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Увод 

 

   Развој туризма у Србији почиње у другој половини XX века. Свој врхунац достиже 

осамдесетих година, а у последњој деценији XX века запажена је стагнација у овој 

делатности. Тренд опадања промета туриста наставља и на почетку XXI века. Благи 

пораст био је присутан само у местима која су у претходном периоду остварила запажене 

резултате и као таква задржала улогу водећих туристичких дестинација у нашој земљи.   

    Нажалост општина Сврљиг спада у групу туристичких места, са костантним падаб броја 

туриста. У минулом периоду ова општина се налазила на маргини туристичких 

активности, како у погледу туристичких инвестиција, тако и у погледу туристичког 

промета. Неадекватна туристичка политика Нишког региона, па самим тим и Сврљига, 

који припада овом региону, довела је до неправилне и површне валоризације природних и 

антропогених вредности, као и њиховог стављања у туристичку функцију. Овакво стање 

се посебно одражава на туристички промет, који је последњих деценија негативан. 

Уколико узмемо податак да је општина Сврљиг седамдесетих година XX века, бележила 

око 1000 ноћења страних и око 3000 домаћих туриста, данашње стање туристичког 

промета можемо оценити као поражавајуће. Таквo стање у туристичком промету, а самим 

тим и развоју туризма, захтева бољу организацију у будућем периоду, уз што мање 

освртања на прошлост, као и тражење ослонца у природним вредностима овог краја.  

   Тема рада, представља геоморфолошке вредности општине Сврљиг, као и могућност 

њиховог искоришћавања у туристичке сврхе. Бавећи се приказом општих природних 

вредности овог краја и њиховим потенцијалима, овај рад настоји да укаже на најбитније 

морфолошке одлике и да их разврста према њиховим вредностима, затим да предложи 

њихово адекватно коришћење у туристичкој делатности, али и да представи расположиву 

туристичку инфра и супра структуру и да смернице као у будућности оживети овај крај.  

  Овај рад се бави физичко-географским карактеристикама Сврљишког краја, почев од 

геолошких, преко геоморфлошких, климатских, хидрографских до биогеографских 

карактеристика. Циљ рада је да се покажу сви геоморфолошки облици и њихове 

могућности за активирање у туристичке сврхе. Поред тога, у раду се налазе и подаци о 
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заступљеној материјалној бази, туристичком промету, валоризацији потенцијалних облика 

у рељефу, као и о постојећим и потенцијалним видовима туристичких кретања на 

простору општине Сврљиг.   

    Даљи развој туризма у Србији се мора кретати од регионалног ка националном. Дакле, 

неоходна је валоризација туристичких потенцијала свих регија у нашој земљи, адекватно 

спровођење туристичке политике у таквим областима, реорганизација заступљених 

капацитета, као и изградња нових, потом, улагање у промоцију природних и антропогених 

вредности, подизање свести код локалног становништва о значају туризма у свим регијама 

наше земље. Примена оваквих, као и низа других смерница, је потребна у будућем развоју 

туризма свих наших крајева, укључујући и Сврљишки.  

 

1. Географски положај, границе и величина општине 

 

   Сврљишки крај је микрорегија у источној Србији, а налази се се у њеној, јужној 

субрегији, Балканској Србији.  

   Подручје општине смештено је у унутрашњем делу Карпато-балканског планинског 

масива источне Србије. Простор који јој административно припада приближно се поклапа 

са горњим и делом, средњим сливом Сврљишког Тимока. Захвата сврљишку котлину у 

ширем смислу, са околним планинским узвишењима, планиснког венца Сврљишких 

планина (Зелени врх 1334m) на југу, огранака Пајешког кaмeнa (1074 m) на истоку, 

Тресибабе (786 m) на северу и планинског масива Курила (Калафат 839 m) и његових 

огранака на западу. На северозападу је ограничена пределом Голак, на северу 

Књажевачком котлином, на истоку претежно пределом Заглавак, на југоистоку 

Белопаланачким буџаком, на југу Белопаланачком котлином, а затим, облашћу Сићевачке 

клисуре, Нишком котлином, на југу, односно југозападу. (Голубовић П., 1997.) 

  Општина Сврљиг припада Нишавском округу, а граничи се са општинама: Алексинац на 

западу, Сокобања на северозападу, Књажевац на североистоку, Бела Паланка на 
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југоистоку, као и општинама града Ниша (Црвени крст, Пантелеј и Нишка бања) на 

југозападу.  

  Површина територије општине Сврљиг износи 497 km². Обухвата подручје града 

Сврљига и атаре 38 села: Белоиње, Бурдимо, Буџум, Варош, Валхово, Галибабинац, 

Гојмановац, Грбавче, Гулијан, Гушевац, Давидовац, Драјинац, Ђуринац, Жељево, Извор, 

Копајкошара, Лабуково, Лалинац, Лозан, Луково, Манојлица, Мерџелат, Мечји до, 

Нишевац, Околиште, Округлица, Палилула, Периш, Пирковац, Плужина, Попшица, 

Преконога, Радмировац, Рибаре, Сливје, Тијовац, Црнољевица и Шљивовик. (Голубовић 

П., 1997.) 

 

Слика 1. Положај Сврљига на карти Србије 

Извор: http://svrljigpublic-18360.forumotion.com 

1.1. Саобраћајно-туристички положај 

 

  Сврљиг је централно и најразвијеније насеље Сврљишке општине. Највећим делом лежи 

у средини Сврљишке котлине. Претежни део насеља се налази у равници котлине, 
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просечне надморске висине од 370 m и на најширој тимочкој тераси, где су углавном 

средишњи крајеви насеља око централне друмске раскрснице.  

  Сврљиг се развијао у градско насеље, почев од најстарије античке прошлости до данас, и 

одржао се захваљујући врло добром саобраћајном положају. У насељу се укршта са 

магистралним уздужним путем, а попречни пут везује Сврљиг са Белом паланком. Од 

Сврљига овај пут се наставља преко Алексиначке котлине, а долином Миљковачке реке 

излази на магистрални пут Београд-Ниш. Сврљиг је од седишта региона, Ниша, удаљен 40 

km железницом, аутобуском везом 30 km, а од аеродрома ,,Константин Велики“ у Нишу 

35 km.  

   Сврљишка котлина је ограничена знатним делом релативно вискоким ободом, нарочито 

на страни Сврљишких планина. Отворена је нарочито на западу и северозападу према 

Алексиначкој котлини и пределу Голак и на југоистоку према Тимоку. Сем тога, олакшане 

су јој везе са суседном Нишком котлином преко превоја Грамада. (Петровић Ј., 2001.) 

Међутим, и Сврљишком клисуром су могуће везе са Књажевачком котлином, и то 

железницом. Не само преко превоја и усека, већ највише долином Сврљишког Тимока, 

њеним правцем од најстаријих времена водиле су саобраћајне везе ка Тимоку и даље ка 

северним подручјима, на једној, и долини Нишаве, на југоисточној Србији и осталим 

подручјима на југу и западу, на другој страни. На ову саобраћајну артерију, дуж које су се 

вековима кретали људи и одржавала саобраћајна веза, стичу се у средишњем делу котлине 

упоредичке и дијагоналне комуникације које су излазиле на ту уздужну, главну 

трансбалканску саобраћајну артерију. Отуда је саобраћајна улога ове области била и 

остала значајна до данас. (Петровић. С. et al, 2012.) 

  Због тога је раније централно насеље ове области, стари град Сврљиг имао у прошлости 

не само регионални већ и шири значај. Једна од насјтаријих комуникација античког доба 

на овом простору јесте глани римски војно-стратегијски и трговачки пут. Долазио је из 

правца Ниша и преко Грамаде силазио на данашњи Сврљиг, а одатле левом обалом 

Сврљишког Тимока ишао према селу Нишевац, у чијој близини је било веће насеље, 

највероватније стари Сврљиг, затим скретао ка селу Плужина и преко брда Ропаља и реке 

Белице пролазио између данашњег села Варош и стене на којој стоје остаци тврђаве, да би 
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се поново спустио до Тимока и преко села Миљковца наставио према Књажевцу. 

(Петровић С. et al, 1992.) 

  Природне погодности ниских превоја у току историје истицале су транзитни значај овог 

подручја. Стога су овуда и трасиране прва железничка пруга (транскбалканска пруга 

Прахово-Књажевац-Ниш-Прокупље-Приштина-Пећ) и европски пут класе В (Е771 – 

деоница (Румунија) - Кладово - Зајечар - Ниш), који попречно секу Карпато-балканске 

планине и повезују источну и јужну Србију, Тимочку крајину са долином реке Мораве.  

 У новије време транзитни значај Сврљига је умањен, отварањем друмске саобраћајнице 

преко Честобродице и пруге Зајечар-Бор-Мајданпек-Пожаревац-Београд, којима се сада 

одвија најинтензивнији саобраћај између изолованог Тимочког басена и западних делова 

наше земље. 

 Секундарни значај има правац који уздужно пресеца територију општине Сврљиг 

(државни пут II реда 243 у правцу исток-запад), повезујући Пирот преко превоја Бабин 

Кал (750 m) са Сврљигом и даље, преко Ветрила, превоја на западном ободу Сврљишке 

котлине, са долином Мораве код Алексинца. На месту пресецања ове две комуникације 

развио се у прошлом веку Сврљиг, као централно насеље општине.  

 

 

2. Физичко-географска обележја 

 

2.1. Геолошка грађа тертиторије општине Сврљиг 

 

   Сврљишка котлина је потолина настала претежно спуштањем дуж попречних 

дислокација. Овим дислокацијама створен је основни облик области и њене крупније 

морфографске црте.  

  Главни и најдужи расед у котлини је „сврљишки расед“. Он се пружа дуж северног 

подножја Сврљишких планина и ограничава их према дну Сврљишке котлине. Тај расед 
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се пружа углавном правцем исток-запад и може се пратити од Пандирала на истоку преко 

села Преконога и превоја Грамаде на западу. На Грамади се овај сврљишки расед укршта 

са познатим озренским раседом. Озренски расед Сврљишке котлине прелази преко 

Грамаде и продужује се даље у правцу југоистока. На северном ободу Сврљишке котлине 

рељеф је такође је тектонског карактера, а тектонске црте у пределу видно су означене у 

средишњем делу котлине. 

   Обод Сврљишке котлине изграђен је углавном од доњекредних седимената. Према 

резултатима истраживања, то су, банковити, ређе масивни кречњаци, знатне дебљине од 

400 до 500 m. Они чине највећи део Сврљишких планина. Због знатне дебљине 

кречњачких маса, крашки процес је развијен у површинским и подземним 

спелеоморфолошким облицима. У нижем делу котлине, у дну и побрђу, изражен је 

разноврстан геолошки састав, па тако на сектору Грамаде, у југозападном делу котлине, 

геолошку грађу чине: црвени пешчар, лепо стратификовани полукристаласти кречњаци, 

који леже преко црвеног пешчара, лапоровити кречњаци, аптски глинци и лапорци, 

терцијарни слатководни шкриљци (битуменозни) и преталожени црвени пешчари са 

појавама угља. Сврљишка котлина је испуњена слатководним језерским седиментима, 

сивкастим, жућкастим и црвенкастим песцима, који се смењују са слојевима сивих 

песковитих глина и трошних пешчара, понекад конгломератичних, као и шљунком и 

крупним валуцима од свих старијих стена које се јављају по ободу котлине. (Голубовић 

П., 1997.) 

  Следи распоред стена према геолошкој ери и периоди у којој се оне формирају на овом 

простору. 

  Палеозојске стене, које се налазе у грађи Сврљишких планина и Курила, јављају се испод 

тањих мезозојских седимената. Ова серија палеозојских стена припада карбону и перму. 

Карбонске стене откривене су у удолини Корита, која је смештена између главног, јужног 

и северног, кречњачког венца Сврљишких планина. Пермски седименти представљени су 

црвеним пешчарима, а ређе конгломератима. Пермски црвени пешчари Калафата, 

дебљине од 250 до 300 m, са свих страна су окружени мезозојским кречњацима.  

  Мезозојски седименти имају највеће распрострањење на овом подручју. Ове стене су 

представљене углавном кречњачким стенама, уз мање партије доломита, као и флишним 
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стенама различите старости. Мезозојски седименти, на овом подручју, углавном потичу из 

јуре и креде. Тријаских творевина готово и да нема, што упућује на закључак да је 

пермска континетална фаза настављена и почетком средњег доба. Јурске стене су 

представљене кречњацима и доломитима. Заступљене су у грађи свих планина, а посебно 

Девице и Сврљишких планина, где као доњи хоризонти кречњачке серије, належу на 

палеозојску подину. Кретацејски седименти имају највеће распрострањење и моћност, а 

представљени су различитим стенама. Флишне кретацејске стене јављају се на више места 

и различите су старости. Представљене су уобичајеном серијом, са највећим учешћем 

лапораца, мањим пешчара и незнатним конгломерата.  

  Отривске флишне серије јављају се испод кречњачке серије у сливу Палилулског басена, 

аптске у изворишту Влаховске реке, а сенонске у изворишту Сврљишког Тимока.  

  Терцијарне и квартарне стене покривају велике просторе у Сврљишкој котлини. Стене 

терцијарне старости представљене су палеогеним, миоценим и плиоценим седиментима, 

као и миоценским вулканитима. Палеогени седименти, дебљине више стотина метара 

јављају се између тресибабе и Пајешког камена, на једној, и Девице и Сврљишких 

планина, на другој страни. Слатководни миоценски седименти имају значајно 

распрострањење у Сврљишком басену. Они су представљени углавном лапорима, а везани 

су за дно котлине и Палилулски басен. Исти седименти учествују у грађи југозападног 

дела Тресибабе. Плиоцени седименти су у Сврљишкој котлини представљени глинама и 

песковимау западном и шљунковима у источном делу. Миоценски вулканити имају 

занемарљив значај, јављају се као последица некадашњих раселина дуж којих су извршена 

најрадикалнија тектонска кретања. У овом делу Србије, магматске стене које се примећују 

су андезити и базалти. Андезити у једном низу шрате источни обод Сврљишких планина, 

где се на десетак места жице андезита пробијају кроз сенонске стене. Стене базалта 

откривене су на Сврњишким планинама, на ободу Сврљишке и Белопаланачке котлине. 

  Квартарне стене имају мање учешће у геолошкој грађи овог краја. У долини Сврљишког 

Тимока, на целој дужини од села Гушевац до улаза у клисуру код села Нишевац развијене 

су алувијалне и дилувијалне творевине. Местимично се проширују и до 2 km и често леже 

преко терцијерних творевина. Састоје се од шљункова, пескова, док су алувијални наноси 

увек у облику крупног и ситног, често, незаобљеног шљунка, ретко и песка. Валуци 
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агломерата обично су врло заобљени, крупни и наслагани у великој дебљини, па допиру 

до великих дубина. Потичу од кретацејских кречњака, пешчара, а на више места валуци су 

помешани са шљунком и песком, граде терасе и леже непосредно преко абрадованих 

старијих стена. У западном делу котлине, атару села Грбавче, као и на јужним падинама 

Девице, заступљене су наслаге бигра. Очуване делове дна Сврљишке котлине 

примећујемо на простору од села Лалинца и Грбавча на западу, до Извора на истоку, и од 

Преконоге на југу до Драјинца на северу. (Петровић Ј., 2001.) 

 Рудна налазишта су веома разноврсна, али њихова економска вредност још није у свему 

довољно испитана. Позната су лежишта угљених наслага, бентонитских глинам 

грађевинског камена и бакра. Бентонитске глине се јављају код Манојлице, на засеоку 

Тројица села Извора, затим у атару Драјинца и код Ковачевице у Палилулској котлини, 

које је у склопу Сврљишке клиисуре. Њихов постанак се везује за распадање андезита и 

андезитских туфова у зони сенонског тектонског рова. (Голубовић П., 1997.) 

 

 

2.2. Геоморфолошке карактеристике општине Сврљиг 

 

  Еволуција рељефа у Сврљишком крају се поузданије може пратити након олигоценских 

тектонских покрета, праћених убирањем, раседањем и навлачењем. Сврљишка котлина је 

ујезерена на почетку миоцена, водама које је у језеро највећим делом уносио изворишни 

део Старопланинске реке. У Сврљипкој котлини ерозивни рад таласа је био готово без 

значаја, па тако заравни које се јављају на њеном ободу нису абразионог порекла, већ 

представљају тектонске степенице у сложеном рову каква је Сврљишка потолина, 

образована дуж раседа које прате њен северни и јужни обод. Постојање Сврљишког 

неогеног језера није било везано за јужноморавски залив Панонског језера, јер је оно 

имало своје притоке и отоку, односно, било је самостално. То потврђују и најмлађи 

плиоцени седименти који се јављају само на ограниченом простору, у доњем делу 

котлине. У самом рељефу веначних планина које уоквирују овај крај поред серија 

набраних структура, од највећег значаја је серија навлака. На њиховим кречњачким 



13 

 

плочама развијене су три ступњевито поређане крашке површи од 900 до 1200 m. 

(Петровић Ј., 2001.) 

  На територији Сврљишке општине су заступљени следећи генетски облици рељефа: 

тектонски и ерозивни. Дакле, поред тектонског, заступљен је и ерозивни рељеф, и то, 

флувијални и крашки, као и урвински и денудациони облици.  

 

2.2.1. Тектонски облици рељефа 

 

  Геоморфолошки облици, у Сврљишком крају, настали тектонским покретима, су 

последица сучељавања Источне зоне млађих веначних планина и балканске резистентне 

масе. Сврљишка котлина има најистуренији положај у Карпатско-балканском луку, и 

упараво овде, правац пружања планинских венаца прелази од југа ка југоистоку. 

Тектонски покрети велике снаге су долазили из правца северозапада, односно, из 

Моравске удолине, и са југозапада, где се као баријере издижу громадне планине Бабичка 

гора и Селичевица. Тектонска набирања праћена су навлачењима, а радијалним покретима 

још више је уобличен тектонски рељеф Сврљишког краја. (Петровић Ј., 2001.) 

  Тектонски рељеф Сврљига представљен је следећим геоморфолошким тектонским 

елементима: планинским венцима Сврљишких планина, планином Курило, планинама 

Девицом и Тресибабом, Пајешко-манојловачким венцем, као и потилинама, представљен 

Сврљишком котлином, Палилулским басеном и тектонско-крашким пољем, Буџак.  

  Сврљишке планине леже између долина горњег тока Сврљишког Тимока и долине 

Нишаве, односно Сврљишке котлине на северу, Сићевачке клисуре на југозападу и 

Белопаланачког поља на југу. Од Бабинкалске повије на истоку до до превоја Грамада на 

западу, антиклинала је дуга 26 km, а широка 8-10 km. Тектонска целина Сврљишких 

планина разбијена је дугачком удолином Корита, са дном у палеозојским стенама, на 

главни, јужни и северни правац, на простору где су кречњачке стене биле најтање. 

  Главни венац почиње стрмим, местимично вертикалним одсецима, изнад Бабинкалске 

повије, на коју се настављају Козјанске планине. Западније се простиру Рињске планине, 
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које представљају пространу крашку висораван, висине 900-1000 m. Изнад ове се простире 

виша крашка зараван, на 1000-1100 m, то су Гулијанске планине са највишим Зеленим 

врхом, 1334 m. После преседлине Пернатице, венац Сврљишких планина се наставља на 

Плеш, а овај на Вишеград, на 1024 m. Под Вишеградом се стрмим одсецима завршава 

главни венац Сврљишких планина. Овај венац Сврљишких планина састављен је углавом 

од баремских, коралних кречњака. Северни венац ових планина, бројни попречни раседи, 

разбијају на више усамљених главица: Брест вртача (770 m), Рајин врх (836 m), Белоињски 

врх (833 m), Големи врх (714 m), Средњи врх (640 m) и Гулијански врх (640 m). 

  Удолина Корита је посебна морфолошка целина у склопу овог планинског венца. 

Постала је дуж дубоког раседа правца запад-исток, означеног вертикалним кречњачким 

одсецима високим и преко 200 m. Овај расед прати најистакнутије врхове Сврљишких 

планина. Дуж њега као да се распукла антисиметрична антиклинала, а њено северно крило 

склизнуло низ стрму палеозојску подину. Оголићени карбонски шкриљци и пешчарим 

који представљају језгро антиклинале, достижу највишу тачку непосредно испод највишег 

врха планине. Захваљујући великом броју сталних и периодских, контактних и 

пукотинских извора, на дну удолине Корита изграђени су самостални изворишни басени 

Преконошке, Гулијанске, Црнољевачке и других река понорница чије воде избијају на 

врелима у суподини северног венца Сврљишких планина. Развођа између низа плитких 

депресија у подножју вертикалних литица главног венца Сврљишких планина, 

представљају ниске издужене гредице, правца север-југ. Све ове речице пониру дуж 

једног кречњачког обода северног венца Сврљишких планина. (Голубовић П., 1997.) 

   Планински масив Курило са највишим врхом Калафат (838 m), представља западни 

обод Сврљишке котлине. Ова планина је од сложене антиклинале Сврљишких планина 

одвојена превојем Грамада (549 m). Масив Курила представља најзападнији, периферни 

део Карпатско-балканског унутрашњег појаса. Курило има троугаони морфоструктурни 

облик, ограничен је раседима, што указује на његов тектонски постанак. Ограничен је 

дубоко спуштеном Нишком котлином, јужноморавском удолином, долином Топоничке 

реке и Озренским раседом, па тако представља самосталну тектонску целину. Језгро овог 

планинског масива изграђено је од пермских црвених пешчара, а са свих страна је 

окружено мезозојским кречњацима. (Петровић Ј., 2001.) 
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   Планина Девица, заједно са Тресибабом чини севрни обод Сврљишке котлине. Девица 

представља асиметричну антиклиналу, са теменом широким око 4 km, која се стрмим 

одсецима спушта у долину Сокобањске Моравице, а дугачким косама благо тоне ка 

Сврљишкој потолини. То је типична кречњачка планина чије језгро чине палеозојске 

стене, откривене на северној страни и на висини од 1000 m, док на јужним падинама нису 

оголићени. Од оваквих седимената су изграђене антиклинале и краће косе Влајковице (647 

m), Високе стене (703 m), Малог врха (667 m) и Богданице (793 m), које се спуштају према 

Сврљишкој котлини и Палилулском басену. 

   Планина Тресибаба, иако, по свом облику и висини, нема одлике млађих веначних 

планина Источне Србије, она се убраја у Карпатско-балканске планине. Она има облик 

уравњене троугласте плоче, са основом на ободу Сврљишке котлине и завршетком на 

јужном ободу Књажевачке котлине. На западу се пружа до Палилуског басена и клисуре 

Сврљишког Тимока, а на североистоку до долине Орешачке реке и Висоваче. Плоча 

Тресибабе је у основи дуга око 10 km, а њена максимална ширина око 8 km. У геолошком 

саставу Тресибабе, највећу заступљеност имају кретацејски, баремски кречњаци, масивни 

и слојевити. У мањој мери су заступљени јурски кречњаци и доломити. 

   У тектонском рељефу северозападног обода Сврљишке котлине, посебно се истиче 

кречњачки венац Богданице дужине око 20 km и ширине до 2 km. Од Девице и Тресибабе 

је одвојен синклиналом исте дужине. Богданица се пружа правцем југозапад – 

североисток, од превоја Сливје, преко Високе стене, Малог врха и Богданице, до највишег 

врха Тресибабе, Шестара (786 m). Геолошки састав Богданице, углавном чине масивни, 

ређе слојевити, баремски кречњаци. (Петровић Ј., 2001.) 

   Пајешко-манојловачки венац представља источни обод Сврљишке котлине. Пајешки 

камен предстаља самосталну тектонску целину. Пружа се правцем северозапад-југоисток 

у дужини од 13 km, док његова највећа ширина износи тек 2,5 km. У целости је изграђен 

од кретацејских кречњака. На раседно порекло Пајешког камена упућују вертикални 

одсеци, праћени андезитским изливима, којим се овај кречњачки венац диже изнад 

флишних седимената дела сенонског рова. Манојловачка кречњачка греда представља 

природни наставак Пајешког камена, са истим правцем пружања, као и дужином 

простирања. 
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   Сврљишка котлина је потолина настала спуштањем дуж попречних дислокација, 

којима је створен основни облик ове области. Дугачка је 26 km, а широка 4-8 km. Њен 

постанак се везује за Крављанско-сврљишки расед, дуж којег је образована Топоничка 

удолина у западном, а у њеном источном делу је спуштена Сврљишка котлина. Басен 

Топоничке реке и Сврљишка котлина раздвојени су ниским превојем Сливје. За 

обликовање ове котлине значајна су и два попречна раседа: Озренски и Нишевачки. На 

северном ободу Сврљишке котлине, са заравњеног темена Тресибабе, ступњевито се 

спуштају косе, правца север-југ. Заравни на косама означавају тектонске подове, између 

паралелних раседа, правца запад-исток. Први под се јавља на висини од 600 до 640 m, a 

други је на 420-460 m. Испод најнижег дела, стрми одсеци се спуштају скоро до саме 

алувијалне равни Сврљишког Тимока. Управо захваљујући оваквом тектонском склопу, 

котлина има облик асиметричног рова. Сложену тектонску структуру има и југозападни 

обод котлине. Она је представљена тектонским заравнима, правца североисток-југозапад, 

на кречњачком венцу Богданице, које се јављају на висинамаод 800 m, 760 m и око 660 m. 

Дно Сврљишке котлине нагнуто је од југоистока ка северозападу. Састављено је од 

баремских кречњака као и околне планине.  

 

Слика 2. Сврљишка котлина и град Сврљиг 

Извор: http://www.skyscrapercity.com 
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  Палилуски басен се налази у тектонском склопу Девице и Тресибабе, и између 

Нишевачке сутеске и клисуре Сврљишког Тимока. Дно котлине покривено је терцијарним 

седиментима, а простире се у правцу југозапад-североисток, на 320 m надморске висине. 

Котлина је дуга 3,5, а широка 2,5 km. Од Сврљишке котлине одвојена је кречњачким 

венцем Богданице, а према североистоку и Књажевачкој котлини је широко отворен 

долином Сврљишког Тимока. Поред терцијарних, језерских седимената у геолошком 

саставу Палилуског басена, улазе и кретацејске стене (кречњак и флиш).  

   Буџак је област која се налази југоисточно од Сврљишке котлине. Са три стране је 

окружен кречњачким стенама, а са једне флишним наслагама, на којима је развијена 

површинска хидрографска мрежа река понорница. Због тога ово поље не можемо сврстати 

у типично крашко поље, која су са свих страна окружена кречњачким стенама. Пружа се у 

правцу југоисток-северозапад. Настаје у плиоцену, после отицања котлинских језера, 

скрашћавањем долине Козјанске реке (притоке Сврљишког неогеног језера), након 

отварања понора у кречњачкој греди Пандирала. Ово селетивно крашко поље се простире 

између преседлине Бабине главе и Пандирала, на дужини од око 10 km и ширини од 2,5 до 

4 km. (Петровић Ј., 2001) 

 

2.2.2. Ерозивни облици рељефа 

 

  Након стварања тектонских геоморфолошких облика, током олиго-миоцена, наставља се 

даље формирање рељефа овог краја, под утицајем, првенствено, флувијалне и крашке 

ерозије. У постанку ерозивних облика у рељефу овог краја, се најпре јавља флувио-

денудациона фаза. Још пре постанка Сврљишке котлине и миоценских разламања, 

Старопланинска река формира своју прадолину у тада, благо затласанаом рељефу ове 

области. Старопланиснка река је извирала на северозападу Старе планине, као притока 

јужноморавског залива Панонског језера, текла је у правцу исток-запад. Током језерске 

фазе у Сврљишкој котлини, била је његова највећа притока. Крашка фаза се је јавља након 

флувио-денудационе. Ову фазу карактерише дезорганизација површинске речне мреже на 
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планинским венцима који окружују котлину, најпре на највишим деловима планина, где 

су се на теменима навлака образовали низови вртача и увала.  

  Оваквим деловањем флувијалне и крашке ерозије, почиње разарање кречњачког слоја где 

је он био најтањи и долази до откривања вододржњивог слоја, на коме се образује 

хидрографска мрежа кратких притока Сврљишког језера. Након ишчезавања неогеног 

језера, велики број тих притока бива преобраћен у понорнице, а у исто време на дну 

котлине почиње флувио-денудациона фаза. (Петровић Ј., 2001.) 

 

 

 

 

2.2.2.1. Флувијални облици рељефа   

 

   Овакав вид геоморфолошких облика на простору Сврљишког краја се везује за 

Сврљишко-топоничку прадолину, односно, прадолину Старопланинске реке, највећу 

притоку неогеоног језера. Захваљујући њеној великој снази и паду, она је у језерски басен 

уносила велике количине хетерогеног материјала, таложећи га у источном делу језера, то 

потврђује присуство шљунка и облутака црвених пешчара, у источном делу котлине, од 

којих су изграђени централни делови Старе планине. Њеном прадолином је текла река из 

правца југоистока, а алогени токови, теку и данас долинама образованим по дну ове 

прадолине. Олигоценским раседањима разбијена је стара тектонска структура на подручју 

Сврљишко-топоничке прадолине. У горњем делу прадолине долази до спуштања 

Сврљишкe котлинe, која је од басена Топоничке реке одвојена широком преседлином 

Сливје. Истовремено је, северно од Богданице, спуштен Палилулски басен. Током 

миоцена долази до трансгресије, током којег заступљени флувијални рељеф бива 

потопљен. Повлачењем језера у плиоцену, његове притоке постају дуже, а флувијална 

ерозија заступљена на већим површинама. Када је језеро потпуно отекло, крајем плиоцена, 

на централној језерској равни, висине 550 до 600 m, развијена је речна мрежа Сврљишког 
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Тимока, као главног водотока. Сврљишки Тимок је усекао своју долину за 150-200m, уз 

сам јужни кречњачки обод котлине (од Перишких врела до Преконоге), док у централну 

језерску раван његове притоке усецају своје долине. Неке од језерских притока нису могле 

да прате брзо усецање Сврљишког Тимока, те су преобраћене у понорнице.  

  М. Ј. Богићевић је издвојио 6 изразитих тераса које се јављају у Сврљишкој котлини на: 

4-6 m, 14-17 m, 25-35 m, 50-75 m, 96-120m и 150-170 m релативне висине. Ове терасе су 

издубљене у дебелим слојевима песка, шљунка, конгломерата, лапора и трошних пешчара. 

Иако се налазе у растреситим седиментима, терасе су добро очуване и на њиховим 

теменима леже поједина сеоска насеља и крајеви. (Голубовић Ј., 1997.) 

  Флувијални рељеф асиметричне Сврљишке котлне, изграђен разарањем централне 

језерске равни Сврљишког језера, различито је развијен и заступљен на разним долинским 

странама Сврљишког Тимока. 

  Десне притоке Сврљишког Тимока у горњем, источном делу котлине, усекле су уске 

долине стрмих страна и скоро без алувијалних равни. На јужној страни котлине, 

флувијални рељеф је представљен бројним скрашћеним долинама које рашчлањују 

северни венац Сврљишких планина. У западном делу котлине, флувијани рељеф 

карактерише благо заталасана пластика. Непосредно испод североисточног кречњачког 

појаса Курила, образоване су, у језерским седиментима, простране плитке долине. Леве 

притоке Сврљишког Тимока настају од извора и врела, који избијају на самом излазу из 

скрашћених сутески на северноисточним падинама Курила. Јужни и југозападни обод 

котлине карактеришу сложене долине. Сврљишки Тимок односно, његова саставница 

Турија (Козјанска река), притока неогеног језера постаје понорница још у време његовог 

најнижег нивоа. Њен подземни ток се пробија кроз уску кречњачку греду Пандирала, 

непосредно испод напуштеног дела, око 1 km дугачке и 250 m, широке долине. Леве 

притоке Сврљишког Тимока, из удолине Корита и са северноисточних падина Калафата, 

такође имају сложене долине. Захваљујући великим падовима, оне су доста дуго 

површински пратиле усецање Сврљишког Тимока. Појавом крашких врела у северној 

суподини северног венца Сврљишких планина, скоро у нивоу Сврљишког Тимока, кратки 

потоци из удолине Корита постају понорнице. Њихове долине показују се у три дела: 
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кратке долине у изворишту Корита, знатно дуже, суве клисуре и још краће врелске 

долине, од врела до корита Тимока.  

  Посебну карактеристику флувијалног рељефа Сврљишког краја, чине три пиратеријске 

долине. Најпре је Трговишки Тимок обезглавио Манојловачку реку, преотевши јој 

изворишни део Старопланинске реке. Затим је кратка притока Белице, Бањица, која је 

настала од термалног врела, пробила стотинак метара дебелу кречњачку баријеру између 

Богданице и Ропаља, преотела Сврљишки Тимок и обезглавила Топоничку реку. Те је, на 

тај начин, од Старопланинске реке остала само Топоничка река. Трећу пиратеrију 

извршила је главна притока Палилуског језера, Белица, преотимањем Мечиделског 

потока, Галибабиначке реке и потока Вите крушке. Све три пиратерије су преотеле воде 

Паноснког и превеле их у Понтијски део слива Дунава.  

  Током неогена Сврљишко језеро комуницира са Палилуским преко језероузине у 

данашњој Нишевачкој сутесци. Палилулско комуницира са језером у Књажевачкој 

котлини, преко језерске отоке, у данашњој Сврљишкој клисури, дугачкој око 15 km. На 

југозападу, Сврљишко језеро, је комуницирало са Нишким преко превоја Грамада и са 

Јужноморавским језером преко преседлине Сливје на северозападу. Спуштањем нивоа 

Сврљишког језера, његова главна притока Сврљишки Тимок је продужавала свој ток. 

Лактасто скретање ове реке ка сееру, упркос повољним условима за формирање корита 

преко Грамаде, објашњава се бржим повлачењем језера из Књажевачке, него из Нишке 

котлине. Књажевачко језеро је било директно повезано са Влашким, док је Нишко било 

„упућено“ на на Моравске басене. Поред тога, лактасто скретање Сврљишког Тимока у 

најширем делу котлине, као и настанак пробојнице Нишевачке сутеске, објашњава се још 

и пиратеријом Белице.  

  Палилуско језеро је отекло знатно раније него Сврљишко, пре или почетком плиоцена, а 

језерска притока Белица је усекла своју дубоку епигенетску клисуру. Кратка притока 

Белице, Бањица, је још у време језерске фазе почела усецати своју кањонску долину 

између Богданице и Ропаља. Бањица је храњена са више извора, а највише са термално-

крашког врела испод Ропаља. Пратећи веома брзо усецање Белице, у изворишту Бањице је 

интензивиран процес обурвавања и уназадног померања изворишта. За кратко време бива 

пробијен стотинак метара дебео кречњачки гребен, чиме је отворена Сврљишка котлина 
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захваљујући великој висинској разлици, која и сада износи око 60 m, Бањица је привукла 

воде Сврљишког Тимока. Тако је нaстала пиратеријска пробојница Нишевачка сутеска. 

Ова пробојница је тектонски предиспонирана, што потврђује и појава крашко-термалног 

врела бањице. Дубоким раседима омогућено је брзо спуштање, односно премештање у 

дубину, термално-крашких и крашких вода. Изнад Бањице постоји неколико пећинских 

отвора, који означавају раније нивое истицања вода. И на другој страни сутеске се јављају 

ступњевито поређани пећински отвори који означавају поједине фазе спуштања крашког 

тока са Богданице. Најнижи крашки извори сада избијају уз само корито Сврљишког 

Тимока, док се периодски јављају десетак метара изнад корита реке. (Петровић Ј., 2001.) 

 

2.2.2.2. Крашки облици рељефа 

 

  Захваљујући великој распрострањености кретацејских кречњака, од преко 80%, ова 

област спада у изузетно кршевите пределе Србије. У тектонском склопу планина овог 

краја, заступљена је серија навлака, односно пространих и дебелих плоча састављених 

јурских и кретацејских кречњака. Оне нису аутохтоног порекла, већ су навучене, 

потиском који је долазио са северозапада, преко пермских црвених пешчара, карбонских 

шкриљаца, сенонских и аптских пешчара и лапораца. Деловањем крашке ерозије, ове 

плоче су преобраћене у високе крашке површи. Крашке површи се јављају на планинским 

површинама, док се на њиховим странама налазе отвори великог броја пећина и 

пећинских система. Потпуна безводица на планинским теменима и велики број крашких 

врела у њиховом подножју је главна одлика Сврљишке котлине. Заступљени су сви 

подземни и површински облици крашког рељефа, осим типичних крашких поља, која су 

карактеристична за холокрас. 

  Површински облици крашког рељефа су представљени шкрапама, вртачама и 

увалама. Крашке површи се јављају на широким теменима Сврљишких планина, Пајешког 

камена, Девице и Тресибабе. 
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 Типични шкрапари се налазе на високим површинама Девице и Сврљишких планина, 

ретко када прелазе површину од једног хектара. Чебељи су им изломљени, а жљебови 

покривени црвеницом. Из самих жљебова расту планинске траве, које наткривају чебеље.  

  Поред шкрапара, главно обележје на поменутим планинама, чине вртаче. Јављају се и на 

површинама под растињем, као и на потпуно голим деловима површи. На простору 

Гулијанских планина јавља се велики број вртача са дубинама од 50 до 100 m, са 

уравњеним или кршевитим дном. У пределу Сврљишких планина ретко се јављају 

камените (стеновите) вртаче, док су у великом броју заступљене асиметричне и окнасте 

(бунарасте) вртаче, до 20 m дубине, на чијем дну се често јављају улазни отвори јама.  

  На просотру Сврљишког краја се јављају крашки и полигенетски типови увала. Крашки 

типови увала су заступљени на ниској површи Тресибабе. То су Банетова увала (дуга 1,5 

km, широка 300 m), Провалија, као и мање увале у скрашћеним долинама Изворске и 

Миљковачке реке. Крашко-селективне увала, као што је Изгоре у средишњем делу 

Сврљишких планина, између Зеленог и Црног врха, настала је разарањем танког, 

кречњачког покривача, дуж раседне линије у правцу југоисток-северозапад. Дужина јој је 

око 1 km, a ширина око 350 m. Лежи на висини од 920-960 m. Још једна крашко-тектонска 

увала, налази се у западном делу Сврљишких планина, између кречњачких венаца 

Вишеграда (1024 m) и Касталов камена (895 m). Њено дно је прекривено палеозојским 

шкриљцима и пешчарима, рашчлањено је многобројним јаругама и кратким долиницама. 

Ова увала дужине око 2 km. На њеном дну извиру три речице: Добра или Преконошка 

река, пресеца северни, Мала река западни, а Белоињска река источни кречњачки обод. Све 

три речице су понорнице. Добра река је између Уља и Касталов камена усекла своју 

напуштену сутеску. И увала Добре реке је такође тектонски предиспонирана, а образована 

дуж раседа који раздвајају главни и северни, кречњачки венац Сврљишких планина. 

Вишеград и Градац на јужној страни увале, припадају главном, а Касталов камен, Уљ и 

Цигански камен припадају северном венцу Сврљишких планина. Селективно-крашке 

увале се јављају и на планини Курило. Са њеног највишег врха Калафата, зракасто се 

разилазе бројне понорнице које усецају своје долине у пермским црвеним пешчарима. 

Узводно од њиховог понора образоване су веће и мање увале. Највећу од њих, дужине око 

800 m, изградила је понорница Самар, пре уласка у гротло истоимене пећине.  
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  Два селективно-крашка поља на простору Сврљишког краја су: Буџак и удолина Корита. 

Од типичних крашких поља динарског холокраса се разликују по томе што нису са свих 

страна окружена кречњацима, као што је Буџак, које је са три стране окружено 

кречњацима, а са једне вододрживим флишним наслагама. Удолина Корита се налази 

између главног и северног правца Сврљишких планина. Чине је увале поређане од запада 

ка истоку у праволинијском низу: Равна река, белоиљска, Црнољевичка, Округличка, 

Гулијанска, Лозанска корита и увала Изгоре. Сем увале Изгоре, све остале се налазе у 

фази срастања, при чему долази до стварања јединственог поља са дном у палеозојским 

стенама и ободом у мезозојским кречњацима. У кршу Источне Србије ово је јединствени 

пример срастања селективно-крашких увала и образовања селективно-крашког поља. 

(Петровић Ј., 2001.) 

 Подземни облици крашког рељефа су представљени пећинама и јамама. Велики број 

јама на Сврљишким планинама и Девици одлика су дубоког крша, типа Косова, док су 

бројне пећине, нарочито речне, главно обележје плитког крша, типа Јуре.  

  На високим површинама Сврљишких планина, Девице и Курила, налази се велики број 

јама. На Рињској површи најчешће се јављају на дну бунарастих вртача, мале су дубине, а 

дно им је прекривено обрушеним кречњачким блоковима. Јама у Горњем вртопу има 

процеп дужине 2,8 m и ширине 1,6 m. Ова јама са вертикалним каналом, чија је дубина 38 

m, представља најдужу испитану јаму на Сврљишким планинама. На Гулијанским 

планинама је посебно интересантна јама звекара Дубока пропаст, дубине 28 m. На дну ове 

јаме се налази мања дворана са дном прекривеним глиненим материјалом. Највећи број 

јама се јавља у банковитим кречњацима испресецаним дубоким пукотинама, најчешће 

дијаклазама.  

  На Девици се на око 1000 m надморске висине, налази јама звекара Леденица. Њен отвор 

се налази испод кречњачког врха Лазаревица. Од отвора настаје веома узан стрмор дуг 23 

m , који води у високу двораницу са равним дном. Њена дужина је 17 m, а ширина 12 m.  

Таван дворанице је на висини од 20 m и засведен је у облику два кубета. Др Јован 

Петровић у свом раду „Природа Сврљишке котлине“, бележи да је прилоком посете 

Леденици у априлу 1954. цели стромор био покривен сметовима, који је при дну износио 
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око 1,5 m. На дну дворане, уз источни зид, очувана је само једна ледена плоча дужине 1,2. 

Док је са таванице висило више сталактита. (Петровић Ј., 2001.) 

  У овом крају се налази велики број различитих типова пећина: сувих и речних, 

понорских и врелских, једноставних и сложених. Јављају се у два нивоа. Више су суве, као 

Преконошка и Равна пећ, а ниже су речне, као што су Перишка, Црнољевачка и пећина 

Самар. Међу сувим пећинама се истиче Преконошка, а међу речним, Самар, код села 

Копајкошара.  

  Преконошка пећина се налази у западном делу Сврљиких планина, 5 km далеко од 

Сврљига, у атару села Преконога и представља суву пећину. По Јовану Цвијићу настанак 

Преконошке пећине везује се за еволуцију Преконошке реке. Она је некада текла у нивоу 

пећине, и тек је касније удубила своје корито за 120 метара. Док је Преконошка река текла 

у овом вишем нивоу, излокала је Преконошку пећину. Укупна дужина заједно са Великом 

и Малом дупком је око 500 метара, и представља део пећинског система који је изградила 

понорница Добра река. Процењена старост јој је између 30-50 милиона година. Пештер, 

како се назива у Цвијићевим радовима, састоји се из две различите партије. Прва је од 

улаза до Малих Врата, а друго одатле до краја. Пећински канал је првих 20 метара од 

улаза према унутрашњости низак. (Петровић Д., 1982.) У почетку нема сталактита, а и 

даље је у овом делу њима сиромашна.  Кад пећина добије правац север-југ, постаје тако 

ниска да се само погнуто може кроз њу ићи, а богата је сталактитима и сталагмитима. 

Сталагмити су дебели и високи, често срастају са сталагмитима и чине пећинске стубове. 

Сталактити су кратки у овом сектору пећине. У следећем сектору пећине, који се назива 

Дворана, сталактити су игличасти и цевасти. Сама Дворана представља проширење, од 20 

m у ширини и дужини, без пећинског накита, а тло је прекривено глином. У северном делу 

овог проширења су Мала Врата, овде се налазе велики сталактити састављени са сводом. 

Овај део пећине има изглед правих аркада. Простор иза Малих Врата је низак и доста 

широк, а назива се Шиб. Његов свод је превучен воденим капљицама и управо ту је 

стварање сталактита најбрже. Ђердап је узани отвор којим се силази из Шиба у Језеро. У 

овом делу се налази посебно интересантан торњасти сталагмит, широк око 3 m, са 

висином од око 5,5 m. Језеро је утолегнуће, које има облик вртаче, његов ширина и 

дужина су готово исте, око 8m. Највише стање до којег се јавља вода у језеру је око пола 
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метра, о чему сведочи јасна граница између белог грануластог бигра на дну и кречњака 

прекривеног црвеном глином или сливовима жућкасте боје. Између Ђердапа и Великог 

сталагмита, који се још назива и Бандера, се налази узани део који је нешто тежи за 

пролажење. Пећински канал даље води ка Прослопу, иначе, у овом делу је нарочито 

занимљив сталагмит Престо који је при дну дебео око 4,3 m. Прослоп је мала зараван око 

5 m дужине и ширине са сталактитима, који су овде највећих димензија, и завесама по 

тавану. Иначе, облици сталактита су различити од моткастих до маховинастих и 

гроздастих, бројни су и калцитни саливи и завесе. Сталагмити се јављају у виду танких и 

крилатих, често поређаних у групама, а ретки су већи у виду кртичњака, кошница или 

торњева. Канал од Прослопа води даље ка Рачвању, где се јављају леви и десни крак. Од 

Рачвања је пут даље ка унутрашљости знатно сложенији, са тешко проходним секторима и 

два нивоа са високим таваницама. (Цвијић Ј., 2000.) Бројна истрживања која су спровођена 

крајем XIX и почетком XX века указују на могућност боравка дилувијалног-препотопског 

човека у пећини, што је један од најранијих трагова постојања праисторијског човека на 

простору данашње Србије. Нажалост коначна истраживања која би то потврдила, и даље, 

нису споведена. Посебно интересантан податак се налази у чланку др Ђоке П. Јовановића 

из 1891. године, названом „Фауна Преконошке пећине“ у коме помиње да је термин 

„накит пећински“ чуо од сељака из Преконоге који су му били водичи кроз пећину, и да 

тај термин треба усвојити и користити у литератури. (Јовановић Ђ., 1891.) 
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Слика 3. План Преконошке пећине по Цвијићу 

Извор: https://sr.wikipedia.org 

 

  У близини Преконошке пећине се налази још једна пећина која се зове Равна пећ, она 

захвата површину од 13,03 hа. Некада је представљала део много већег пећинског система, 

који је процесом саламања уништен. Пећина је поприлично једноставна, састоји се од 

једног простог канала који има дужину 119 m и више краћих канала. (Цвијић Ј., 2000.) 

У пећини су пронађене ретке појаве пећинске седиментације типа “хиjероглифа” који 

представља, процедним водама, исталожене прашинасте танке наслаге на пећинским 

зидовима које због специфичног начина таложења остављају сложене шаре. Од животиња 

у пећини живе слепи мишеви: Мали и Велики потковичар, као и нова врста 

троглобионтског тврдокрилца из рода Дувалиус (duvalius winkleri). 

(http://www.turistickiklub.com) 

   Пећина Самар се налази у атару села Копајкошара, у брду Стрњак, североисточном 

огранку Калафата, и лежи у сливу Топоничке реке. Испитана је на дужини од 3167 m, и 

представља тип тунелске пећине. Овај пећински систем изградиле су две понорнице: 

Самар и Жљебура. Понорница Самар, бујичног карактера, уноси у пећину велике 

https://sr.wikipedia.org/
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количине материјала, те су у самом систему заступљени механички и хемијски седимнети. 

Проходна је од понора Самар, који је на висини од 520 m, до врела Копајкошарске реке 

која истиче на висини од 480 m, где чини водопад висине 5m. Речни канал се у горњем 

делу састоји од више мањих проширења, док у доњем делу има изглед подземног кањона. 

Поред главног канала у састав пећине улази и више спорадичних. Највећа дворана се 

јавља непосредно код понорског улаза, који наткрињује висока прераст и дугачка је око 38 

m. Остале дворане су мање и налазе се на местима где се одвајају споредни канали. Након 

понорског улаза у пећину, јавља се дворана, висине 7 m и дужине 25 m, од које води канал 

дужине 12 m. Овај канал се рачва у два рукавца који се састају у следећој дворани. 

Низводно од јаме Провалије, у коју увире периодски поток, почиње виши, суви ходник 

пећинског система. Овај ходник дужине више стотина метара завршава се врелским 

излазом из пећине облика велике поткапине. Велики пад, овог система, на уздужном 

профилу одликује се великим бројем каскада и одсека до 2,5 m. Скоро сви бочни ходници 

се јављају са десне стране тока, са отворима на 6-8 m изнад корита реке. Горњи, суви 

спрат пећинског система почиње од провале Жљебуре. То је типичан меандарски ходник, 

знатне ширине, али мале висине и траје до самог излаза из пећине који је засут 

материјалом. У непосредној близини ове пећине, односно на њеном улазу, налази се 

прераст Самар. Овај јединствен крашки облик - природни камени мост, који представља 

завршну фазу морфолошке еволуције пећине, настаје процесом обурвававања, при чему 

долази до урушавања пећинских таваница. Од њих засотају само лучни сводовин у виду 

камених мостова – прерасти. (Манојловић П. et al, 2003.) Лук прерасти Самар се надвија 

над улазом пећине, испод којег протиче поток Самар, који потом понире у пећински 

канал. Висина прерасти је 15 метара, ширина 25 метара, а дебљина лукова 2-5 метара. 

(Петровић Ј., 2001.) 
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Слика 4. Пећина Самар: пећински канал (лево) и прераст Самар (десно) 

Фото: Милена Ристић (2017.) 

   Попшичка пећина налази се 2 км јужно од села Попшице, у северној подгорини 

Калафата, и то у самом подножју одсека кречњачког узвишења Јездин врх (606 m). Горњи 

улаз пећине је на 500 m надморске висине, а нижи отвор 20 метара ниже.  

   Попшичка пећина се пружа правцем Загодин потока који је уједно и понорница и 

површинског Селског потока. Поменуте воде припадају сливу Топоничке реке. Према 

Цвијићу, пећина је настала ерозивним радом текуће воде, на шта указују велике количине 

старијег наноса, нанетог у периоду када су врела била јача и избацивала воду из ње. 

Пећина се састоји од главног, и сплета мање проходних канала. Два канала воде до 

дворане од које се пећина дели на два канала. Десни канал се постепено сужава, и мање је 

значајан. Леви или главни крак пећине је дуг 315m и састоји се из пет двораница. Укупна 

дужина пећине је 620 метара. Пећина обилује лепим и разноврсним пећинским накитом, 

нарочито у дворанама. Испод високих таваница, нагомилане су огромне количине гуана 

којег је хиљадама година стварала велика скупина разноврсних слепих мишева. 

Истраживач Бранислав Грубач објавио је 1998. године рад у коме је константовао да у 

пећини живе 4 врсте слепих мишева, а да су пронађени и фосилни остаци и пете врсте – 
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оштроухог слепог миша. Највећа количина накита сконцентрисана је на отприлике задњих 

50 метара, у крају пећине, где је висина пећине спушта до 1 метра и где на овој висини 

има разноврсног накита, сталагтита, сталагмита, индивидуално и спојених у виду 

гроздова. Са плафона висе цевчице, завесе и драперије и други облици у виду салива, код 

којих доминира нијанса сребрнастих боја. По поду су махом сталагмити у виду кошница 

висине до 1 метара, у више боја, махом боја белог и жућкастог бигра који на поједим 

местима формира мале кадице, полице и други накит. У пећини су налажени и остаци 

костију пећинског медведа. (Цвијић Ј., 2000.)   

 

Слика 5. Попшичка пећина 

Извор: http://safari.rs 

   Пећина Понор у којој Сврљишки Тимок понире, мештани још називају Дупка, налази се 

на потесу Пандирало. Након подземног тока од 660 m, Сврљишки Тимок избија из пећине 

у селу Периш (Перишка врела), око којих се на кречњачким одсецима налазе отвори 

пећина Вадиводе и Пештерине.  
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  Вадивода је дуга око 80 m, са отвором висине од 1,3 m, ширине 3,5 m. Од улаза пећински 

канал је узан, на појединим местима висине око пола метра и благо је нагнут ка 

унутрашњости, односно ка дворани. Дворана је дуга око 25 m, са воденим басеном дужине 

око 6 m, и дубином од 1,5 m. Име пећине, вероватно потиче од некадашњег обичаја 

мештана села Периш, да захватају воду из дворане за коју су веровали да је лековита. 

Пештерина, дуга 30 m, представља фосилно извориште Сврљишког Тимока. Канал пећине 

се завршава уским процепом. (Цвијић Ј., 2000.)   

 

Слика 6. Пандирало 

Фото: Милена Ристић (2017.)  
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  Кулска пећина се налази на јужном одсеку остењака, на којем су остаци старог града 

Сврљига. Њен отвор је широк око 3,5 m и око 8 m висок. Главни правац пружања јој је у 

правцу запада, а при крају се рачва у четири каналића који су нагнути ка унутрашњости. 

Пећина је избушена по зидовима и таваници бројним шупљинама, а на појединим местима 

се јављају калцитне завесе. Дужина канала је око 80 m. (Цвијић Ј., 2000.)   

Табела 1. Преглед пећина у Сврљишкој котлини (Голубовић П., 1997.) 

Назив пећине Потес 

Надморска 

висина Облик Дужина 

Пећина понор Пандирало 525 m Речна 280 m 

Пештерина Периш 495 m Сува 48 m 

Вадиводе Периш 490 m Пећина 85 m 

Врелска пећина Црнољевица 460 m Речна 76 m 

Преконошка пећина Преконога 525 m Сува 435 m 

Голема дупка Преконога 515 m Пећина 80 m 

Равна пећ Преконога 560 m Пећина 180 m 

Коса пећ Преконога 830 m Сува јама 28 m 

Врелска пећина Преконога 600 m Речна 50 m 

Кулска пећина Нишевац 510 m Пећина 80 m 

Голема дупка Рибаре 420 m Пећина 30 m 

Палилулска пећина Палилула 310 m Пећина 30 m 

Извор: Сврљишка котлина – социогеографска и демографска проучавања, Голубовић П., Ниш 1997 
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2.3. Климатске карактеристике општине Свљиг 

 

  Сврљишка област припада Сокобањско-књажевачком климатском рејону. Карактерише 

је умерено континентална клима са топлим летима и благим зимама, као и мања количина 

падавина у односу на поднебље карпатског и старопланинског климатског рејона.   

Отвореност Сврљишке котлине према Тимочом басену је од великог значаја за њене 

климатске прилике. Управо због таквог положаја, Сврљишка котлина је јако изложена 

утицајима хладних, континенталних ваздушних маса из североисточног правца, 

првенствено у зимској половини године. Сврљишка котлина је са севера ограђена 

релативно ниском Тресибабом, која представља слабу препреку продору хладних ветрова 

из Понтијског басена, а томе доприноси и дубоко усечена клисура Сврљишког Тимока. На 

другој страни, котлина је захваљујући ниском превоју Сливје широко отворена продирању 

топлих и ваздушних маса, долином Топоничке реке, са југозапада и из Поморавља.  

  У погледу температуре ваздуха, ова област је издвојена као посебно климатско подручје 

источне Србије, названо моравско-сврљишко подручје. Поред Сврљига, ово подручје, 

захвата и Сокобању и Књажевачку котлину и представља појас знатно жупније климе у 

односу на Карпатско-балкански систем планина. Овако представљен положај Сврљишког 

краја, у односу на околна климатска поднебља, указује на то да се он припада планинско-

жупној клими. У Сврљигу нема метеоролошке станице, осим кишомерне, а климатске 

прилике нису до сада обрађиване. Зато су за температуре ваздуха коришћени подаци са 

најближих, суседних метеоролошких станица, који се могу видету наредној табели.  

Табела 2. Средње месечне и годишње температуре за Ниш, Књажевац, Сокобању и 

Сврљиг  

 Ј Ф М А М Ј Ј А С О Н Д Год. Амп. 

Ниш -0,5 1,6 6,2 11,8 16,9 20,4 22,7 22,2 18,4 12,4 7,1 2,2 11,8 23,2 

Књажевац -0,5 1,1 4,4 11,1 15,8 19,6 21,7 21,3 16,6 10,4 5,8 1,9 10,5 22,2 

Сокобања -1,2 0,2 4,6 10,6 15,8 19,2 21,4 20,7 16,5 10,9 5,6 1,9 10,5 22,6 

Сврљиг -0,6 1,2 5,4 11,2 16,1 19,7 22,0 21,6 17,5 11,6 6,4 1,8 10,7 22,7 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод за статистику, 2000. 
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  Из претходне табеле се јасно уочава, да је у Сврљишкој котлини, као и у осталим 

местима у окружењу, најтоплији месец Јули, а најхладнији Јануар. Средња јануарска 

температура износи -0,6°C, а средња јулска 22 °C. Приказане температуре се односе само 

на најнижи део Сврљишке котлине. У вишим деловима котлине и на планинским 

странама, температуре опадају са висином, што је од великог значаја за снежне падавине и 

дужину трајања снежног покривача.   

  Облачност Сврљишке котлине, према подацима метеролошких станица у источној 

Србији, одговара просеку за овај крај наше земље и креће се од 6-6,5 десетина неба 

покривеног облацима. Највећа облачност је у Децембру (8), а најмања у Августу (3,5-4). 

Број тмурних дана у Сврљишком крају повећавају честе магле. Крајем јесени и почетком 

зиме магловита јутра се јављају у серијама и трају по неколико дана.  

  Количина падавина која се излучи у Свврљишкој котлини, директно је, зависна од 

кретања ваздушних маса у суседним котлинама. Њен положај се налази у зони 

сучељавања влажних и топлих ваздушних маса из Поморавља и сувих и хладних из 

Понтијског басена. Сврљишка котлина прима највеће количине падавина у односу на 

околне котлине, просечна годишња кoличина падавина износи 641 mm (Ниш 550 mm, 

Пирот 574 mm, Бела паланка 551 mm). Највише падавина се излучује у јуну 71 mm, а 

најмање у августу 43 mm. Разлике у количини падавина по годишњим добима су 

безначајне, док су количине падавина у току зиме од великог значаја за стање вода у 

пролеће, нарочито крашких врела. Кише које се излучују у виду кратких пљускова имају 

негативне последице, јер често убрзавају ерозију тла, које се састоји од слабо 

консолидованих језерских седимената.  

  Град се јавља у сушнијим периодима, нарочито у североисточном делу котлине. У 

котлини постоје и градобитна подручја која се често поклапају са фазама летњих 

пљускова.  

  Снежне падавине се излучују поглавито од новембра до априла. Снежни покривач се 

образује најпре на Сврљишким планинама, просечно у другој половини новембра, а у 

низијском делу у првој половини децембра. Снежни покривач се образује сваке године. 

Покривач дебљи од 1 cm задржава се у низијском делу области просечно 40-60 дана, док 

се на ободним планинама одржава преко 90 дана. У дну котлине снежни покривач дебљи 
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од 50 cm траје просечно пет дана, а на Сврљишким планинама дебљине 1-1,5 m, просечно 

20 дана. У дну котлине снежни покривач се отапа просечно у другој половини марта, а на 

Сврљишким планинама почетком маја. 

  Најизраженији ветар је, као и у осталом подручју басена Тимока, кошава, хладан и 

слаповит ветар, који се јавља током јесени, зиме и у рано пролеће. Најчешће дува 3-7 

данам а повремено и до 3 недеље. У овом делу Србије преовладавају ветрови из 

југозападног правца који на додиру хладних и топлих ваздушних маса доносе фронталне 

падавине. Зими најчешће дува северац, познат као горњак, а крајем зиме и почетком 

пролећа јављају се и јужни ветрови, нарочито у летњем периоду када долази до великог 

сушења земљишта, нарочито уколико су температуре ваздуха високе. (Петровић Ј., 2001.) 

 

2.4. Хидрографске карактеристике општине Свљиг 

 

  Сврљишки крај је сиромашан водама. Овакво стање је последица релативно малих 

количина падавина, кречњачког састава планина и њиховог тектонског склопа. 

Захваљујући подземном хидролошком развођу, ове воде су усмерене ка суседним 

котлинама, чиме је топографски слив Сврљишког Тимока умањен за 60-70 m². 

  Подземне воде у Сврљишком крају заступљене су у великом броју понорско-врелских 

система. Велики број понорница на северним падинама Сврљишких планина и на 

североисточном Курилу, последица је геолошког састава. Изворишта највећег броја 

понорница се налазе на јужној страни удолине Корита, чије је дно у палеозојским 

шкриљцима и пешчарима. Подземни делови понорско-врелских система изграђени су у 

баремским кречњацима северног венца Сврљишких планина. На платоу Курило, 

понорнице извиру под његовим највишим врхом, Калафатом, а после кратког тока пониру 

у кречњачкој греди која уоквирује палеозојске пешчаре централних области. На северним 

падинама Сврљишких планина сталне понорнице су: Ђуриначка, Гулијанска, Округличка, 

Црнољевичка, Белоињска и Преконошка река. На североисточним падинама Курила то су: 

Самар, Калфатска река и Мали поток. Највећа понорница у Сврљишком крају, као и у 
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читавој источној Србији је Сврљишки Тимок. Изворишни ток понорнице дужи је од 10 

km, док је растојање између понора у Пандиралу и Перишких врела 500 m. 

  Осим релативно издашних извора из површинске издани, у Сврљишкој котлини постоје 

и бројни крашки извори и врела, од којих су потпуније проучене три групе: нормални, 

контактни и крашки. Код нормалних извора, најзначајнији је Шопур, који избија из 

палеозојских стена. Контактни извори су најбројнији и они се везују за удолину Корита, 

где се јављају на контакту кречњака и палеозојских шкриљаца и на Буџаку где се јављају 

на додиру кречњачких седимената и еоценог флиша. То су: Перишки кладенци, 

Белоињска корита, Студенац и други. Крашки извори се јављају уз речна корита, нису 

бројни, али су богати водом. Крашка врела на северним падинама Сврљишких планина 

имају велики значај за становништво и привреду ових области, и имала су пресудан утицај 

на формирање сталних насеља око њих. Такво је: Преконошко, Белоињско, Црнољевичко, 

Округличко, Ђуриначко, Гулијанско и врела Сврљишког Тимока. 

  Преконошко врело се налази 2 km западно од села Преконога у пространом стеновитом 

облику. Његова вода истиче из више пукотина на западној и јужној страни изворишног 

облика. Најснажнији млаз избија из једног уског пећинског канала. Знатна количине воде 

истиче током целе године, а највише у пролећем када поред сталних, раде и периодски и 

повремени извори. 

  Белоињско врело избија испод Белоињског врха у селу Белоиње, на десној страни 

Белоињског потока. Врело има више извора: један сталан, два периодска и један 

повремени извор. Минималне количине воде су крајем лета и почетком јесени. 

  Црнољевичко врело припада врсти пећинских врела. Истиче непосредно изнад села 

Црнољевица. Максимална стања издашности су врло краткотрајна, док су минимална 

дуготрајна. Редовно се мути у јесен и пролеће, при томе вода из пећине износи и велике 

количине муља, песка и шљунка из вододрживе подине.  

  Округличко врело избија у једној вртачастој депресији под северним одсеком Големог 

камена, у селу Округлица. Крајем лета и почетком јесени из Округличког врела истиче 

најмање воде и тада је на њему минимално водостање. Са температуром воде од 12°C, ово 

врело је натоплије у северној подгорини Сврљишких планина и има веома тврду воду.  
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  Гулијанско врело избија у селу Гулијан. Оно ја каптирано у чесму на месту избијања. 

Максимална издашност му је у пролеће, а почетком септембра минимална. (Голубовић П., 

1997.) 

  Према Цвијићу, који је проучавао врело Сврљишког Тимока, ова река понире у пећини 

на месту где се кречњачке косе Јеловог врха и Пандирала састају и стварају пречагу у 

долини. Након подземног тока од око 660m, Сврљишки Тимок избија из пећине у селу 

Периш. (Цвијић Ј., 2000.)   

    Ивори и врела са мање или више константном температуром воде се јављају на више 

места. У атару села Грбавче се малазе два извора који се зову Бањица. „Бањица под 

Љиљак“ је „очна бања“ јер се верује да лечи очне болести. Док се вода другог извора, 

„Бањица на Селиште“ користи и за пиће. У атару села Плужина познат је извор минералне 

воде у Липници. У клисури Сврљишког Тимока позната је појава термалне воде у 

локалитету Нишевачке бањице. Група термоминералних извора избија уз саму обалу реке, 

у овалном проширењу грађеном од кречњака. Главни извор Бањице избија уз саму леву 

обалу реке, у овалном басену дугом око 15 m и широком око 6 m. Са дна басена, на више 

места, клобуча вода ослобађајући притом јувенилне гасове. У погледу специфичних 

особености термалног феномена треба посебно нагласити да у кречњацима Сврљишке 

клисуре, терме Нишевачке Бањице представљају изразити пример деминерализације 

термоминералних вода, те су сасвим престале да се употребљавају у здравствено-

лечилишне сврхе. У селу Попшица, у северној подгорини Курила (Калафата) и његовог 

огранка Бабишта, под узвишењем Циганска чука налази се извор термалне воде Грло на 

315 m надморске висине, температуре од 21-22°C, док је издашност 15-20 l/s. Ph вредност 

воде овог извора је 7, а карактеришу је и извесна радиоактивна свосјтва, као и јувенилни 

карактер, који потврђују гасне еманације изражене мехурима. Мештани села су око самог 

извора направили базен за купање, који се данас користи у рекреативне сврхе. 

(Мартиновић Ж. et al, 1975.) 

  Површинске воде гравитирају ка Сврљишком Тимоку, који одводњава Сврљишку 

котлину. Ово је једини стални водоток на овом подручју, низводно од Перишких врела. 

Његов изворишни крак, Турија извире испод Бабинкалске преседлине, тече према 

Мирановцу, а затим скреће ка западу где понире у Пандиралу, да би након подземног тока 
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после 660 m избила на површину, код Перишких врела. Врело Сврљишког Тимока је 

најиздашније у периоду пролећних падавина и топљења снега, и оно тада износи 3 m³/s. 

Састајањем Турије, Манојличке и Околишке реке, настаје Сврљишки Тимок. У свом 

горњем току, од састава до Сврљига, на дужини од 13 km, просечни пад реке је 4,8%, а од 

Сврљига до Нишевца у дужини од 7 km, просечни пад је 3,1%, док је од Нишевца до 

излаза из мале клисуре на дужини од око 2 km, просечни пад 5%. Од села Округлица до 

села Нишевац се шири алувијална раван Сврљишког Тимока, који се усекао у њу, са 

коритом пресечне дубине од 2 m. Код Нишевца, река улази у Нишевачку сутеску, дубине 

око 160 m, а дужине око 1200 m. Где је река усекла свој ток између Богданице и Ропаља. 

Низводније, река протиче кроз Бањичко-палилулско проширење, а затим се пробија кроз 

Сврљишку клисуру, дугу 15 km. Ова клисура је на појединим местима широка 20 m, а 

њене стране се дижу на висини од 110-360 m. По изласку из клисуре река улази у плитку 

долину, и пошто прође кроз Књажевац каналисаним коритом, спаја се са Трговишким 

Тимоком на 209 m надморске висине, са којим гради Бели Тимок. Сврљишки Тимок је дуг 

65,5 km, површина његовог слива је 730,7 km², а густина речне мреже је 669 m/km². 

Просечни годишњи протицај реке код Књажевца је 6,7 m³/s. Средњи месечни проток је 

највећи у априлу, што је последица планинског рељефа у сливу ове реке. Протицај воде на 

реци тада износи 8,1 m³/s и то је период најинтезивнијег отапања снега и време када 

снежница отиче преко водом засићеног земљишта. Најмањи средње-месечни протицају су 

августу, услед вискох летњих температура ваздуха, великог испаравања тла и 

транспирације. Током августа просечни протицај  је 0,5  m³/s. Према колебању водостаја, а 

по класификацији речних режима, Сврљишки Тимок припада типу плувио-нивалног 

режима умереног-континенталне варијанте. Kвалитет воде од изворишта до Округлице је 

сврстан у I категорију водотока, а од села Окрулице до Књажевца у II категорију. 

У сливу Сврљишког Тимока све његове притоке пресушују током сушног периода, па чак 

и његова највећа, десна притока, Манојличка река. Од осталих притока посебно је 

интересантна река Белица, која настаје од три потока: Вите Крушке, Галибабиначког и 

Мечидолског потока. Ова брза планинска речица, чија је дужина око 400 m, лева je 

притока Сврљишког Тимока, у који се улива након изласка из епигенетске сутеске. Део 

дна корита ове речице, изграђен је од неколико бигрених када, „котлови“, како их 

мештани називају, који су настали задржавањем и кружним кретањем воде, која се 
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прелива из једног у други, у виду слапова. „Котлови“ су кружног облика, има их десетак, 

различитих су величина и дубина, од којих је један дубок око 4m, а широк око 10m. 

Формирају се под утицајем вртлога антициклонског типа, који образују на површини воде 

левкаста улегнућа. Њихов постанак се везује за рад вртложне ерозије или еворсије, којом 

се у кориту стварају удубљења, која у стеновитом материјалу имају облик огромних 

лонаца (котлова). Стране ових лонаца су углачане шљункком и облутцима (као да су 

полиране), које покреће вртложно струјање воде. Наиме, овде се јављају вртлози 

антициклонског типа, са силазним струјама у центру које се на дну разилазе, а на 

површини воде образују левкаста улегнућа. Већа брзина воде и маса реке Белице, као и 

мала отпорност дна њеног корита према еворсији, омогућиле су овакве контуре у рељефу 

овог тока. Оваквим деформацијама корита доприноси и бујичарски режим ове реке, где за 

кратко време коритом прође огромна маса воде, а потом, често месецима, оно располаже 

са незнатном количином воде или је без ње. 

  Једино стално језеро је подземно, а налази се у потопљеним пећинским каналима 

Перишких врела. Површинско језеро које се јавља узводно од понора Сврљишког Тимока 

у Пандиралу, је периодско, настаје плављењем, током пролећа и јесени. Током пролећа 

поплаве трају краће, односно трају све док буде снега на околним већим надморским 

висинама. Јесење поплаве трају дуже, а воду често стегне мраз током зиме и тако остаје 

све до пролећа.  

  Баре и баруштине се јављају у зони клизишта на северној страни котлине. Настају изнад 

лучних баријера које затварају клизиште. Најчешће су храњене падавинама или водом из 

преливених бунара. Обично трају до почетка и скоро увек су обрасле трском. (Петровић Ј., 

2001.) 

  

2.5. Педолошки покривач 

 

  У Сврљишкој котлини постоје разноврсна тла, различитих карактеристика. То су: 

алувијани и делувијални наноси, смонице, еродиране смонице, огајњачене смонице, 
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преудоглеј, скелетна рендзина, типична рендзина, глиновита иловача, смеђа земљишта на 

кречњаку и смеђе кисело земљиште.  

  Сврљишки Тимок тече кроз терене терцијарне старости, где се појављују смоница и њени 

варијетети, алувијални наноси су иловастог и глиновасто-иловастог састава смеђе и 

мркосмеђе боје. Дилувијални наноси су мало распрострањени у већим комплексима, али 

се зато често појављују на мањим површинама, везани за обешумељене терене захваћене 

ерозијом.  

  Типичне смонице се појављују у непосредној близини Сврљига, затим у атарима 

Нишевца, Драјинца, Шљивовика, Жељева, Бурдима, Извора и Округлице. Типичне 

смонице су најпродуктивнија земљишта јер се одликују повољним гранулометријским 

саставом и хемијским особинама. Еродиране смонице у Сврљишкој котлини су издвојене 

источно од Округлице и Бурдима, као и у атару села Мерџелат, Рибаре и Белоиње. 

Хемијске особине еродиране смонице су врло сличне особинама типичне смонице. 

Смонице огајњачене, распрострањене су у атарима села Гулијан, Лозан, Периш, 

Преконоге у јужно од Палилуле. Карактеришу је неповољне водне особине, док је у 

погледу хумуса, ова смоница слична смоници у огајњачавању. На платоу код села 

Гушевац, на терасним седимнетима распрострањен је псеудоглеј. Његова дубина овде 

износи 66 cm. Скелетна рендзина је распрострањена на кречњацима Сврљишких планина. 

На земљишту у околини села Драјинац и Тијовац налазе се пашњаци, али се јављају и 

обрадиве површине земљишта. Типична рендзина распрострањена је у атарима Грбавче, 

Плужине и Лалинца. То су понајвише пашњачка земљишта. Плитка посмеђена рендзина 

доминира на кречњацима Црнољевице, Плужине, Мечјег дола и на Сврљишким 

планинама. Глиновита иловача распрострањена је у атару села Плужина. Она садржи 

просечно 55-65% глине и праха, 35-45% песка. Смеђа земљишта не кречњаку налазе се у 

атарима Влахова, Лукова и Сврљишких планина. Смеђа кисела земљишта се налазе 

испред села Влахова на неогеном шљунку. Сва остала земљишта су мање заступљена. 

(Голубовић П., 1997.) 
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2.6. Биогеографске карактериситке 

 

    Подручје Сврљишког краја у погледу распрострањења шумске вегетације припада 

потпровинцији субмедитеранско-балканских шума, у оквиру провинције европских 

листопадних шума. Микроклима у садејству са земљишним факторима условила је 

комплекс еколошких услова за биоценозу ксеротермних шума. Као што су: храст сладун, 

храст медунац, цер, грабић, црни грабић, руј, глог, јоргован и мечја леска.  

  2/3 Сврљишких планина лежи у зони храстових шума, док 1/3 и то непотпуна, лежи у 

појасу букових шума. На брежуљцима, нагибима и већим висинама, поред шума се налазе 

еродирани пашњаци. Пашњаци Сврљишких планина се не убрајају у праве планинске 

пашњаке, већ у шумске. Таква, шумска, пашњачка симбиоза значајна је за спречавање 

ерозије. На Сврљишким планинама шуме су се задржале на северним и источним 

падинама. Од подножја до висине од 600 m, налазе се шуме сладуна и цера. На већој 

висни и у дубљим увалама распрострањена је букова шума. На истакнутим висовима – са 

јаче деградираним земљиштем, јавља се шума грабића. Ове шумске заједнице заступљене 

су све до највиших врхова планина. На јужним и западним падинама Сврљишких планина, 

сем у најнижим регионима, шума је умногоме уништена. Овде су се секундарно, на врло 

великим површинама, развили ксерофитни типови ливада и пашњака на камењарима, 

степског и субмедитеранског карактера, са великим бројем степских и субмедитеранских 

врста. (Голубовић П., 1997.) 

 У ужој и широј околини Сврљишке клисуре налазе се шуме сладуна и цера са грабићем, а 

на кречњацима заједница цера и грабића. Ове заједнице су деградиране, али се у знатној 

мери могу сусрести фрагменти очуваних састојина, до крајњих ступњева деградације са 

доминацијом грабића. На стрмим кречњачким падинама налазе се ниске шуме грабића и 

шикаре, као крајњи стадијум деградације вегетације.  

  Четинарске шуме на Сврљишким планинама се јављају само на вештачки подигнутим 

засадима, као што су на Касталовом камену у атару села Преконога на површини од око 

80 ha, где се налазе састојине црног бора.  
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  Државне шуме се на територији општине Сврљиг, јављају на површини од 6 812 ha. Од 

тога су праве изданичке шуме заступљене на 1/3 од укупне површине шума. И то су шуме: 

цера, цера и граба, цера и китњака, китњака и граба, китњака, цера и букве, букве и граба, 

букве и китњака, букве и багрема. Од вештачки подигнутих шума то су: црни бор, црни и 

бели бор, смреча, смреча и ариш. Шикаре и шибљаци су предтсављени китњаком, 

грабићем, грабовим, буковим и кленовим састојинама. Заузимају површину од 3 283 ha. 

  На Сврљишким планинама се налазе значајне површине под самородним лековитим 

биљем, од којих су неке врсте ендемске. Захваљујући свом положају, отоврености према 

северозападу и у непосредном залеђу вискох венаца Старе планине, на овим просторима 

су очуване и неке биљне заједнице предглацијалне флоре.  Биљне заједнице лековитих 

трава на овом простору прелазе 100 јединица. Једна од најзначајнијих је рудински пелин, 

који се јавља у ливадско-пашњачким фитоценозама, на термофилним ливадама и 

камењарима степског карактера. Јавља се до највиших врхова, нарочито на присојним 

странама где је инсолација највећа. Поред рудинско пелина, на великим површинама се 

јавља и жалфија (калавер), затим хајдучка трава, мајчина душица, лопур, каћун, драгоцвет, 

лаванда, кантарион, бела рада, линцура, матичњак и друге заједнице. Ове драгоцене 

биљне заједнице, становништво Сврљишког краја искоришћава, пре свега, у фармацеутске 

сврхе. Поред лековитог дејства, ове биљке имају значај и у спречавању процеса убрзане 

ерозије, која је на овом подручју местимично заступљена, и пре свих, горе поменуте 

површине под рудним пелином. Бели слез, багрем и липа допуњују разноврсност 

лековитог биља. Од шумских жбунастих састојина са бобичастим плодовима, највеће 

распрострањење имају глог, дрењине, трњине и шипурак. (Голубовић П., 1997.) 

  На Сврљишким планина је размножена и ловна дивљач. Ловачко удружење "Др Миленко 

Хаџић", са седиштем у Сврљигу, газдује ловиштем "Сврљишке планине" укупне 

површине 49 721 hа, од чега ловне површине обухватају 46 000 hа. Ловиште је богато 

фазаном и јаребицом – како пољском тако и камењарком, затим грлицом, препелицом и 

шљуком. У њему има зеца, дивље свиње и срнеће дивљачи, док су од предатора 

заступљени вук, лисица и дивља мачка. Правилно газдовање довело је до повећања 

бројности дивљачи, чиме су се стекли услови за развој ловног туризма. У водама 

Сврљишког Тимока се јављају следеће рибље врсте: мрена, скобаљ, кркуша, клен и друге. 
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  У пећинама Сврљишког краја заступљене су различите врсте пећинске фауне, поред 

слепих мишева, од којих у Попшичкој пећини живи чак 4 врста, налазе се и бројни 

инскети од којих су најбројнији пауци. Фосилну пећинску фауну чине: медвед са 

испупченим челом и медвед са пљоснатим челом у Преконошкој пећини. У пећини Самар 

у Копајкошари је пронађена лобања пећинског лава, као и остаци пећинског медведа и 

кабалоидног коња. (Петровић С. et al, 1992.) 

 

3. Материјална база на подручју општине Сврљиг 

 

  Материјалну базу, односно рецептивне факторе чине сви објекти који омогућавају 

смештај, исхрану, рекреацију, забаву и друге погодности туристима у туристичкој 

дестинацији. (Закон о туризму, 2015.) 

   Према Закону о туризму, туристичку инфраструктуру чине објекти за информисање, 

предах, снабдевање, рекреацију, едукацију и забаву туриста, и то: скијалишта, купалишта 

и плаже, тематски и забавни паркови, туристички информативни центри, центри за 

прихват туриста и посетилаца, одморишта поред путева, објекти наутичког туризма, 

терени за голф, тенис терени, отворени и затворени објекти спортске рекреације, мале 

вештачке акумулације са купалиштем, базени за купање, велнес објекти, забавно 

рекреативне стазе и путеви (трим стазе, стазе здравља, видиковци, панорамски путеви, 

бициклистичке стазе, пешачке стазе, стазе за моторне санке и слично), уређене обале река 

и језера, објекти за посматрање природних реткости, објекти за предах и краће 

задржавање туриста, објекти за авантуристичке активности и друго. Док туристичку 

супраструктуру чине угоститељски објекти као и галерије, изложбени, конгресни и 

забавни објекти који су у непосредној вези са угоститељским објектима и објектима 

спортско рекреативног садржаја или са њима чине јединствену целину. (Закон о туризму, 

2015.) 

  Од посебног значаја за туристе у туристичким дестинацијама су угоститељски објекти, 

који представљају функционално повезан, уређен и опремљен простор који испуњава 

минималне прописане услове за пружање туристичких услуга. На простору општине 
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Сврљиг угоститељска делатност је неразвијена, и то посебну у оном делу који се тиче 

смештајних капацитета. Постоји неколико мањих објеката са скромним капацитетима, док 

већих хотела нема.  

  Развој угоститељства на подручју општине се везује за 1946. годину, када је у оквиру 

Среског државног магацина „Тимок“ отворена једна кафана у центру града. Кафана је у 

услужном простору имала 100 седишта, док је у смештајном делу имала 2 собе.  

  1954. године је у Сврљигу основано угоститељско предузеће „Преконошка пећина“. У 

његов састав улазе и угоститељски објекти: кафана „Тимок“, бифе „Зелени врх“ и бифе 

„Грамада“. Ово угоститељско предузеће је започело изградњу првог хотела у Сврљигу 

1968. године, који је пуштен у рад 1971. Хотел „Калафат“ је имао 300 седишта у 

ресторанском делу и кафанском делу, 20 соба у смештајном делу, са 32 лежаја. Поред 

овог, у истом периоду је изграђен хотел у селу Округлица, са капацитетом од 200 места у 

услужним просторијама и 30 до 40 лежајева у смештајном делу,  у хотелу и у камп 

кућицама поред хотела. Поред ова два хотела, израђен је и пројекат за изградњу спортско 

рекреативног објекта „Грамада“, на истоименом превоју, поред магистралног пута 

Сврљиг–Ниш. Овај центар је требао да има мотел са камп кућицама, спортске терене, 

базен, ловачки дом, диспанзер за спортску медицину и низ пратећих инфраструктурних 

објеката на простору од 60 хектара. Међутим, од овог пројекта се привремено одустало, 

због недовољних финансијских средстава. Угоститељско предузеће „Преконошка пећина“ 

је 1977. године пререгистровано у Угоститељско-туристичку радну организацију, у циљу 

развоја туризма на територији општине Сврљиг.   

  Нажалост, ни један од поменутих објеката данас није у функцији. Хотел „Калафат“ је 

привремено служио за смештај избеглица, а данас је затворен.  И поред идеалног 

саобраћајног положаја овог хотела, који се налази у самом центру града, и већ 

заступљених капацитета, његов даљи рад је неизвестан. Хотел „Округлица“ у истоименом 

селу, је након свега пар година затворен због нерентабилног пословања и данас је потпуно 

запуштен. Поред ових, у Сврљигу се налази још неколико угоститељских објеката, који су 

током последње деценије затворени. Такав је и мотел „Огњиште“, поред магистралног 

пута Сврљиг-Ниш, који поред смештајног, поседује и угоститељски део, али није у 

функцији последњих година.  
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  Тренутно, на простору општине Сврљиг угоститељску функцију обављају следећи 

објекти:  

   Мотел „Залтни Тимок Плус“ се налази поред бензинске пумпе, на улазу у град из 

правца Ниша. Мотел је основан 2015. године, а поред смештаја, пружа и услуге 

послуживања хране и пића. Мотел располаже са 8 соба, 16 кревета и рестораном са 80 

седишта. У 2016. години у мотелу је оставрено 400 ноћења.  

 Ресторан „Круна“ се налази на самом излазу из града, поред пута који води ка 

Књажевцу. Основан је 2004. године, а његов угоститељски део чине мала и велика сала, 

као и ресторан, са укупним капацитетом од 300 седишта. Смештајни део чини 8 соба, са 

укупно 22 лежаја.  Ресторан у својој понуди има локална традиционална јела (белмуж), 

јела са роштиља, јагњеће и прасеће печење. Током 2016. године овде је остварено 250 

ноћења. 

  У наредној табели су представљени категоризовани смештајни објекти на територији 

општине Сврљиг, број лежајева и остварени број ноћења у њима током 2016. године.  

Табела 3. Категоризовани смештајни објекти у Сврљигу  

Назив смештајног 

објекта 

Тип смештајног 

објекта 
Број лежајева 

Искоришћеност 

капацитета (2016.) 

Златни Тимок Плус мотел 16 400 

Круна хотел 22 250 

Др Миленко Хаџић ловачки дом 25 - 

 

  Ресторан „Камионџије квалитет“ се налази у ширем центру Сврљига. Овај надалеко 

познати ресторан, који постоји скоро 40 година, препознатљив је по јелима са роштиља 

тзв. метарским кобасицама и вешалицама. Основан је 1980. године и располаже са 60 

седишта.  
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   Поред поменутих, у Сврљигу се налази још неколико кафана и барова, са скромним 

угоститељским капацитетима. То су: кафана „Кутак“, кафана „Шпика“, кафана „Мост“, 

кафе-бар „Треф“, кафе-бар “Инкогнито“, пивница „Прича“ и други. 

     У оквиру осталих рецептивних фактора, где се убрајају објекти у којима се примарно 

не пружају услуге исхране, пиће и смештаја, већ су то објекти за спорт, рекреацију, одмор, 

информисање, снабдевање, едукацију и забаву туриста и многи други. На подручју 

Сврљишке општине има неколико таквих објеката, као што су: 

   Винарија „Статус“ налази се у Сврљигу. Њени виногради на Липници, налазе се на 510 

m надморске висине. Липница представља нетакнуту оазу здравља и на њој је до сада 

подигнуто 50 hа винограда. Од сортимента засађен је италијански ризлинг, каберне 

совињон, мерлот, црна и бела тамјаника и траминец. У власништву ове винарије је и 110 

година стар вински  подрум у Малчи. У склопу подрума је и ресторан „Гостионица на 

винском путу“ са несвакидашњом понудом хране из различитих временских епоха, а то 

су: римски, српски, вегетеријански и мени из доба Немањића. Подрум поседује и 

сопствени музеј, који посетиоцима приказује начине неговања грожђа и прављења вина 

кроз различите епохе. Такође, у оквиру овог подрума се налази и сала за презентације са 

65 места. Малча је удаљена од Сврљига 15 km. (http://vinarijastatus.co.rs/) 

  Базен Попшица у истоименом селу, се налази поред извора Грло око кога је, на 

надморској висини од 315 метара, и изграђен садашњи базен. 1969. године сами мештани, 

уз помоћ тадашње локалне власти и сврљишких фирми, су оградили простор око извора 

Грло који је остао у средини базена. Колико су тада дозвољавали сеоски путеви и стене, 

уређени базен добио је свој данашњи облик димензија око 16 метара ширине и исто 

толико метара дужине са дубином која варира од 0,5 до 2 метра. 2002. овај базен је 

реновиран. Тада је избетониран део базена, направљени су проточни испусти, дечји базен, 

а у камену су изграђена места за сунчање, бар и одмаралишта. У самом базену постављени 

су рефлектори, па је на тај начин било могуће и ноћно купање. Међутим неодржавање 

базена током последње деценије је довело до његовог потпуног руинирања, па се данас 

виде само трагови од реконструкције из 2002. године.  
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 Базени „Пастириште“ представљају комплекс базена смештени на спортско-

рекреативном центру Пастириште, поред Сврљишког Тимока, на само пар минута од 

градског центра.  Базен је окружен спортским теренима и зеленилом. У близини базена 

налазе се Дом здравља Сврљиг, фудбалски клуб ''Сврљиг'', три апотеке, црква Св. Цара 

Константина и царице Јелене. Овај комплекс је почео са радом 2015. године, а ове године 

је забележено преко 20 000 посетилаца.  

   Центар за туризам, културу и спорт je jeдинa устaнoвa културe у oпштини. Oснивaч 

устaнoвe je Скупштинa oпштинe Сврљиг. У оквиру Центра за туризам, културу и спорт 

ради и завичајна музејска збирка, која се бави сакупљањем, обрадом, заштитом и 

публиковањем музеалија: археологије, етнологије и историјских докумената сврљишког 

краја. У сaстaву Центра за туризам, културу и спорт рaди градска библиoтeka сa oko 25 

хиљaдa нaслoвa бeлeтристикe, шкoлскe и стручнe литeрaтурe . 

  Пружање угоститељских услуга смештаја, припремања и послуживања хране у објектима 

домаће радиности (соба, апартман и кућа) и објектима сеоског туристичког домаћинства 

нису заступљени на простору општине Сврљиг. Иако за такве услуге постоје идеални 

услови у оближњим селима, овакав вид смештаја и даље није категоризован. У 

претходном периоду су постојали овакви објекти у Нишевцу и Белоињу.  

  Ловачке удружење „Др Миленко Хаџић“ из Сврљига располаже са једним модерним 

ловачким домом у центру града и неколико ловачких колиба и кућа распоређених на 

Сврљишким планинама. Треба напоменути да постоји и одређени број ловачких објеката 

који не испуњавају услове за обављање ловно туристичке делатности. 

  У овом сегменту рада биђе обрађен и проблем саобраћајне инфраструктуре на овом 

простору.  Уређење и просторни развој туризма на овом подручју у великој мери зависиће 

од адекватног развоја саобраћајне инфраструктуре. Даљим развојем друмског саобраћаја, 

примарне односно секундарне путне мреже, као и унапређење постојећег железничког 

путничког саобраћаја, свим становницима на подручју Сврљигa биће обезбеђен брз и 

квалитетан приступ широј путној мрежи. Подручје Сврљига налази се у зони утицаја 

европских инфраструктурних коридора, првенствено коридора Х, крака Хс (аутопут Е-80 

Ниш – Димитровград – Градина – Софија). Лака доступност до шире државне и европске 

саобраћајне мреже биће обезбеђена повезивањем преко постојећег државног пута I реда 
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број 25, односно планираног аутопута Е- 771 (Ниш – Зајечар – Ђердап II – граница 

Румуније), који ће истовремено омогућити повезивање Тимочке крајине и туристичких 

комплекса на Старој планини са коридором Х. У правцу исток-запад, саобраћајно 

повезивање првенствено ће бити омогућено преко државног пута II реда број 243, који на 

западу општину Сврљиг повезује са Нишем и Алексинцем, а на истоку са Књажевцем и 

туристичким центром на Старој планини, због чега ће се у планском периоду третирати 

као најзначајнија саобраћајница на правцу исток-запад. Од овог пута се на западу одваја 

државни пут II реда број 246 ка Књажевцу, а на крајњем истоку планског подручја 

државни пут II реда број 244 у правцу Беле Паланке. 

  Експлоатација једноколосечне железничке пруге регионалног значаја (Ниш) - Црвени 

Крст – Зајечар – Прахово – Пристаниште, наставиће се и у будућем периоду, иако 

захтевна значајне реконструкције. 

  Основна планска решења у погледу развоја саобраћаја су: 

1) изградња и реконструкција државних путева на подручју Сврљигa, нарочито: 

- аутопута Е-771 (Ниш – Зајечар – Ђердап II – граница Румуније), као везе европског 

коридора X, крака Хс и Сврљига са туристичким коридором ка Старој планини, а преко 

државног пута II реда број 243; 

- државног пута II реда број 243, чиме би се остварила најкраћа веза града Ниша, 

аеродрома „Константин Велики“ и Нишавског округа са туристичким центром „Бабин 

Зуб“ на Старој планини; 

- обилазнице постојећег државног пута I реда број 25 око насеља Сврљиг, као општинског 

пута, или као државног пута, што ће утицати на смањење броја возила која пролазе кроз 

општински центар и повећање нивоа безбедности становника и учесника у саобраћају. 

2) реконструкција и изградња локалне путне мреже у циљу равномерног просторног 

развоја на подручју Сврљига (брзог и лаког повезивања насеља међусобно и са државним 

путевима). Локална путна мрежа треба да задржава трасе постојећих општинских путева 

уз доградњу нових деоница, као и изградњу општинских путева у функцији повезивања 

туристичких локација: 
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- од Каменичког виса (границе општине) до насеља Копајкошара (визиторски центар и 

спелеолошки камп) и Попшица (туристички спортско-рекреативни комплекс), који ће се 

повезати са државним путем II реда број 243, а затим преко постојећег општинског пута 

број 7а (до Рашиначког манастира у Пирковцу) и број 7 преко Лабукова, са насељем 

Раденковац (планине Озрен и Девица) и Сокобањом; 

- од насеља Преконога до Преконошке пећине, 

- у оквиру насеља Манојлица до цркве Светог цара Константина и царице Јелене.  

  На основу изнетих података се примећује да материјалну базу општине Сврљиг 

карактерише застарелост, неопремљеност, као и често неадекватни услови за боравак.   

Постојећи идејни пројекти, захтевају значајне финансијске инвестиције како би се они 

остварили у будућем периоду. Промене су неопходне у свим сегментима пружања 

угоститељских услуга, од рестаурације постојећих и изградње нових објеката, до стручног 

оспособљавања запослених у овој делатности. Побољшањем материјалних услова, долази 

до повећања квалитета пружања услуге, а самим тим и до адекватног одговора на 

разноврсну и „еластичну“ туристичку тражњу. (Стефановић В., et al, 2016.) 

4. Одлике туристичког промета 

 

   Туристички промет се огледа у посети туриста одређеној дестинацији. Статистичка 

служба под туристом сматра свако лице које у месту ван сталног пребивалишта преноћи 

најмање једну ноћ у угоститељском или другом објекту за смештај туриста. У Сврљигу и 

даље није заступљено статистичко евидентирање посета, па се тако о туристичком 

промету може  говорити само на основу остварених ноћења у смештајним објектима.  

   У 1977. години општина Сврљиг је остварила промет од 2000 ноћења домаћих и 300 

ноћења страних туриста. Промет је остварен у хотелу „Калафат“, као и у хотелу 

„Округлица“ у истоименом селу. Последњу деценију XX и прву деценију XXI века 

карактерише пад туристичког промета. Од 2003. до 2007. године, у Сврљигу туристички 

промет није био регистрован. Током 2009. године је забележено 658 ноћења и 422 

туристичке посете. А према подацима пописа из 2011. Сврљиг је 2010. године посетило 
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279 туриста, од тога 233 домаћих и 46 страних. Забележено је 379 ноћења, од тога 306 

ноћења домаћих и 73 ноћења страних туриста. У 2016. години је остварено 650 ноћења и 

то у мотелу “Златни Тимок Плус“ 400 ноћења, а у ресторану „Круна“ 250 ноћења. 

Општина Сврљиг бележи највећи број посетилаца током трајања манифестације 

„Белмужијада“, па је тако, ове 2017. године, према проценама, ову манифестацију 

посетило око 90 000 људи. У том периоду се оствари и највећи број ноћења, када су сви 

смештајни капацитети попуњени, и најчешће нису довољни да задовоље све потребе за 

смештајем током ове манифестације. Таква ситуација јасно приказује да је туристички 

промет у директној вези са угоститељском делатношћу, и да су подједнако зависни један 

од друге. Основна потреба туристима, без обзира да ли су они у транзиту или је њихов 

циљ путовања дужи боравак на неком тусристичком простору, јесу смештајни капацитети. 

Због тога је неопходно да, надлежни органи и локална самоуправа на подручју територије 

општине Сврљиг, посвете већу пажњу управо изградњи смештајних капацитета на 

територији општине. Побољшањем постојећих и изградњом нових, савремених 

смештајних капацитета, као и модернизација саобраћајних путева, морају да буду примат 

у развоју ове општине у будућем периоду. 

  У наредној табели су приказани подаци о туристичком промету у Сврљигу у периоду од 

1980. до 2015. године. Поред укупног промета у посматраном периоду, представљен је и 

удео домаћих и страних туриста у  укупном туристичком промету. Истраживања за дату 

табелу су рађена на основу више незваничних извора, пре свега, због неадекватног 

статистичког обухватања туристичких посета и не постојања валидних података. Управо, 

из тог разлога, неке од приказаних података треба прихватити са резервом  

 

 

 

 

 

 



50 

 

Табела 4. Туристички промет у Сврљигу (1980-2015.) 

Година Домаћи туристи Страни туристи Укупно 

1980. 3000 400 3400 

1985. 2000 300 2300 

1990. 700 100 800 

1995. 300 50 350 

2000. 220 40 260 

2005. 200 20 220 

2010. 230 50 280 

2015. 300 120 420 

Извор: Републички завод за статистику, Статистички годишњаци, 1980,1985,1990,1995, 

2000, 2005, 2010, 2015. 

  Представљени подаци о туристичком промету, приказују јасну слику о тренутном стању 

туризма у Сврљишком крају, који је и поред извесних потенцијала и даље у иницијалној 

фази, и огледа се у неповољним рецептивним факторима, као што су: степен економске 

развијености, способност туристичког инвестирања и низа сличних фактора.  

 

 

5. Валоризација геоморфолошких туристичких вредности 

 

   Туристичка валоризација је једно од најважнијих и најсложенијих питања теорије и 

праксе туризма. Подразумева квалитативну и квантитативну оцену вредности 

туристичких мотива и представља најзначајнију фазу планирања просторног развоја 

туризма, а као основни елементи се јављају атрактивност мотива, географски положај и 

удаљеност матичних подручја. (Чомић Ђ., et al, 2008.) 
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  Према Светској туристичкој организацији фактори туристичке валоризације се 

класификују као екстерни и интерни. Интерни фактори се односе на специфичности 

квалитета и вредности објекта, појава и процеса који се могу служити у туризму, а у 

смислу њиховог степена искоришћености. Екстерни фактори су спољни фактори који 

омогућавају испољавање туристичке вредности. Интерни фактори су: урбанизација 

(процена врсте, квалитета и опремљености ресурса), инфраструктура (карактеристике 

урбане и транспортне инфраструктуре), туристичка опрема и услуге (смештајни објекти, 

туристичка понуда, туристичке услуге), инхерентне карактеристике туристичких ресурса 

(тип природног или антропогеног ресурса). Екстерни фактори омогућавају оне елементе 

који су од значаја за њихово коришћење у смислу да олакшавају приступачност, 

потенцирају посећеност, истичу одређене специфичности и њихову препознатљивост на 

туристичком тржишту. Ту спадају: приступачност ресурса (одговарајућа саобраћајна 

инфраструктура), близина емитивних центара, специфичност туристичког ресурса 

(упоређивање са другим ресурсима исте врсте), значај ресурса (имиџ на тржишту, обим 

туристичке тражње). У наредној табели су представљени квалитативни показатељи 

геоморфолошких вредности на територији општине Сврљиг. 
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Табела 5. Квалитативни показатељи геоморфолошких вредности на територији општине 

Сврљиг 
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Сврљишке 

планине 
1 1 2 1 3 2 3 2 15 

Пандирало 2 2 1 2 3 3 3 2  18 

Преконошка 

пећина 
2 2 2 2 3 3 3 3 20 

Пећина 

Самар 
2 3 2 2 3 3 3 2 20 

Попшичка 

пећина 
2 2 2 2 3 3 2 2 18 

„Котлови“ 

Белица 
0 0 2 0 3 1 3 3 12 

Нишевачка 

клисура 
2 3 2 2 3 3 3 2 20 

Бањица 1 1 2 2 3 2 3 2 16 

  

 У спроведеној туристичкој валоризацији коришћено је вредновање од 0 до 3. И то: 

- 0 - без вредности 

- 1 -  неповољне вредности 

- 2 – задовољавајуће вредности 

- 3 – идеалне вредности 
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  За туристичку валоризацију су коришћени најзначајнији геоморфолошки потенцијали 

Сврљишког краја. Као што су: Сврљишке планине, понор Пандирало, Преконошка 

пећина, пећина Самар, Попшичка пећина, „Котлови“ на реци Белици, Нишевачка клисура 

и Бањица. Просторна дисперзија поменутих геоморфолошких вредности, указује на то да 

је највећи број ових потенцијала концентрисана на територији села Нишевца („Котлови“, 

Нишевачка клисура и Бањица). Највећи значај од набројаних потенцијала имају 

Преконошка пећина, пећина Самар у Копајкошари и Нишевачка клисура. Они такву улогу 

добијају због своје приступачности, специфичности, али и значаја. Уколико посматрамо 

вредност самих фактора валоризације, општине Сврљиг, она је највећа када су у питању 

инхерентне карактеристике (атрактивност простора са бројним и разноврсним 

геоморфолошким, флористичким, фаунистичким и пејзажним), као и код специфичности 

туристичких ресурса. На основу приказаног из табеле закључујемо да на територији 

општине Сврљиг постоје извесне геоморфолошке вредности, које у садејству са 

климатским и биогеографским карактеристикама чине основу природне туристичке 

вредности овог краја.  

 

 

5.1. SWOT анализа 

 

  Смисао ове анализе је да се на наједноставнији начин утврде будуће и садашње шансе, 

као и могући ризици. SWOT је акроним од почетних слова енглеских речи: Strengts 

(снаге), weakness (слабости), opportunities (шансе), threats (претње). Идеја ове анализе је да 

се њоме обезбеди максимално искоришћавање снага и могућности одређених потенцијала,  

а да се при томе минимизирају слабости и ризици. У следећој табели ће бити 

представљена SWOT анализа за територију општин Сврљиг. (Стефановић В., 2016.) 
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Табела 4. SWOT анализа за територију општине Сврљиг 

Јаке тачке Слабе тачке 

- Геоморфолошки мотиви високе 

вредфности 

- Очувана природа 

- Низак проценат урбанизације 

- Климатски услови погодују туризму 

током целе године 

- Близина Нишког аеродрома 

- Близина Коридора 10 

- Налази се на транзитном путу ка Старој 

планини 

- Недовољно одржавање највреднијих 

природних вредности и заштићених 

геоморфолошких добара 

- Неадекватна валоризација природних 

мотивских потенцијала 

- Неповољно стање саобраћајне 

инфраструктуре 

- Неадекватна материјална база 

- Неорганизована информативно 

туристичка служба 

Могућности Ризици 

- Унапређење туристичке понуде 

- Укључивање локалних и 

традиционалних, пољопривредних и 

занатских делатности у понуду 

- Боља организованост локалние 

туристичке организације 

- Укључивање у обједињену туристичку 

понуду са околним општинама 

- Пенетрација на инострано тржиште  

- Усавршавање кадрова 

- Економска неразвијеност општине 

- Стање саобраћајне инфраструктуре 

- Јачање конкурентских дестинација 

током последњих година 

- Нарушен међународни имиџ током 

1990-их 

- Неспровођење урбанистичких мера 

(бесправна градња) 

- Неодговарајућа комунална 

инфраструктура  

 

  Приакзана SWOT анализа, указује на најбитније снаге и могућности, али и на слабе тачке 

и ризике који су присутни или који се могу јавити у будућности.   
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6. Актуелни и потенцијални облици туристичких кретања 

   

  У претходном делу овог рада смо изнели неке од најизраженијих геоморфолошких 

вредности на подручју територије општине Сврљиг. Сви облици рељефа нису подједнако 

атркативни у туристичком смислу. Геоморфолошки облици се одликују пре свега 

рекреативном атрактивношћу, и њихова својства се огледају у његовом утицају на 

хидрографију, вегетацију и климу (нпр. опадање температуре и пораст количине падавина 

са повећањем висине дају основно обележје планинској клими). (Јовичић Д., 2009.) Од 

геоморфолошких облика на простору Сврљига, који се одликују атрактивним 

рекреативним, куриозитетним или естетским атрибутима, заступљени су: планине, 

пећине,клисура и котлина.  

 

6.1. Планине 

 

   Планине представљају најзначајније геоморфолошке ресурсе који могу имати 

туристичку функцију. Валоризација планина за развој туризма заснива се на оцени 

њихових атркативних својстава – рекреативних, естетских и куриозитетних. 

Карактеристике које су назначајније за оцену атрактивних својстава су морфолошке и 

морфометријске, као и географско-саобраћајни положај. На основу истраживања 

могућности планинских подручја у Србији, опредељење је да изохипса од 600 m раздваја 

планинска од низијских подручја, а од 1500 m ниске и средње од високих.  Посебан значај 

у валоризацији планина као туристичких вредности имају и нагиби терена, као и 

експозиција, односно окренутост ка Сунцу. Према повољности терена за одвијање 

појединих активности, у зависности од нагиба, можемо издвојити: терене погодне за 

пољопривреду (3-18%) и терене намењене зимско туристичким-рекреативним 

активностима – алпско скијање (15-60%), као и нордијско скијање (0-15%). (Максин М., 

2012.) 

  Сврљишке планине пружају основ за развој спортско-рекреативног, излетничког, a 

значајне су као и простор на коме се одвија ловни туризам. Скоро цела северна страна 
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ове планине са свим врховима почев од Градца (1070 m), преко Облика до Плеша (1267 m) 

располаже својствима, која у одређеној мери, одговарају алпским и нордијским 

дисциплинама. Снег на овим просторима почиње почетком новембра и задржава се до 

почетка априла, док се дебљина снежног покривача од 40-50 cm, задржава 3-4 месеци. 

Валовит терен, без механичких препрека на коме нема већих успона, пружа идеалне 

услове за развој ски туризма и различитих спортско-рекреативних такмичења. Као 

потенцијални скијашки центри се јављају: Плеш, Округлица и Градац. 

  Сврљишке планине су, дакле, погодне за боравак смучара почетника и то у пределу 

Градца, са површином од 5 km², нагиба 35%. Како ова планина допире својим јужном 

страном до саме Сићевачке клисуре, у чији је један део она и усечена. Овакав положај, 

који има Градац, омогућава приступачност теренима са прелепим пејзажима за развој 

пешачких тура током лета. У средишњем делу Сићевачке клисуре се налази планинарски 

дом мањег капацитета у коме се повремено одржавају састанци омладинаца почетника у 

скијању и планинарењу.  Градац се увек налази на планинарским рутама које воде овуда. 

Управо, у овом, јужном брдско-планинском делу пролази регионална планинарска рута 

„Нишка трансферзала“ њена четврта етапа, док је „Тимочка трансферзала“, која у 

северном делу обухвата подручје Нишевачке клисуре и преко Богданице прелази на 

територију општине Књажевац, а на крајњем истоку завршава на Старој планини и 

Бабином зубу.  

  Позната „Нишка трансверзала“, се састоји из пет етапа. Почиње на Селичевици, а 

завршава се у Нишу, преко Каменичког виса. Дужина трансверзале је 143 km. Четврта 

етапа се одвија на Сврљишким планинама, и то од места Крупац, преко Сврљишких 

планина до Ореовца у дужини од 29 km. Са успоном од 2.070 m и спустом од 1.680 m, у 

трајању од 15 сати. Кратак опис ове етапе: од Крупца следи маркиран успон стазом до 

Зеленог врха – 1334 m – (КТ09). Са Зеленог врха се иде гребеном Сврљишких планина 

преко врхова Голи врх, Радев камен, Зановачки врх и Голубињак до врха Плеш – 1267 m 

(КТ10). Са Плеша се пружа одличан поглед на Суву планину, Сићевачку клисуру и остале 

пределе. Од Плеша почиње маркација која води до врха Градац – 1062м (КТ11) који је 

такође одличан видиковац. Стаза даље иде преко Релеја (Вишеград), а потом се спуста 
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серпентинама до села Ореовац, где је предвиђено камповање код извора. 

(http://www.stazeibogaze.info) 

  Уз ову трансверзалу познати су још и успон на Зелени врх, Плеш, Градац и друге врхове, 

који за сада имају локални планинарски значај. Укључивањем Сврљишких планина у 

планинарске акције републичког карактера, може да доведе до њеног препознавања на 

планинарским рутама и повећања броја посетилаца.  

 

Слика 7. Мапа Нишке трансверзале 

Извор: http://mapio.net 

   Природа Сврљишких планина је незагађена, што је чини идеалном за боравак и активан 

одмор, али и надокнађује њен недостатак у погледу висине. Поред живописних 

планинарских стаза, посебну су занимљиви и терени за бициклисте и мотобициклисте, 

који последњих година, током лета, на месечном нивоу организују различите активности у 

овом делу и привлаче велики број учесника и региона. Посебно је интересантан део око 

Вишеграда (Релеј) који је у претходном периоду привлачио велики број параглајдера. Овај 

део, погодан је не само због свог положаја, већ и због посебне руже ветрова која одговара 

успешном извођењу узлетања параглајдингom и слетања у атару села Ореовац. Дакле, 
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Сврљишке планине омогућују и заступљеност авантуристичкичко туризма, који се огледа 

у параглајдингу, бициклизму, планинарењу, али и кањонингу и спелео туризму, о чему ће 

бити речи касније. Такође, Сврљишке планине су познате и по великом броју лековитог 

биља, што употпуњује пејзаж, али и сам боравак на овим планинама, па су често стазе 

којима се пролази изузетно мирисне и седативно делују на људски организам. А, исто 

тако, омогућује се развој нетипских рекреативних активности, као што је брање лековитог 

биља, шумских плодова и печурака.   

  На Сврљишким планинама је заступљен и ловни туризам. Ловиште „Сврљишке 

планине“, простире се на преко 46 000 хектара. Одликује се изузетно разноликим тереном, 

од равнице у долини Тимока, преко обронака, до врхова Сврљишких планина и пружа 

станиште разним врстама дивљачи. Историја организованог ловства у сврљишком крају 

почиње 5. јуна 1898. године, када је основано Савезно ловачко удружење „Дервен“, са 

седиштем у Дервену, данашњем Сврљигу, и то је једно од насјтаријих ловачких 

удружења, у тадашњој Краљевини Србији. После Другог светског рата, удружење је 

названо „Др Миленко Хаџић“, по једном од оснивача, а велики замах доживело је крајем 

седамдесетих година прошлог века, пошто су му припојена друштва из Лалинца и 

Гушевца. Сврљишко удружење „Др Миленко Хаџић“ броји преко 600 чланова. Ловиште је 

богато фазаном и јаребицом – како пољском тако и камењарком, затим грлицом, 

препелицом и шљуком. У њему има зеца, дивље свиње и срнеће дивљачи, док су од 

предатора заступљени вук, лисица и дивља мачка. Ово удружење поседује ловачки дом у 

Сврљигу, али и неколико ловачких кућа, теренских возила, 5 уређених чека на дрвећу, 47 

хранилишта за крупну дивљач, 71 хранилиште за јаребице и фазане и 47 солишта. Стручна 

служба се састоји од управника ловишта и ловочувара којима помаже 9 ловочувара 

волонтера. (http://www.ekolss.com) 

  Правилно газдовање довело је до повећања бројности дивљачи, чиме су се стекли услови 

за развој ловног туризма. Такође, од великог значаја би била и изградња ловачког дома у 

близини Округлице. 2015. године је потписан протокол о сарадњи са италијанском 

организацијом ловаца. Оваква, пројектна партнерства у области ловног туризма, су у 

будућем периоду неопходна, како на локалном, регионалном, али и међународном нивоу. 

Такав приступ био повећао, пре свега, квалитет лова на овом простору. Потребно је и 
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ставити на располагање све људске и материјалне ресурсе како би се дошло до пројеката 

којима би се повећала ванпансионска потрошња свих који би учествовали у овом облику 

туризма на територији општине Сврљиг.  

 

6.2. Пећине 

 

   Пећине се убрајају међу највеће туристичке куриозитете у рељефу, лавиринти пећинских 

канала, дворане различитих облика и димензија, дубоки понори, као и пећински накит 

представљају јединствени доживљај за сваког посетиоца. Туристичко активирање пећина 

захтева посебно уређење, али су и један од ретхих природних објеката, који доносе 

приходе од посета. (Чомић Ђ., et al, 2008.) 

   На територији општине Сврљиг се јаваља неколико спелеолошких објеката, који се могу 

користити у туристичке сврхе. Такве су: Преконошка пећина, пећина Самар, Попшичка 

пећина и друге мање пећине. Ови спелеолошки објекти погодују развоју излетничког и 

авантуристичког туризма, односно спелеолошког туризма.   

   Преконошка пећина, је током прошлог века била незаобилазна дестинција бројних 

ђачких екскурзија, али и омиљена дестинација за спелеологе. Пећину су крајем XIX века 

истраживали чувени српски и европски научници. Прва је пећина на Балкану која је 

одлуком краља Милана Обреновић отворена за туристе, након чланка “Трагови 

праисторијског човека у Србији” Феликса Хофмана из 1882. године. Тада је одлуком 

краља Милана постала туристичка дестинација. У пећини пронађени остаци пећинског 

медведа, козорога, пећинског лава, пећинске хијене и пећинске лисице. Такође, су 

пронађене и алатке, као и део сечива које указује да је овај спелеолошки објекат био 

настањен још током палеолита. Ову пећину је посебно истраживао и Јован Цвијић, који је, 

у то време, издваја као једну од најлепших и најдужих у Србији. (www.juznevesti.com) 

Због својих природних одлика пећина је први пут заштићена 1949. године. Након 

процедуре ревизије заштите Општина Сврљиг је донела 2005. године Одлуку о заштити 

споменика природе „Преконошка пећина“. Одредбама одлуке за стараоца је одређена 

општина Сврљиг. (http://www.zzps.rs) Пећина је током последњих деценија претрпела 
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значајне девастације, које су настале, пре свега, током неовлашћених и неконтролисаних 

посета. Како се не би наставило са оваквом праксом, најпре је, неопходно подизање свести 

локалног становништва, али и посетиоца из других крајева, о значају овог природног 

објекта. Затим је потребно и постављање капије на улаз у пећину, уређење улаза у пећину, 

инсталирање расвете, поправку оштећених делова приступне стазе и степеница и 

постављање информативних табли о природном добру.  Једино таквим приступом се у 

будућности може очекивати веће интересовање посетилаца за овај споменик природе.  

 

Слика 8. Преконошка пећина 

Извор: http://serbianoutdoor.com 

  Пећина Самар у селу Копајкошара, позната још и као Милутинова, по човеку који је 

највише заслужан за њено проучавање и представљање Србији и свету. Милутин 

Вељковић, познати српски спелеолог у њој је провео 464 дана, тиме оборио светски 

рекорд боравка под земљом и ушао у Гинисову књигу рекорда, који је до тада држао 

Француз Анри Фиоут, са 109 дана испод земље. Милутин је о свом подухвату, издао и 

књигу „Под каменим небом“,  базирану на дневнику који је водио током свог боравка у 

Самару. (www.juznevesti.com) 
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Пећина је импозантна и по проналаску палеонтолошких налаза највеће лобање пећинског 

лава, као и костију пећинског медведа и кабалоидног коња. Са осталим пећинама у 

околини чини јединствени пећински систем који је под заштитом државе I категорије. 

Укупна дужина свих канала износи 3 197 m. Главни канал, са четири сифонска сужења, 

такозваних врата, износи 1 940 m, тунелског је типа и на појединим местима изгледа као 

најлепши кањон. Обилује мноштвом вирова и каскада. Од пећинског накита сталактити и 

сталагмити су мање заступљени, док салива и бигрених кадица има у довољној количини. 

Испод самог улаза понорнице у канал, налази се прераст Самар висине 15 метара, и 

ширине 25 метара. Понорница излази на другом крају пећине правећи водопад од око 5 

метара висине. 

Баш као и Преконошка пећина, позната је међу спелеолозима и авантуристима. Па тако 

пружа услове за развој анатуристичког и излетничког туризма. Последњих година, Самар, 

је често посеђиван од стране групе авантуриста, који организују спелео туре кроз канале 

ове пећине. У зависности од метеоролошких услова, могућ је пролазак кроз читаву 

пећину. Кретање мрежом канала, било главним или бочним прави је изазов за све 

учеснике, а поготово због лавиринта које они формирају. Канали могу бити испуњени 

водом, па је неопходна и посебна опрема током оваквих тура.  

   Пут до пећине је уређен, као и простор око ње, бетонирана је стаза и плато и постављене 

степенице до улаза. Постављене су клупе са столовима и тавбле, а уређена је и чесма. 

Неопходно је обележавање пута до саме прерасти и постављање табле. Спомен музеј у 

селу Копајкошара би био идеално решење, како се, пре свега, Милутинов подухват не би 

заборавио. 

  Попшичка пећина коју су детаљно истражили Јован Цвијић 1889. и Јован Жујовић 

1893. године, а 1923. године пећину је истраживала и европска међународна експедициија, 

док су се у новије време њоме бавили Јован Петровић и Нешић. Сама пећина, која је под 

заштитом државе као спелеолошки споменик природе 3. категорије, поред богатог накита 

којег највише има на 50 метара од улаза, препознатљива је по слепим мишевима. 

Истраживач Бранислав Грубач објавио је 1998. године рад у коме је константовао да у 

пећини живе 4 врсте слепих мишева, а да су пронађени и фосилни остаци и пете врсте – 

оштроухог слепог миша. Иако је у Европи регистровано 27 врста слепог миша, број и од 
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тек 4 врста је довољан да привуче пажњу биолога, али и знатужељних посетилаца из 

околине. Овде, на хиљаде слепих мишева висе као огромна клупчад са таванице пећине и 

засипају је својим изметом – гуаном, које поједини мештани користе као ђубриво. Пећина 

је потупо неуређена, необележена, а ни прилаз до саме пећине није уређен. Управо у том 

сегменту су неопходне промене у наредном периоду, како би се већи број туриста 

заинтересовао за ову једниствену пећину.  

  Поред поменутих на територији општине Сврљиг налазе се и пећине на понору 

Сврљишког Тимока, то су Вадивода и Пештерина, Кулска пећина у Сврљишкој клисури, 

равна пећ код Преконоге, Црнољевичка пећина у атару села Црнољевица. Ове пећине нису 

туристички активиране, да би добиле такву функцију потребно извесно улагање у 

инфраструктуру до и око самих спелеолошких објеката. Приоритети у наредним годинама 

морају бити следећи: учинити ове споменике природе приступачнијим, обележити их, 

спровести информативно-водичку службу, али је, пре свега, најзначајније заштитити их. 

Јер су у минулом периоду претрпеле највеће девастације управо од самих посетилаца, 

иако су заштићене законом.  

 

6.3. Сврљишка клисура 

 

   Сврљишку клисуру је формирао Сврљишки Тимок, напуштајућу котлину. Кратка и 

дубока клисура раздваја Богданицу од Малог врха, који су од девице и Тресибабе одвојени 

Палилуским басеном. На самом почетку клисуре, Сврљишки Тимок је усекао живописну 

Нишевачку сутеску, изнад које се издижу усамљени остењаци масивних кречњака, који 

још више употпуњују сликовитост овог пејзажа. За посетиоце су на овом сектору клисуре 

најинтересантнији: Сврљишка бањица и „Котлови“ Белице. Сврљишка бањица 

представља омању групу термално-минералних извора. Они избијају у проширењу, на 

висини од око 320 m. Главни извор Бањице избија уз саму леву обалу реке, у овалном 

басену дугом 15 m и широком 6 m. Са дна басена из ретке масе, клобуча вода на десетак 

места, ослобађајући под притиском јувенилне гасове. Клобучање се јавља у ритмичким 

интервалима на сваких 2-5 минута. Промене у ритмичком ослобађању гасова под 
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притиском одговарају мањем или већем дотоку дубинских вода. Смештена у бањичко-

палилулском проширењу, Бањица је још у периоду између I и II века важила са својом 

топлом минералном водом за омиљено излетиште и лечилиште, а на њеном простору 

пронађен је и почасни натпис на блоку од кречњака посвећен неком од царева с почетка 

III века, али за који данас није познато где се налази. На месту где се река Белица, која 

кроз високе стене прави мали кањон и прелепе "котлове“, улива у Сврљишки Тимок, 

направљена је мала брана, па се мештани, али и бројни гости из Сврљига и околине, и 

данас ту купају. То место су старији називали и "Антин вир“, док се цео потез од ушћа 

воде из врела и Белице у Тимок данас зове Бањица. Од Римљана који су, да би бранили 

ову античку бању и оближње село Варош, на остацима ранијег трачког, подигли 

утврђење-град на неприступачним литицима, Бањица свој најзначајнији период 

доживљава за време владавине Турака. У књизи „Сврљишка област у праисторији, антици 

и средњем веку“, аутори наводе да је познато бањско лечилиште посведочено поменом 

„Исфрлик Бенаси“ (Сврљишка Бања) 1565. године. Тада се бањско седиште развило са 

јужне стране утврђења, где је, наводе аутори, уједно био и прелаз преко Тимока. 

Временом долази до деминерализације воде, па се бањске активности премештају на 

простору Сокобање, почетком XVIII века. (Петровић С., et al, 2012.) 
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Слика 9. Нишевачка клисура (Бањица) 

Фото: Ненад Ранђеловић (2017.) 

  Кањон реке Белице коју чине 3 мање притоке представља праву оазу међу дивљим 

стенама на којима лежи древни Сврљиг-град. Кроз високе стене ова река усеца мали, али 

импресиван кањон дуг свега око 50 метара, који чине специфични котлови, односно 

облици који су настали задржавањем и вртложним кретањем воде. Кроз овај кањон 

најбоље је проћи у време вишег водостаја, с пролећа и јесени, када је у том тренутку сам 

кањон поседује кристално чисту воду у којој се посетиоци жељни авантуре купају и 

користе је за пиће. Овај специфични кањон са реком Белицом чини десетак котлова, од 

којих је један дубок чак 4 метра, а широк око 10 метара. Кањон је своју чистоћу и лепоту 

задржао пре свега захваљујући својој неприступачности. Изузетно је атракативан за 

авантуристе.  
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Слика 10. Кањон Белице (Котлови) 

Фото: Јована Младеновић (2017.) 

  Овом сектору Сврљишког Тимока, потребна је адекватна туристичка инфраструктура, 

како би се овај простор туристички активирао. Неопходно је уређење купалишне обале 

Бањице, обезбедити приступ самој реци, обележити правце које воде до овог места, али и 

заштитити реку од загађења, што је и највећи проблем. Овај део Сврљишке клисуре од 

Нишевца до села Варош пружа услове за развој купалишно-рекреативног, излетничког, 

као и авантуристичког туризма.  

   Кроз клисуру пролази и пруга Ниш-Прахово, са застарелим колосеком, па је брзина воза 

кроз овај сектор тек 10-20 километара на час. Френквентност коришћења пруге је веома 

мала. Управо се овде, јављају идеални услови за стављање у функцију музејско 
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туристичког воза кроз клисуру, од Сврљига до Књажевца, кроз 32 тунела и 30 мостова 

колико их има овде.  

6.4. Сврљишка котлина  

 

   Сврљишка котлина и њен обод представљају простор који погодује развоју сеоског 

туризма, путем којег је могуће спровести и одрживи туризам, као и купалишно-

рекреативни туризам.  

   Сврљишка општина представља претежно рурално подручје са великим процентом 

пољопривредног становништва, које је трајно настањено по дну и ободу Сврљишке 

котлине. Такви услови, омогућују активирање постојећих сеоских насеља у туристичке 

сврхе.  

   Сеоски туризам на простору Сврљишке котлине и њеном ободу може бити конципиран 

као: 

- Агротуризам – обухвата активности у руралним подручјима као што су фестивали, 

музејске поставке, занатске вештине и слично. Агротуризам у себи обухвата 

путовање и боравак људи у сеоским срединама ради одмора, разоноде и других 

активности. Овакав вид сеоског туризма је могуће развијати у сеоским насељима 

која имају највећи број становника. На територији општине  Сврљиг то су: 

Драјинац, Нишевац, Преконога и Грбавче. 

 

- Фарма туризам -  подразумева боравак на фарми и учествовање у пољопривредним 

активносима. Фарма туризам омогућује непосредну активност туриста у свим 

пословима заступљеним на селу. За овакав вид туризма неопходно је постојање 

сеоских фарми на којима би се он и одвијао. Једина регистрована фарма на 

простору Сврљишке општине је фарма коза у селу Преконога. На фарми која броји 

око 100 грла, и даље нема смештајних капацитета, који би омогућили боравак 

туриста.  
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- Зелени туризам и Екотуризам, који се огледају кроз одрживи туризам. (Јовановић 

В., 2015.) 

 

   Концепт организовања сеоског туризма треба да буде заснован на опредељењу 

домаћинстава која ће за ту врсту делатности исказати интересовање. За развој сеоског 

туризма основу представљају сеоска домаћинства – куће амбијенталног стила са 

традиционалном кухињом домаћих производа из пољопривредне и сточарске производње 

из поседа домаћинства. Поред понуде садржаја боравка, ова домаћинства могу да буду и 

снабдевачи органском храном. 

Сеоски туризам треба да буде афирмисан кроз: 

- организовање обуке сеоских домаћинстава за бављење сеоским туризмом (предавања, 

курсеви, искуства страних земаља, професионално обављање улоге угоститеља и др); 

- наставак започете категоризације угоститељских објеката на захтев сеоских 

домаћинстава, у насељима која се налазе у оквиру планираних туристичких зона, где ће 

примарно бити уређење сеоских туристичких домаћинства и угоститељских објеката, 

укључујући производњу еко-хране и етно-занатских производа; 

- усклађивање туристичке понуде са прописаним нормама и стандардима ЕU, 

- формирање туристичких пунктова у селима Попшица, Нишевац и Периш, са Нишевцем 

као сеоским туристичким центром, и њихово повезивање са Туристичком организацијом 

Ниша и околних општина, 

- оживљавањe традиционалне производње у функцији туризма (рестаурација постојећих 

воденица и сукнара на Белој реци, Тимоку, Манојличкој реци итд), 

- интензивирање изградње неопходне саобраћајне и друге инфраструктуре на одабраним 

локацијама туристичких пунктова, као и  

- уређење простора и изградњу објеката у функцији туризма, као и туристичких 

комплекса. 



68 

 

   Одрживи туризам подразумева интегралан и комплексан развој туризма који обезбеђује 

истовремено остваривање хетерогених циљева, од којих ни један не сме постати 

доминантан у односу на остале, а то су: остварење економског профита, очување 

социјалног интегритета локалних заједница, афирмација културног идентитета 

рецептивних области, заштита животне средине и оптимално задовољење туристичких 

потреба. (Јовичић Д., 2009.) 

  Често се термини екотуризам и одрживи туризам поисовећују и преклапају. На 

тертиторији општине Сврљиг, природна добра, као и сеоска подручја распоређена по дну 

и ободу Сврљишке котлине, али и на падинама Сврљишких планина, поседују извесне 

потенцијале за развој одрживог туризма.  

   Стављањем природних и културних добара под заштиту, постављају се основе за развој 

одрживог туризма. На територији општине Сврљиг заштићена су следећа природна добра:  

- Попшичка пећина – проглашен спелеолошки споменик природе Актом заштите 

Завода за заштиту природе и научно проучавање природних реткости бр.330 из 

1955. године.  

- Пећина Самар са прерастом Самар - споменик природе на територији КО 

Копајкошара, заштићен Решењем Завода за заштиту природе и научно проучавање 

природних реткости НР Србије, бр.330 од 02.11.1955. године. Завод за заштиту 

природе Србије је у 2006. години израдио нову Студију заштите за ово природно 

добро. Пећина Самар се налази у Г.Ј. „Каменички Вис II“ у одељењу 51. 

- Преконошка пећина - споменик природе на територији КО Преконога, заштићен 

Одлуком СО Сврљиг, бр. 633 - 4/2005 – 01 од 31.8.2005. године. 

- Пећина Равна пећ- споменик природе на територији КО Преконога, заштићен 

Одлуком СО Сврљиг, бр. 633 - 5/205 – 01 од 31.8.2005. године. 

- Пећински систем Језава- споменик природе на територији КО Копајкошара, 

заштићен Одлуком СО Сврљиг, бр. 633 - 3/06 – 01 од 28.04.2006. године. 

   Коришћење, уређење и заштита природних добара мора бити спроведено на основу 

правила утврђених просторним и урбанистичким плановима урађеним за подручја тих 

природних добара, на основу мера утврђених актом о проглашењу природног добра, 
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као и на основу одредаба Закона о заштити природе („Службени Гласник РС“, бр.36/09 

и 88/2010). 

   У „Стратегији руралног развоја општине Сврљиг“,  за период од 2013. до 2018. године 

предложена је и заштита следећих природних вредности:  

  - Амбијентална целина Нишевачке клисуре са Сврљишким градом и црквом Св. 

Илије код Нишевца, извором и купалиштем Бањица и „Котловима“ на реци Белици, 

као целине интегралне заштите проглашених споменика културе и природног 

окружења - кратка клисура Ждрело, стрмих и стеновитих литица у којој се налази 

охлађен термални извор Бањица, који се користи као купалиште у летњим 

месецима, и тзв. „Котлови“ на реци Белици, природни феномен повезаних 

проточних базена; 

 - Подручје понорнице реке Сврљишки Тимок, природни феномен понирања и 

извирања ове реке изнад села Периш, где се у периоду високог водостаја 

привремено формира природно језеро. Квалитет воде Сврљишког Тимока је I 

категорије на овој деоници (до села Округлица);  

 -Стабло храста у КО Белиоње на катастарској парцели 2878, дубоке старости и 

обима стабла око 5.50 метара. 

Ове природне вредности се стављају под заштиту у циљу: 

- очувања и одрживог коришћења места, природних објеката и појава који својим 

геолошким, геоморфолошким, хидрографским или другим обележјима представљају ретке 

и привлачне вредности гео - наслеђа; 

- идентификације станишта од значаја за заштиту европске дивље флоре и фауне по 

програму НАТУРА 2000; 

- заштите природних и агроекосистема од инвазивних (страних) врста биљака и животиња, 

које имају изразиту способност брзог самосталног размножавања и доводе до непожељних 

промена у природном и агробиодиверзитету; 

- очувања старих, по димензијама и врсти јединствених и у другом погледу значајних 

стабала дрвећа и њихових групација; 
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- очувања екосистемске разноврсности, живописности и лепоте предела, унапређење 

његове чистоће и уређености у зонама становања, саобраћаја, привредних активности и 

рекреације; 

- омогућавања доступности људима пејзажних, биолошких и других вредности и 

природних ресурса за одрживо коришћење туризма, науке, спорта, рекреације и других 

комплементарних активности. 

Заштита ових природних вредности, до њиховог проглашења, обезбедиће се: 

- уређењем и коришћењем простора на начин који омогућава трајно очување и 

побољшање стања у складу са Законом о заштити животне средине; 

- забраном свих активности којима се угрожава капацитет животне средине, природна 

равнотежа, биодиверзитет, хидрографске, геоморфолошке, геолошке и пејзажне 

вредности. 

   Овако заштићена природна добра, у будућем периоду могу да представљају значајане 

ресурсе за развој екотуризма. Овакав вид туризма се занива на одговорном путовању у 

природу које чува животну средину и побољшава добробит локалног становништва. Да би 

екотуризам био остварен у потпуности, поред заштите природних добара, неопходно је и 

подизање свести код локалног становништва али и код посетилаца, о значају природних 

добара. Затим, потребни су добро организована локална туристичка организација, 

информативно-водичка служба упозната са свим начелима екотуризма, уређене стазе за 

кретање посетилаца, као и смештајни објекти тзв. еколође и зелени хотели. Ови смештајни 

капацитети у свом пословању примењују и поштују принципе еколошких стандарда и 

одрживог развоја. (Јовановић В., 2015.) 

  Екотуризам остаје само један од потенцијалних облика туристичких кретања, за који 

постоје одређени услови на простору Сврљишког краја. Сва претходно поменута 

заштићена природна добра, заједно са сеоским домаћинствима, која се буду определила за 

бављење овим видом туризма, у предстојећем периоду могу формирати одређени 

туристички производ базиран на екотуризму.  
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Тај туристички производ треба да буде резултат обједињених чинилаца, а то су: 

актрактивност природних добара, делатност сеоских домаћинства и читав амбијент, 

нетакнуте природе, који их окружује. И то посебно на подручју села Нишевац, 

Копајкошара, Округлица, Периш и Преконога.  

   Екотуризам је тек у повоју, не само у Сврљишком крају, већ и у читавој Србији. Разлог 

томе су: недовољно истражена подручја са аспекта очуваности природе, а у циљу 

верификације стандарда и стицања сертификата за екотуризам, одсуство минималне 

инфраструктуре за посете екотуриста, запостављање природних вредности, низак ниво 

еколошке свести, одсуств озаконске регулативе, као и бројни други чиниоци.  

  Природни базен у Попшици пружа скромну основу за развој купалишно-

рекреативног туризма. Овај природни базен са извором термалне воде константне 

температуре од 22 степена, окружен нетакнутом природом и стенама које се пружају 

двадесетак метара изнад самог базена, налази се на двадесетак километара од Сврљига, а 

током лета привлачи и одређени број посетилаца из Ниша и Алексинца. (Костић М., et al, 

1965.) 

  У самом атару села Попшица, налази се велики број извора различите издашности. 

Најпознатији од свих извора у селу је Грло око кога је, на надморској висини од 315 

метара, и изграђен садашњи базен. 1969. године сами мештани који су оградили простор 

око извора Грло који је остао у средини базена. Колико су тада дозвољавали сеоски 

путеви и стене, уређени базен добио је свој данашњи облик димензија 16 х 16 метара са 

дубином која варира од 0,5 до 2 метра. Температура воде константна је током целе године, 

а из термалног извора у самом базену избија кристално чиста вода од 15 до 20 литара у 

секунди. Последња реконструкција овог базена била је 2002. године. Тада је избетониран 

део базена, направљени су проточни испусти, дечји базен, а у стени су изграђена места за 

сунчање, бар и одмаралишта. У самом базену постављени су рефлектори, па је ноћно 

купање постало врло популарно међу бројним посетиоцима. 2016. године уређен је пут од 

Сврљига до самог села и базена. Дакле, на простору базена у Попшици већ постоји 

извесна туристичка инфраструктура, која је последњих година запостављена. 

Рестаурацијом заступљених објеката, комуналним уређењем, проширењем базена, 

уређењем простора за сунчање, омогућавање приступа до врха стене изнад базена и 
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постављање видиковца, обележавање путног правца и формирање паркиралишта су ставке 

које су потребне у предстојећем периоду. Предузимањем предложених мера, овај, иако 

скромни туристички ресурс, у предстојећем периоду би могао да има знатно већу улогу, 

коју је изгубио изградњом купалишног комплекса „Пастириште“ у Сврљигу.     

 

 

Слика 11. Базен у Попшици 

Извор: https://www.juznevesti.com 

 

 

https://www.juznevesti.com/
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Закључак 

 

   Геоморфолошке вредности на простору општине Сврљиг, представљају веома 

аткрактивне ресурсе, који поседују одређене потенцијале за развој туризма. Целокупна 

туритстичка атрактивност овог краја се огледа и у веома повољном положају у односу на 

веће градске центре у окружењу, повољној умерено-континенталној клими, разноврсности 

крашких облика, као и богатству флоре и фауне.  

  Град Сврљиг, као центар туристичких локалитета у околини, треба да одигра главну 

улогу у развоју поменутих природних туристичких ресурса. У плану је оснивање 

Туристичке организације општине Сврљиг, са инфо-пунктом, која ће у сарадњи са 

Културним центром у Сврљигу учествовати у информативним, пропагандним и 

координационим активностима, које се тичу развоја туризма на овом подручју. Град 

Сврљиг, путем манифестација, које се одржавају у њему, треба да одигра кључну улогу у 

промоцији у пласману осталих туристичких атракција. Дакле, преко манифестација, као 

што је „Белмужијада“, која привлачи десетине хиљада туриста сваког лета, укључити и 

околне природне атракције. На тај начин ће се добити садржајна манифестација, а посета 

одређеним природним атракцијама, ће допринети њиховој промоцији.    

   Када су у питању геоморфолошки облици на овом простору и њихова туристичка 

функицја, велики значај треба посветити њиховој заштити. Атрактивни геоморфолошки 

облици овог подручја, иако су заштићени законом и даље не испуњавају услове за 

адекватну туристичку посету.  Такво стање, упућује да је развој заштићених природних 

добара, очување природних ресурса, регионална сарадња и повезивање у циљу очувања 

природних богатстава, као и подизање нивоа еколошке свести морају да буду приоритети 

у даљем развоју туризма општине Сврљиг. 

   Просторним планом Републике Србије 2020, подручје општине Сврљиг сврстано је у 

кластер југоисточне Србије, обједињене туристичке понуде, а већи део територије је 

категорисан као секундарни туристички простор. 
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  У складу са основним дугорочним циљевима, концептом развоја и организације 

туристичке понуде, у наредном периоду развијаће се транзитни, спортско-рекреативни, 

излетнички, ловни и риболовни, сеоски и манифестациони туризам.     

  Централним делом општине Сврљиг, у правцу југозапад – североисток, пролази друмски 

међународни транзитни туристички правац II степена, који обухвата постојећи државни 

пут I реда број 25 и планирани аутопут Е-771 (Ниш – Зајечар – Ђердап II – граница 

Румуније). Такође, у функцији туризма значајан је правац државног пута II реда број 243 

ка регионалном и националном туристичком центру на Старој планини. Активирање 

транзитног туризма подразумева изградњу мотелских и ресторанских капацитета 

првенствено уз постојећи магистрални путни правац, односно планирани коридор Е-771, 

што ће се разрађивати кроз план детаљне регулације, као и уз постојећи регионални 

правац 243, на којем је између постојеће и планиране деонице на територији КО Лозан, 

планирано уређење и изградња спортско-рекреативног туристичког комплекса са ауто-

мото полигоном. 

   Долином реке Сврљишки Тимок, као и кроз зону побрђа, планиране су бициклистичке 

трасе на појединим државним и општинским путним правцима, које формирају рингове, 

један у западном, а други у источном делу планског подручја. Кроз сарадњу са 

бициклистичким клубовима могуће је организовање и трасирање бициклистичких туре и 

формирана стајалишта. 

   У јужном брдско-планинском делу пролази регионална планинарска рута „Нишка 

трансферзала“, док је „Тимочка трансферзала“, која у северном делу обухвата подручје 

Нишевачке клисуре и преко Богданице прелази на територију општине Књажевац, а на 

крајњем истоку завршава на Старој планини и Бабином зубу, у фази мапирања. На делу 

ових регионалних планинарских рута, као и на секундарним планинарским стазама које 

повезују сеоска туристичка насеља, потребно је уређење пешачких стаза, одморишта и 

видиковаца.  

   Сеоски туризам, који свој развој темељи на природном окружењу. традицији и култури 

краја, има идеалне услове за развој на овом простору. Руралне области Сврљишког краја 

омогућују различите садржаје базиране на обједињеној туристичкој понуди базираној на 

природним ресурсима и културно-историјском наслеђу. Изградња нове туристичке 
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инфраструктуре и формирање туристичких садржаја у руралним областима, допринеће 

развоју оваквог вида туристичког промета. Сеоски туризам ће локалном становништву 

омогућити побољшање услова живота и увођење веће разноликости код остваривања 

прихода у руралној економији, развој динамичног пословног окружења, побољшање 

стандарда и запослености становништва, као и побољшању демографског потенцијала. 

   Развој ловног и риболовног тиризма, захтева  унапређење рада ловишта, јачање рада 

удружења ловаца, јачање рада риболовачког удружења, старање и повећање животињског 

и  рибљег фонда. 

   Очување биодиверзитета доприноси различитости и употпуњава пејзажне одлике свих 

претходно поменутих видова туризма. У том правцу, неопхоно је остварити подизање 

квалитета шумских комплекса, контролисано сакупљање самониклог и лековитог биља и 

шумских плодова, оснивање удружења љубитеља природе у циљу промоције 

организованог сакупљања лековитог биља и шумских плодова, донети програм старања и 

очувања о угроженим биљним врстама,  као и промоцију биодиверзитетне вредности 

региона. 

  Екслпоатација геоморфолошких ресурса у туристичке сврхе Сврљишког краја, у највећој 

мери, биће зависна од локалних власти, мештана општине ипотенцијалних инвестиција у 

ове природне ресурсе. Досадашње искуство говори да се од планова, програма и 

стратегија стигло тек до иницајлне фазе развоја, а често су различити туристички пројекти 

завршили само на папиру. Оваква ситуација у туризму општине Сврљиг, која је актуелна 

последњих деценија, често обесхрабрује, што се још више негативно одражава на ову 

привредну делатност, јер највећи број локалног становништва туризам прихвата са 

резервом, а велики број њих није ни упознат о свим могућностима које он нуди.     

  Из претходно наведеног у раду, можемо констатовати да, подручје Сврљишког краја 

располаже разноврсним геоморфолошким вредностима која могу бити активирана у 

туристичке сврхе. Досадашња материјална база није адекватна за било какав туристички 

промет, па су у том погледу потребне значајне промене, поготову код смештајних 

капацитета. Туристички промет, на овом подручју је изузетно низак, поред тога, овде се и 

даље не води статистичка евиденција о промету туриста, па се тако тачан број туриста не 

може прецизно утврдити. У раду су издвојени и неки од видова туристичког промета 



76 

 

заступљених на неком од облика у рељефу, који привлаче одређени број туриста, као и 

потенцијалне туристичке активности, које се могу развијати, такође, на овдашњим 

геоморфолошким ресурсима.  
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