

општекултурне сврхе (које нису у супротности са циљевима очувања природних 

вредности), обележавање граница, као и спровођење заштитних, санационих и других 

неопходних мера у случају пожара, природних непогода, удеса, затим реконструкције 

санације и одржавања постојећих објеката од посебног значаја као што су високонапонски 

далеководи, појава болести и пренамножавања одређених биљних и животињских врста.  

Начин, обим, место и време извођења набројаних активности мора бити планирано како 

би се спречио сваки облик угрожавања темељних вредности заштићеног подручја. 

Уколико постоји сумња у последице активности на темељне вредности сматраће се да 

имају значајан негативан утицај и у том случају се не могу дозволити.   

 

 У режиму заштите II степена – могу се вршити управљачке интервенције у циљу 

рестаурације, ревитализације и укупног унапређења заштићеног подручја, без последица 

по примарне вредности њихових природних станишта, популација, екосистема, обележја 

предела и објеката геонаслеђа, обављати традиционалне делатности и ограничено 

користити природни ресурси на одржив и строго контролисан начин:  

– забрањује се изградња индустријских, металуршких и рударских објеката, асфалтних 

база, рафинерија нафте, као и објеката за складиштење и продају деривата нафте и течног 

нафтног гаса, термоелектрана и ветрогенератора, лука и робно-трговинских центара, 

аеродрома, услужних складишта, магацина и хладњача, викендица и других породичних 

објеката за одмор, експлоатацију минералних сировина, тресета и материјала речних 

корита и језера, преоравање природних травњака, привредни риболов, уношење 
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инвазивних алохтоних врста, изградњу објеката за рециклажу и спаљивање отпада и 

образовање депонија отпада;   

– ограничавају се радови на регулацији и преграђивању водотока, формирање 

водоакумулација, мелиорациони и други хидротехнички радови (на површини до укупно 5 

ha), изградња хидроелектрана појединачне снаге максимално до 5 MW, соларних 

електрана (до капацитета укупно 50 kW), електрана на био-гас снаге до укупно 1 MW, 

објеката туристичког смештаја, угоститељства, наутичког туризма и туристичке 

инфраструктуре и одржавање јавних скијалишта, изградња објеката саобраћајне, 

енергетске, комуналне и друге инфраструктуре, стамбених и економских објеката 

пољопривредних и шумских газдинстава, коришћење камена, глине и другог материјала 

на традиционалан начин на површину терена до 150 m2, објеката за конвенционално 

гајење домаћих животиња и ситне дивљачи, риболов на рекреативни и 

научноистраживачки (с тим што се на појединим деловима водотока који су значајни за 

репродукцију може забранити); ловство на санитарни лов дивљачи, заштиту и 

унапређивање популација дивљачи у ловишту и мере на унапређивању станишта 

дивљачи; сакупљање гљива, дивљих биљних и животињских врста, газдовање шумама и 

шумским земљиштем утврђеним у плановима и основама газдовања шумама, одржавање 

постојећих пољопривредних монокултура, уношење врста страних за дивљи биљни и 

животињски свет регије у којој се налази заштићено подручје, примену хемијских 

средстава на употребу вештачких ђубрива на обрадивим површинама (за хемијска 

средства за заштиту биља уз сагласност министарства надлежног за послове заштите 

природе), сакупљање и транспорт неопасног отпада.  

 

 У режиму заштите III степена – могу се вршити управљачке интервенције у циљу 

рестаурације, ревитализације и укупног унапређења заштићеног подручја, развој села и 

унапређење сеоских домаћинстава, уређење објеката културно-историјског наслеђа и 

традиционалног градитељства, очување традиционалних делатности локалног 

становништва, селективно и ограничено коришћење природних ресурса и простора уз 

потребну инфраструктурну и другу изградњу:  

– забрањује се изградња рафинерија нафте и објеката хемијске индустрије, металуршких и 

термоенергетских објеката, складишта нафте, нафтних деривата и природног гаса, 
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уношење инвазивних алохтоних врста и образовање депонија. (Уредба о режимима 

заштите,Службени гласник РС бр.31/2012) 

 

 На подручју парка природе „Бељаница–Кучај” издвајају се посебне просторне 

целине, режими заштите I, II и III степена, у зависности од природних вредности, 

антропогених утицаја, потребних мера заштите и очувања, као и могућности коришћења и 

развоја.  

 

 Подручја под режимом заштите I степена заузимају укупну површину од 867,92 ha 

и налазе се на пет изолованих локација унутар природног добра („Винатовача”, 

„Бусовата”, „Јужни одсек Бељанице”, „Суви до” и „Жљебура”). Подручја под режимом 

заштите II степена заузимају укупну површину од 18.443,54 ha и налазе се на дванаест 

изолованих локација унутар природног добра („Ресава–Суваја”, „Увала Бусовата”, „Увала 

Речке”, „Бук”, „Тисница–Самар”, „Дубашница”, „Гајина Млака”, „Торовиште”, „Велико 

Игриште”, „Велика и Мала Брезовица”, „Радованска река” и „Ресавица– Некудовска 

река”). Подручје под режимом заштите III степена заузима укупну површину од 69.629,29 

ha и обухвата територију парка природе „Бељаница– Кучај” која није под режимима 

заштите I и II степена. 
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Табела бр.5 - Однос површина са режимом I, II и III степена заштите у односу на укупну површину 

заштићеног природног добра парк природе „Бељаница – Кучај” 

Зоне заштите Општина Површина (ha) Учешће (%) 

I степен 867,92 0,97 

„Јужни одсек Бељанице” Деспотовац 122,72 

 

Винатовача” Деспотовац 37,43 

„Бусовата” Жагубица 15,86 

„Суви до” Жагубица 588,80 

„Жљебура” Бољевац 103,11 

II степен 18.443,54 20,74 

„Ресава–Суваја” Деспотовац 8.039,11 

 

„Увала Бусовата” Жагубица 18,91 

„Увала Речке” Деспотовац/Жагубица 8,65 

„Бук” Жагубица 651,37 

„Тисница–Самар” Жагубица 1.399,15 

„Дубашница” Бор 4.036,76 

„Радованска река” Бољевац 747,04 

„Гајина Млака” Бољевац 55,96 

„Торовиште” Параћин/Бољевац 201,45 

„Велико Игриште” Параћин 352,61 

„Велика и Мала 

Брезовица” 

Параћин/Бољевац 
577,87 

„Ресавица–

Некудовскарека” 

Деспотовац 
2.364,71 

III степен 69.629,29 78,29 

Укупна заштићена површина 88.940,75 100 

Извор: Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне  намене природног добра „Кучај-

Бељаница“ 
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5.1. Заштићена природна добра 

 

 

 На подручју Просторног плана, по основу националног законодавства, заштићено 

је, односно проглашено 18 природних добара у категорији заштићених подручја, на 

укупној површини од 14102 hа (9,1% површине подручја Просторног плана). На простору 

заштићених подручја установљен је режим заштите I степена на 61 ha (0,4%), режим 

заштите II степена на 12996 ha (92,2%) и режим заштите III степена на 1045 ha (7,4%). 

  

 На територији општине Деспотовац: 

 

а) Споменици природе: 

 

 − "Радошева пећина" и пећина "Велике Атуле-Витанова кристална пећина", обе на 

КО Стрмостен. То су кречњачке пећине, са многобројним салама, пећинским накитом, 

ретким примерцима даждевњака, окамењеним главама дивокоза и медведа. 

 

  − "Ресавска пећина", КО Јеловац. Укупна површина пећине и заштитног појаса 

износи 10,85.95 hа. Уредбом о заштити споменика природе "Ресавска пећина" (Сл. гласник 

РС, бр. 09/95) прописане су мере и режими заштите овог природног добра. 

 

  − "Вртачеље", К.О. Јеловац, је јама дубине преко 60 m, дужине канала 150 m. 

Забрањено је предузимање радњи и активности које би измениле изглед споменика 

природе или довеле у питање његове основне карактеристике као јединствене природне 

реткости. 

 

  − "Лисине", К.О. Стрмостен. Део природног подручја на коме се налази водопад 

Лисине, укупне површине 10 hа. Чине га извор Велико врело, његов водоток и 

акумулативни бигрени водопад као морфо-хидролошки комплекс. Уредбом о заштити 



 

54 
 

споменика природе "Лисине" (Сл.гласник РС, бр. 09/95) прописане су мере и режими 

заштите овог природног добра. 

  − "Бушан камен", К.О. Стрмостен је прозорац чији је отвор начињен у кречњачком 

одсеку. 

 

  − "Мијајлова јама", К.О. Сењски рудник, дубине 150 m, укупне површине 7,74 hа 

са заштитном зоном од 316,86 hа. 

 

б) Строги природни резервати: 

 

 − "Клисура реке Ресаве", КО Стрмостен. Заштићен простор подразумева теснац 

којим протиче река Ресава, укупне површине 567,79 hа са заштитном зоном од 316,86 hа. 

 

  − "Винатовача", КО Стрмостен. Чиста састојина букве прашумског типа, укупне 

површине 37,43 hа. Уредбом о заштити општег резервата природе (Сл. гласник РС, бр. 

09/95) прописане су мере и режими заштите овог природног добра. 

 

  − "Клисура реке Суваје", КО Јеловац. Заштићени простор подразумева леву и 

десну обалу реке Суваје, од ушћа у реку Ресаву па до завршетка клисурастог дела, укупне 

површине 258,91 hа. 

 

в) Предео нарочите природне лепоте: 

 

 − "Ресава" - налази се у сливу река Ресаве, Суваје, Чемернице, Јаловог потока и 

Бељаничке реке. Обухвата делове КО Стрмостен и КО Јеловац у општини Деспотовац, и 

захвата укупну површину од око 10.000 hа. На овом подручју влада режим полурезервата. 
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 На територији општине Жагубица:  

 

а) Споменици природе: 

  − "Врело Млаве", КО Мали Камен. У циљу очувања, Жагубичко врело и његова 

непосредна околина стављени су под заштиту 1979. године, као "хидролошки природни 

споменик" прве категорије заштите, са површином окружења од око 6 ha. Лежи у 

југоисточном делу Жагубичке котлине, на надморској висини од 314 m, на јужној 

периферији општинског центра, односно на месту где се северни одсек Бељанице спушта 

у Жагубичку котлину (удаљено око 1 км од Жагубице). Крашки извор Млаве воклијског 

типа налази се у природном амфитеатру отвореном у правцу северозапада кратком 

долином отока врела и представља туристичку атракцију овог подручја. Врело Млаве 

избија испод кречњачког одсека висине око 40 m. 

 

  − ''Прераст Самар'', споменик природе геоморфолошког карактера, КО Мали 

Камен, налази се на реци Пераст. Прераст представља велики камени мост који у виду 

свода преграђује долину Пераста у њеном најужем делу. Укупна површина заштићене 

зоне износи 40,20 hа. 

 

  − "Крупајско врело", КО Милановац. Избија на западној страни планине 

Бељанице, на надморској висини од 240 m; налази се у југоисточном делу Крупајско-

Крепољинске котлине, поред асфалтног пута који спаја Хомољски крај са Ресавом. Воде 

овог врела избијају великом снагом из пећинског отвора крај села Крупаја, а притичу 

подземним каналима са подручја Бељанице; по спољној морфологији, оно подсећа на 

врело Млаве. Спада у највеће и најјаче крашке изворе код нас, и једно је од три 

најатрактивнијих у Србији. Сврстава се у I категорију заштите, укупне површине 9 ha. 

 

 б) Строги природни резерват: 

 

 − ''Бусовата'', КО Суви До, представља састојину букове шуме на планини Бељаници, 

укупне површине 15,86 hа. 
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 На територији општина Бор и Бољевац: 

 

 а) Споменици природе: 

 

  − ''Лазарев кањон'', КО Злот 2 и КО Злот 5 у општини Бор и КО Подгорац 1 у 

општини Бољевац. Споменик природе „Лазарев кањон“ обухвата површину од 1755 ha и 

обухвата део слива Лазареве реке и планине Малиник. Одликује се јединственим сплетом 

кречњачких, кањонских долина импозантних димензија изразитих морфолошких одлика, 

са бројним и веома значајним спелеолошким објектима и другим интересантним крашким 

појавама, богатим флористичким и животињским светом, као и предеоном разноликошћу 

и лепотом. Влада Републике Србије је Уредбом о заштити Споменика природе „Лазарев 

кањон“ („Сл. Гласник РС“ број 16/2000), ставила ово природно добро под заштиту као 

природно добро од изузетног значаја, сврстано у I категорију и установљен је режим 

заштите II степена. 

 

  − ''Боговинска пећина'', КО Боговина, општина Бољевац. Споменик природе је 

стављен под заштиту ради очувања сложеног и разгранатог пећинског система који због 

својих морфолошких и хидролошких каратеристика представља јединствен подземни 

облик карстног рељефа са каналима у три етаже. У дубљим деловима пећине присутне су 

разне форме пећинског накита, сталактита, сталагмита и др. СО Бољевац је 2008.године 

донела Одлуку о заштити Споменика природе ''Боговинска пећина''. 

 

  Поред набројаних заштићених природних добара, Завод за заштиту природе 

Србије израдио је студије и покренуо поступак заштите за следећа природна добра: 

  

  - Специјални резерват природе ''Ртањ'', КО Луково у општини Бољевац. 

Захватаповршину од 4007 ха. Предлаже се за заштиту ради очувања његових изузетних 

геолошких, геоморфолошких, биолошких, историјских и естетских вредности. Посебну 

вредност представља специфичан рељеф са пирамидалним врхом Шиљак, врло стрме 

адине и крашки рељеф са дубоким јамама и многобројним облицима краса. Карактерише 
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га присуство бројних ендемичних и реликтних врста биљака, велики број птица и слепих 

мишева.  

 

 - Специјални резерват природе ''Мала Јасенова глава'', КО Криви Вир у општини 

Бољевац. Део шумског комплекса Јужног Кучаја са специфичном полидоминантном, 

реликтном шумском заједницом букве и тисе, заједно са ендемореликтним планинским 

јавором, који се попут тисе јавља спорадично. Захвата површину од 6,30 ха. 

 

 На основу Уредбе о еколошкој мрежи на предметном подручју је идентификовано:  

  

 1. Међународно подручје значајно за заштиту биљака у Србији (IPA подручје), при 

чему се највећи део овог подручја налази унутар заштићеног природног добра: Споменик 

природе ''Лазарев кањон'' – клисура Лазареве реке и део површине (север) Специјалног 

резервата природе „Ртањ“.  

  

 2. Одабрана подручја за дневне лептире у Србији (PBA подручја). У обухату плана 

ова подручја се налазе у оквиру заштићеног природног добра: Споменика природе 

„Лазарев кањон“, Предела нарочите природне лепоте „Ресава” и на делу (север) 

Специјалног резервата природе „Ртањ“. 

 

  3. Међународно и значајно подручје за птице (IBA подручје) са класификационим 

кодом у оквиру природног добра обухвата подручја Ресавске клисуре, Злотске клисуре и 

Ртња. (Сл.гласник РС, бр.102/10) 
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5.2. Непокретна културна добра 

 

  

 На подручју Просторног плана се налазе бројна и разноврсна непокретна културна 

добра, од праисторије до наших дана . Заступљена су у виду: 8 утврђених културних 

добара од великог значаја, 11 утврђених културних добара, 5 културних добара која 

уживају претходну заштиту, и 288 валоризованих објеката културног наслеђа 

(археолошких налазишта, споменика културе, знаменитих места и других објеката). 

 

 Непокретна културна добра од великог значаја су: 

 

  1) Манастир Сисојевац са црквом св. Преображења, налази се крај реке Црнице 

у селу Сисевцу (општина Параћин), недалеко од Раванице. Саграђен је вероватно у осмој 

деценији XIV века, а први пут се помиње 1398. године, у повељи књегиње Милице монаху 

Сисоју, духовнику коме се приписује заслуга ктитора храма. По свом облику црква 

припада моравским споменицима, али нема моравски пластичан украс на фасадама. Црква 

је била споља омалтерисана и украшена сликаном декорацијом. Фреско сликарство у 

храму сачувано је само у бледим фрагментима. Осамдесетих година реконструисан је 

наос, а 1993. године и припрата храма.  

 

  2) Манастир Свете Петке се налази на изласку из Честобродичке клисуре, у 

Извору (општина Параћин), око 16 km источно од Параћина. Најстарији помен потиче из 

1516. године. После Раванице и Сисојевца, ово је највећа богомоља Петрушке области. 

Крајем седамдесетих изведени су непотпуни конзерваторски радови – заштићена је 

капела, куполе, кров и фасада цркве.  

 

  3) Средњевековни град Петрус налази се у близини Поповца на врху брда 

Чокоћа, поред десне обале Црнице у петрушкој области (општина Параћин). Град је са три 

стране био потпуно неприступачан, док је са четврте југозападне стране, имао вештачки 

ров. Градско утврђење је неправилног облика, прилагођено стеновитом терену, тако да 
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зидови допиру до самог кањона реке. Бедеми овог града зидани су у кречном малтеру, од 

крупног ломљеног камена. Град Петрус је саграђен у XIV веку и представља највеће 

средњевековно утврђење у средњем Поморављу. Систематска археолошка ископавања 

вршена су 1978, 1980. и 1981. године.  

 

  4) Манастирски комплекс Намасија познат и као црква Светог Николе, заузима 

централно место у манастирском комплексу који се налази у горњем делу клисуре 

Црнице, око 1,5 km североисточно од села Забреге (општина Параћин). Припада црквама 

моравске школе Србије чији су ктитори били монаси. Зидови су зидани од ломљеног 

камена у кречном малтеру, прошарани крупним црвеним речним облутком. Кров је био од 

ћерамиде. Манастирска Црква се може датовати у XV век, а капела се на основу живописа 

везује за XVI век. Од 1972. до 1979. године вршена су археолошка истраживања и 

конзервације очуване архитектуре. Комплекс је у потпуности истражен.  

 

  5) Црква Блага Марија Петрушка налази се испод самог града Петруса, на 

излазу из кањона Црнице. На узаној, делимично равној литици је средњевековна црква са 

остацима манастирског комплекса. Приступ је врло отежан и могућ је само узводно реком, 

са југозападне стране. Црква и сви манастирски објекти скучени су на веома малом 

простору. Црква има правоугаону припрату која је грађена када и црква и засведена је 

полуобличастим сводом. Црква Блага Марија Петрушка грађена је у духу моравске школе, 

настала је у другој деценији XV века, да би потпуно запустела одмах после 1459. године. 

 6) Црква Светог Јована Главосека налази се на левој обали реке Црнице северно 

од утврђења Петрус код села Поповца (општина Параћин). Историјски подаци везани за 

средњевековни манастирски комплекс са црквом Светог Јована Главосека готово да не 

постоје. Црква је једнобродна и засведена полуобличастим сводом од тесане сиге. Зидана 

је од ломљеног камена у кречном малтеру. Судећи према нађеном натпису, црква је 

обновљена 1520. године. Као и све цркве ове области, и ова има обележје моравског стила.  
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  7) Манастир Лапушња у Лукову (општина Бољевац) налази се у подножју 

шумовитих огранака Ртња у ували поред Лопушанског потока. Рушевине некадашњег 

манастира су конзервиране 1973. године. Цркву Светог Николе и манастирске зграде 

подигли су војвода Јован Радул, господар угровлашких земаља, и велики парклаб, жупан 

Гергина 1500/1501, док су се за осликавање постарали кнез Богоје, његова жена Мара и 

деца. Црква је саграђена у облику триконхоса са куполом, троделним олтарским 

простором и припратом. Олтарска апсида, проскомидија и ђаконикон су полукружни, док 

су певничке апсиде споља петостране. Капела, призидана са јужне стране, сачувана је у 

остацима. 

 

   8) Александров поткоп се налази у Сењском Руднику (општина Деспотовац). 

Александров поткоп са зградом изнад, платоом испред поткопа, бараком – радионицом за 

сервисирање машина и централним магацином, представљају јединствену целину. 

Александров поткоп сачуван је заједно са зградом изнад, која је служила као прва управа 

и позивница радника рудара. Саграђена је 1860. године. Зграда се састоји од једне 

просторије са улазом и три прозора са чеоне стране. Поткоп са улазом и мимоилазницима, 

начином експлоатације и шемом саобраћајница, има историјску и социолошку вредност и 

пружа могућност за сагледавање и даље проучавање живота рудара од XIX века до данас, 

када Сењски Рудник као рударско административни центар изумире. (Група аутора; 2014) 
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Табела бр.6 – Утврђена и категорисана непокретна културна добра 

Редни број Назив НКД од великог 

значаја 

Катастарска 

општина 

Општина 

УТВРЂЕНА КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА 

1. Манастир Сисојевац Сисевац Параћин 

2. Манастир св. Петке Извор Параћин 

3. Средњевековни град Петрус Забрега Параћин 

4. МанастирскикомплексНамасија Забрега Параћин 

5. Црква Блага Марија Петрушка Поповац Параћин 

6. Црква Јована Главосека Забрега Параћин 

7. Манастир Лапушња Луково Бољевац 

8. Александров поткоп Сењски Рудник Деспотовац 

УТВРЂЕНА НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА 

1. Црква св. Ђорђа Г. Мутница Параћин 

2. Мијајлова јама Сењски Рудник Деспотовац 

3. Кућа Радоја Глигоријевића Рибаре Жагубица 

4. Црква св. Тројице Жагубица Жагубица 

5. Велико Градиште Јабланица Бољевац 

6. Манастир Крепичевац Јабланица Бољевац 

7. Зграда Основне школе Јабланица Бољевац 

8. Зграда Старе општине Криви Вир Бољевац 

9. Осман бегова чесма Подгорац Бољевац 

10. Комплекс објеката из 19. века Луково Бољевац 

11. Лазарева пећина Злот Бор 

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ 

1. Сењски рудник Сењски Рудник Деспотовац 

2. Налазиште насеља Трвај Злот Бор 

3. Остаци утврђења Реон  Кобила 

Шетаће  

Злот Бор 

4. Средњевековно гробље Горња 

Стопања 

Злот Бор 

5. Остаци утврђења Манастириште Злот Бор 

Извор: http://www.heritage.gov.rs 
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6. SWOT анализа 

 

 

 SWOT анализа обухвата детаљну анализу и прављење листе слабих и јаких тачака 

туристичке дестинације и анализу њихову и могуће употребе у контексту шанси, као и 

опасности утврђених тенденција на тржишту. SWOT анализа је неопходна ради 

стратегијског планирања туристичког производа конкретне дестинације, а потом и 

креирања адекватне промоције. Она омогућава довођење у равнотежу захтева, жеља и 

потреба потрошача и могућности туристичке понуде; те креирање конкурентске 

предности и остварење ширих економских, друштвених, културних, политичких, 

еколошких и других циљева. (Стефановић В.;2003) 

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 

• богатство у биодиверзитету 

 

• повољан саобраћајни положај јужног 

дела планског подручја (пут М-5) и 

повољан географски положај југо - 

западног дела планског подручја 

(близина долине Велике Мораве и 

Коридора Х) 

 

 

• oчуван  квалитет основних медијума 

животне средине (вода, ваздух, 

земљиште) 

 

 

 

 

• недовољна истраженост свих 

потенцијала у погледу минералних 

сировина и подземних вода 

 

• веома неповољна старосна и лоша 

образовна структура становништва, 

негативан природни прираштај 

 (–10,4‰) и смањење стопе 

фертилитета 

 

• слаба доступност непокретних 

културних добара (неразвијена путна 

мрежа) 
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• одсуство значајних индустријских 

капацитета и емитера загађујућих 

материја у атмосферу 

 

• смањен утицај антропогених 

активности на измене природних 

карактеристика подручја, претежно 

услед нижих густина насељености 

 

 

• заштићена природна добра од 

националног значаја 

 

• квалитетни природни и антропогени 

туристички потенцијали, етнолошки 

и етнички диверзитет 

 

 

• очувана животна средина на 

планском подручју, као битан 

чинилац заштити природе 

 

• недовољно туристичко активирање 

планског подручја; недовољна 

заштита и неадекватна презентација 

природних и културних добара 

 

• недовољно валоризовани туристички 

потенцијали 

 

• недовољни смештајни капацитети 

 

• простор Бељанице и Кучаја (са 

својим заштићеним подручјем) 

представља баријеру у комуникацији 

становништва, робе и информација 

међу насељима на подручју 

Просторног плана 

 

 

 

• недовољан третман и заштита 

значајнијих  изворишта 

водоснабдевања 
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МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

 

• коришћење хидрогеотермалних 

потенцијала у енергетске, 

балнеолошке и туристичке сврхе 

 

• природне погодности, тј. еколошки 

потенцијал подручја са свим 

условима за производњу еколошки 

„здраве хране” 

 

• строга заштита и контрола 

заштићених природних добара и 

изворишта водоснабдевања у циљу 

њиховог очувања и унапређења 

 

 

• формирање заједничке туристичке 

понуде унутар планског подручја и 

заједно са суседним општинама 

 

• развој еколошки утемељених облика 

туризма заснованих на принципима 

одрживости: спортско-рекреативног, 

сеоског, излетничког, здравственог, 

етно и еко-туризма 

 

• угрожавање животне средине и 

екосистема непланском и 

неадекватном експлоатацијом 

минералних сировина 

 

• губитак сталног становништва 

већине насеља; наставак смањења 

густине насељености; интензивирање 

процеса демографског старења; 

одлив младих и стручних кадрова 

 

• угрожавање екосистема Бељанице и 

Кучаја проласком државних путева 

 

• низак ниво свести друштвене 

заједнице и локалне управе у погледу 

вредности и заштите културне 

баштине 

 

• недовољни обим финансирања 

туристичких пројеката 

 

• наставак даљег загађења 

површинских и подземних вода 

 

 

 

 

 



 

65 
 

Закључак 

 

 

 Одређени предели природе са јединственим и специфичним природно-географским 

и друштвено-географским карактеристикама, стављају се под заштиту државе, како би се 

исти сачувале од штетних  утицаја људи. У зависности од осетљивости подручја, одређене 

активности могу бити забрањене или дозвољене. Ако је развој туризма могућ, развија се 

под посебним условима, и врло је важно да  се заснива на концепту одрживог развоја. 

 

 Ово подручје је, пре свега, највећи резервоар питке воде у Србији са бројним 

крашким изворима и врелима. Поред тога, има очуване знатне површине под шумама. 

Букове састојине у оквиру којих је издвојено неколико прашумских резервата. Подручје је 

изузетно богато и различитим геоморфолошким облицима у рељефу, нарочито су значајне 

пећине и друго спелеолошки објекти, који свакако повећавају туристичку атрактивност 

овог простора. 

 

 Кучајске планине су и највећи ненасељени простор у Србији . Област новог 

националног парка, истовремено је богата и културно-историјским наслеђем, још од 

праисторије. 

 

 Вишегодишњим истраживањима  утврђено је да Кучајско-бељанички планински 

масив представља репрезентативану просторну целину која својим природним 

вредностима испуњава критеријуме за стављање под  највиши степен заштите и стварање 

новог националног парка на територији Републике Србије. 
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